
 Kallelse/Underrättelse  

   1(2) 

 

 

 
 

Kommunstyrelsen 2022-05-17 
 
 
Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:00 
 
 
Gusten Mårtensson (C) Elisabeth Olofsson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 
 
 
Ärenden  
 

Inledning 
1 Val av justerare  

 

2 Fastställande av dagordning  
 

3 Socialnämndens uppföljning och rapportering 
utifrån aktivitetsplan och uppsiktsplikt 

2021/262 
 

Beslutsärenden 
4 Framtidens äldreomsorg 2021/93 

3 - 136 

5 Detaljplan för Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen) 2020/21 
137 - 706 

6 Markanvisningstävling för fyra fastigheter i 
Västra Bökhult: Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 
och Teodoliten 1 

2022/97 
707 - 732 

7 Hållbarhetsrapport 2021 2022/101 
733 - 764 

8 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunstyrelsen 

2022/102 
765 - 770 

9 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunövergripande 

2022/102 
771 - 787 

10 Finansiell rapport per mars 2022 2022/60 
788 - 794 

11 Förlängning av lån till stiftelsen Linnés Råshult 2019/92 
795 - 798 

12 Beslut om ekonomisk säkerhet, Äskya 
avfallsanläggning 

2022/34 
799 - 851 
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13 Granskning av upphandlingsverksamheten 2022/35 
852 - 873 

14 Beredskapsplanering för höjd beredskap 2022/87 
874 - 877 

15 Markförvärv Älmhultsbostäder AB 2022/95 
878 - 891 

16 Revidering av miljö- och byggnämndens 
reglemente 

2022/28 
892 - 897 

17 Revidering av taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

2022/98 
898 - 908 

18 Revidering av sotningstaxa 2022/71 
909 - 916 

19 Övergång till digital mellanlagring av handlingar 2021/255 
917 - 964 

20 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/27 
965 - 969 

21 Meddelanden 2022/8 
970 - 1000 

Informationsärenden 
22 Rapportering av långtidssjukfrånvaro 2021 2022/12 

1001 

 
 
 
 
 

 

Ären
de 

Föredragande/ kallade tjänstepersoner Tid Klockan 

3 Marie Rosenquist, ordf. socialnämnden 
Vidar Lundbeck, 1:e vice ordf. socialnämnden 
Lars Ingvert, 2:e vice ordf. socialnämnden 
Jenny Smedberg, socialchef 

30 min 8.00 

4 Susann Pettersson, kommunchef 60 min 8.30 
 FIKA 15 min 9.30-9.45 
5 Linda Björling, planarkitekt 

Arpine Minasyan, stadsarkitekt 
Peter Hultin, planarkitekt 

45 min 9.45 

6 Arpine Minasyan, stadsarkitekt 10 min 10.30 
7 Cecilia Axelsson, miljöstrateg 20 min 10.40 
8 Susann Pettersson, kommunchef 10 min 11.00 
9–11 Christina Utterström, ekonomichef 25 min 11.10 
12 Christina Utterström, ekonomichef 10 min 11.35 
13 Elisabeth Olofsson, kanslichef 5 min 11.45 
14 Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg 10 min 11.55 
22 Anna Elmgren, HR-chef 10 min 12.05 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 63 Framtidens äldreomsorg 
Ärendenummer KS 2021/93 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen godkänner rapporten.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslog i beslut 2021-05-19, § 57 att kommunstyrelsen skulle ta 
fram en långsiktig generalplan för verksamheten för äldre i kommunen. Planen 
föreslogs innehålla boende, boendeformer och mötesplatser samt beskriva 
kommunens verksamhet för att skapa ett gott liv på äldre dagar.  
Kommunstyrelsen gav 2021-06-08, § 125, kommunchefen i uppdrag att 
återkomma med förslag på upplägg för utredning gällande framtidens 
äldreomsorg. Upplägget redovisades vid kommunstyrelsens möte 2021-10-05, § 
184. Ett förslag på upplägg av utredningen gällande framtidens äldreomsorg har 
utarbetats tillsammans med tekniska förvaltningen och socialförvaltningen.  
Uppdraget som denna rapport baseras på berör gruppen äldre ur ett brett 
perspektiv, alltså inte enbart äldre som idag tar del av den kommunala 
omsorgen. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
rapporten.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 184 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 125 

• Socialnämndens beslut 2021-05-19, § 57 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
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Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson   
susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om framtidens äldreomsorg  
Ärendenummer KS 2021/93 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslog i beslut 2021-05-19, § 57 att kommunstyrelsen skulle ta 
fram en långsiktig generalplan för verksamheten för äldre i kommunen. Planen 
föreslogs innehålla boende, boendeformer och mötesplatser samt beskriva 
kommunens verksamhet för att skapa ett gott liv på äldre dagar.  
Kommunstyrelsen gav 2021-06-08, § 125, kommunchefen i uppdrag att 
återkomma med förslag på upplägg för utredning gällande framtidens 
äldreomsorg. Upplägget redovisades vid kommunstyrelsens möte 2021-10-05, § 
184. Ett förslag på upplägg av utredningen gällande framtidens äldreomsorg har 
utarbetats tillsammans med tekniska förvaltningen och socialförvaltningen.  
Utredningen innehåller två delar, den ena delen undersöker vilka förväntningar 
och önskemål som kommuninvånarna har på äldreomsorgen. Detta innebär att 
undersöka vad som är viktigt i äldre människor liv och vilket stöd man vill ha 
såsom förväntningar på omsorg, boendeformer och på vilket sätt de är 
utformade, utbud aktiviteter mm. Den andra delen handlar om långsiktig plan för 
särskilda boenden i Älmhults kommun. En genomlysning av boendenas standard 
och en långsiktig renoveringsplan med en kostnadsbedömning av åtgärder tas 
fram som kunskapsunderlag.  
Uppdraget som denna rapport baseras på berör gruppen äldre ur ett brett 
perspektiv, alltså inte enbart äldre som idag tar del av den kommunala 
omsorgen. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
rapporten.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 

• Framtidens äldreomsorg – utredning daterad 2022-5-03 

• Bilaga 1 – Framtidens äldreomsorg daterad 2022-05-03 

• Bilaga 2 – Sammanställning byggkostnader särskilda boenden  

• Bilaga 3 – Utredning av måltidsverksamheten 2021 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 184 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 125 
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• Socialnämndens beslut 2021-05-19, § 57 
 
Ärendeberedning 
Kommunstyrelsen gav 2021-06-08, § 125, kommunchefen i uppdrag att 
återkomma med förslag på upplägg för utredning gällande framtidens 
äldreomsorg. Upplägget redovisades vid kommunstyrelsens möte 2021-10-05, § 
184. 
Utredningen innehåller två delar, den ena delen undersöker vilka förväntningar 
och önskemål som kommuninvånarna har på äldreomsorgen. Den andra delen 
handlar om långsiktig plan för särskilda boenden i Älmhults kommun. 
Den första del handlar om att undersöka vilka förväntningar älmhultsborna har 
på framtidens äldreomsorg. En enkätundersökning har genomförts där ett antal 
frågor ställts till 1000 slumpvis utvalda personer mellan 55 – 70 år kring vad 
som är viktigt när man blir äldre och vilka förväntningar man har på stöd, 
service och boende. Dialog med fokusgrupp samt studiebesök har genomförts. 
Vidare har underlaget tagits fram med utgångspunkt ur aktuell forskning och 
omvärldsbevakning.  
En genomlysning av särskilda boendenas standard har genomförts. 
Genomlysningen har gjorts med utgångpunkt från socialtjänstlagens krav på 
boende för äldre människor samt boverkets och arbetsmiljöverkets krav. Arbetet 
har genomförts av tekniska förvaltningen tillsammans med extern 
arkitektkompetens. Arbetet har utmynnat i ett kunskapsunderlag som innehåller 
en kostnadsbedömning.  
Mot bakgrund av befolkningsutvecklingen i stort och den demografiska 
fördelningen är det tydligt att antalet befintliga platser i särskilt boende 
överstiger det förväntade behovet fram till och med 2033.  
Flera av de särskilda boendena som finns i kommunen idag kommer att behöva 
vara i användning även framöver. Inventeringen av de särskilda boendena i 
kommunen visar identifierade brister/åtgärder i respektive fastighet. En 
kostnadsbedömning har tagits fram för de åtgärder som krävs för att särskilda 
boendena ska uppfylla dagens krav. Inför vägvalet kring vilka boenden som ska 
åtgärdas genom att renoveras eller byggas om/ut så bör man ha det förväntade 
behovet av platser i beaktande, för att kunna ta ett helhetsgrepp. 
Utveckling av verksamheten och nya angreppssätt inom äldreomsorgen krävs 
bland annat genom att skapa sociala mötesplatser och aktiviteter i samverkan 
med civilsamhället. Det är dags att införa en lotstjänst för äldre genom 
servicecenter. Det är ny form av service och vägledning i olika slags frågor som 
rör de äldres livssituation.  
Slutligen är det viktigt att arbeta proaktivt för att attrahera nya medarbetare och 
behålla befintliga medarbetare. För att möta framtidens rekryteringsutmaning 
krävs nya sätt att attrahera blivande medarbetare. 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen godkänner rapporten.  
 
Susann Pettersson  
Kommunchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
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1. Inledning 
De kommande åren medför en större demografisk förändring, när den stora 40-

talistgenerationen uppnår en ålder över 80 år. Det innebär att en stor grupp kommer upp i de 

åldrar där behovet av stöd och service ökar. De nya generationerna äldre har 

andra förväntningar på Älmhult jämfört med tidigare. De är mer välutbildade, resursstarka 

och individualistiska jämfört med tidigare generationer. Många vill leva ett aktivt liv högt upp 

i åldrarna och det ställer allt större krav på tjänster kopplade till detta. Det handlar också om 

ökade möjligheter till individuella val kring till exempel digitala lösningar, boende och fritid. 

Hur kan vi möta denna utveckling? Vilka smarta boendelösningar bidrar till ökad trygghet 

och ökad livskvalitet? 

I Sverige åldras befolkningen långsammare än i många jämförbara länder. Älmhult har i sin 

tur en något yngre befolkning än Sverige som helhet. Enligt prognosen kommer 

älmhultsbornas medelålder fram till 2035 inte att öka utan ligger kvar på 41 år medan 

medelåldern för hela Sverige under samma period ökar från drygt 41 år till 43 år. Det kan 

verka lite, men bakom den här bilden döljer sig en utveckling med konsekvenser för både 

kommun och näringslivet.  

2. Uppdrag och genomförande 
2.1 Uppdrag och avgränsning 

Socialnämnden föreslog i beslut 2021-05-19, § 57, att kommunstyrelsen skulle ta fram en 

långsiktig generalplan för verksamheten för äldre i kommunen. Planen föreslås innehålla 

boende, boendeformer och mötesplatser samt beskriva kommunens verksamhet för att skapa ett 

gott liv på äldre dagar.  

Kommunstyrelsen gav 2021-06-08, § 125, kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag 

på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. Upplägget redovisades vid 

kommunstyrelsens möte 2021-10-05, §184. Ett förslag på upplägg av utredningen gällande 

framtidens äldreomsorg har utarbetats tillsammans med tekniska förvaltningen och 

socialförvaltningen.  

Förslaget innehåller två delar, den ena delen handlar om att undersöka vilka förväntningar och 

önskemål som kommuninvånarna har på äldreomsorgen. Detta innebär att undersöka vad som 

är viktigt i äldre människor liv och vilket stöd man vill ha såsom förväntningar på vård och 

omsorg, boendeformer och på vilket sätt de är utformade, utbud aktiviteter mm. Den andra 

delen handlar om långsiktig plan för särskilda boenden i Älmhults kommun. En genomlysning 

av boendenas standard och en långsiktig renoveringsplan med en kostnadsbedömning av 

åtgärder tas fram som kunskapsunderlag.  

Uppdraget som denna rapport baseras på berör gruppen äldre ur ett brett perspektiv, alltså inte 

enbart äldre som idag tar del av den kommunala omsorgen. 
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2.2 Genomförande 
Utredningens första del handlar om att undersöka vilka förväntningar älmhultsborna har på 

framtidens äldreomsorg. En enkätundersökning har genomförts där ett antal frågor ställts till 

1000 slumpvis utvalda personer i Älmhults kommun mellan 55 – 70 år kring vad som är 

viktigt när man blir äldre och vilka förväntningar man har på stöd, service och boende. Dialog 

med fokusgrupp samt studiebesök har genomförts. Vidare har underlaget tagits fram med 

utgångspunkt ur aktuell forskning och omvärldsbevakning.  

En genomlysning av särskilda boendenas standard har genomförts. Genomlysningen har 

gjorts med utgångpunkt från socialtjänstlagens krav på boende för äldre människor samt 

boverkets och arbetsmiljöverkets krav. Arbetet har genomförts av tekniska förvaltningen 

tillsammans med extern arkitektkompetens. Arbetet har utmynnat i ett kunskapsunderlag som 

innehåller kostnadsbedömning för att renovera alternativt uppföra ett nytt boende. Underlaget 

visar på omfattningen av åtgärder som krävs och hur vi på ett bättre sätt kan nyttja 

fastigheterna, exempelvis där det är fördelaktigt att riva och/eller bygga om eller till.  

Utredningen har genomförts i samverkan mellan socialförvaltningen, tekniska förvaltningen 

och kommunledningsförvaltningen.   
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3. Framtidens äldreomsorg  
 

3.1 Allt fler äldre 
Definitionen av äldre är 65+ och gruppen växer allt snabbare. Mellan 1975 och 2005 

fördubblades andelen äldre över 80 år och idag är var fjärde svensk över 60 år. I Älmhult 

kommer åldersgruppen 65+ att öka, men inte i samma omfattning som i landet i övrigt.  

 

Bilden till vänster nedan visar prognostiserad befolkningsutveckling för grupperna 65 – 79 år 

respektive 80 år och äldre i Älmhults kommun. Bilden till höger visar prognostiserad 

genomsnittsålder i Älmhults kommun jämfört med riket.  

 

Källa: Statisticon 2022 

Ett mer aktivt liv och bättre levnadsvanor gör det möjligt för fler än tidigare att både arbeta 

högre upp i åldrarna och att ta del av samhällslivet. Sysselsättningen bland personer som 

närmar sig pensionsåldern är redan hög i Sverige jämfört med andra europeiska länder, och 

det blir dessutom allt vanligare att arbeta efter pensionsåldern. Om trenden håller i sig 

kommer i framtiden närmare en fjärdedel i åldersgruppen 65 – 74 år att vara aktiva på 

arbetsmarknaden. Det är nästan dubbelt så vanligt att män yrkesarbetar efter pensionsåldern 

än att kvinnor gör det. Andelen över 65 år som arbetar är något högre i Älmhult än i riket. 

Att gruppen 65+ blir fler är en utmaning men den medför också en rad möjligheter. 

Utmaningen ligger i gruppen äldre äldre (80+), som oftare är i behov av ökad vård och 

omsorg. Samtidigt blir de yngre äldre (65 – 79 år) allt friskare. Att ge möjlighet för de nära 

pensionen att arbeta vidare efter pensionsåldern är en möjlighet för både kommunen och 

näringslivet att behålla kompetens i ett läge när det är svårt att nyrekrytera. 

Samtidigt förändras arbetsmarknaden snabbt och nya kompetenskrav ställs. Ytterligare en 

aspekt som påverkar framtidens äldreomsorg är att de blivande 65+ inte är en homogen grupp 

med samma behov och förväntningar.  
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3.2 Morgondagens förväntningar och behov 
En snabb teknikutveckling, förändrade värderingar och ökad levnadsstandard har bidragit till 

att invånarnas förväntningar generellt har ökat de senaste årtiondena. Detta gäller även 

gruppen äldre. För att bättre förstå de nya och växande förväntningarna genomfördes under 

januari 2022 en enkätundersökning med 1000 slumpmässigt utvalda älmhultsbor i 

åldersspannet 55–70 år. De personer som besvarade enkäten, respondenterna, besvarade 

frågor gällande bland annat trygghet och boendepreferenser samt gavs möjlighet att i fri text 

uttrycka tankar om framtiden för äldre i Älmhults kommun. Enkäten kunde besvaras via post 

eller på webben. Svarsfrekvensen var 50,6 procent vilket är högt för den här typen av enkäter. 

Den största gruppen respondenter bor i villa/radhus i tätorten, i ett hushåll med två personer, 

och har idag inte behov av hjälpmedel i sin vardag. Bara fyra procent av de som svarade är i 

behov av hjälpmedel idag. 

I februari 2022 genomfördes samtal i fokusgrupp där pensionärsrådet var inbjuda. Åtta 

personer deltog i dialogen som genomfördes med resultatet från enkätundersökningen som 

grund.  

 

3.2.1 Självständighet och trygghet 

Att leva självständigt innebär att kunna tillgodose sina behov själv eller att själv anlita hjälp. 

Att handla matvaror, kontakta hantverkare och ordna en middag med vänner är delar av ett 

självständigt liv.  

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Det är viktigt att människor känner sig trygga 

med att det finns omsorg, stöd och hjälp i livets olika skeden. Trygghet handlar också om att 

kunna röra sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott 

eller olyckor. Den upplevda tryggheten behöver inte motsvara den faktiska tryggheten. Närhet 

till andra människor är en starkt bidragande faktor för stor upplevd trygghet.  

Boendemiljön är en viktig faktor när det gäller självständighet och trygghet. Både känslan av 

att bostaden är en säker plats och hög trivsel i bostaden påverkar hälsan positivt. Det är ofta 

praktiska göromål i och runt bostaden som i störst mån påverkar självständigheten tidigt i 

ålderdomen. Med ökande ålder blir ork och rörlighet nedsatt, det blir exempelvis alltmer 

krävande att gå i trappor, bära matkassar och klippa gräs. Det är viktigt med insatser som ökar 

känslan av trygghet och möjliggör självständighet som ger en ökad livskvalitet och minskar 

omvårdnadsbehov hos äldre.   

I våra enkätsvar framgår det att trygghet kan betyda allt från säkerhet i den egna bostaden till 

ett fungerande socialt nätverk utanför hemmet. Kvinnor lägger större vikt vid 

trygghetsfrågorna än vad män gör. I de öppna frågorna och under samtalet med fokusgruppen 

framkom en nyfikenhet men också en oroskänsla för hur det ska bli att bli äldre och hur 

omsorgen kommer att fungera för just mig. Vidare framkom att rapportering i media både 

13



 
Framtidens äldreomsorg 

2022-05-03 6 (26) 
 

 

 

 

 

nationellt och lokalt ger en negativ bild av hur äldreomsorgen fungerar vilket är en bidragande 

orsak till upplevd oro.  

Flera av respondenterna tar upp polisnärvaro och brottsförebyggande arbete som en viktig del 

för att känna sig trygg. Älmhults kommun samverkar redan idag med polisen kring dessa 

frågor, bland annat tas det varje år fram ett medborgarlöfte där polisen tillsammans med 

kommunen och andra aktörer tar ett gemensamt ansvar för det förebyggande arbetet. 

Genom att ge bättre information och service till den äldre kan vi öka förtroendet för 

kommunens verksamhet och därmed öka den upplevda tryggheten. För att göra servicen enkel 

och tillgänglig planeras till exempel för införande av en lotstjänst för äldre genom 

servicecenter. Äldrelotsen ska ge råd, stöd, information och vägledning i olika slags frågor 

som rör de äldres livssituation.  

Ytterligare ett sätt att möta behov och förväntningar på självständighet är införandet av 

välfärdsteknik och andra digitala hjälpmedel. Just nu pågår ett samarbete med kommunens 

IT- och digitaliseringsavdelning för införande av olika lösningar de kommande tre åren. Vi 

utgår från den enskildes behov för att hitta rätt lösningar för att öka självständigheten och 

tryggheten för den äldre. Vidare ska nya lösningar bidra till att kvalitetssäkra verksamheten 

och hushålla med verksamhetens resurser. Verksamheten har till exempel infört digitala 

trygghetslarm, digitala nycklar för en nyckelfri hemtjänst, trygghetskameror och ”Tovertafel” 

som är ett bordsspel för personer med demens.  

 

3.2.2 Social samvaro  

Att känna gemenskap är starkt mänskligt behov, för många äldre avtar de sociala 

sammanhangen. Tillvaron förändras då barnen är vuxna, partnern och vänner kanske 

försvunnit. Om det då inte finns någon eller några att vara tillsammans med, fast en önskan 

om samvaro finns, så känner sig de flesta ensamma. Tillfällig ensamhet behöver inte vara 

skadlig, men om ensamheten inte bryts kan detta få konsekvenser för känslor, beteende, 

kognition och hälsan i stort. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning är det ca 40% av 

personer i åldern 75 - 84 år som inte deltar i sociala eller kulturella aktiviteter, motsvarande 

siffra för personer som är 66 - 74 år är ca 25 procent1.  

Ett utvecklingsområde för kommunen är att skapa sociala mötesplatser och aktiviteter för 

äldre. Just nu pågår ett arbete med att ta fram underlag för samverkan med civilsamhället 

genom ett uppdrag från kommunfullmäktige till Kultur- och fritidsnämnden. Ytterligare ett 

sätt är att engagera volontärer i äldreomsorgen, som kan och vill göra en insats för en 

medmänniska. Det kan till exempel handla om att vara en social kontakt för en fikastund, 

promenader eller ett frisörbesök.  

Med de senaste decenniernas teknologiska framsteg har även digitalt utanförskap blivit en 

faktor som påverkar upplevelsen av social samhörighet. Enligt Internetstiftelsens rapport 

 

1 Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer Ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån forskning, 

praktik, statistik, juridik och etik. Folkhälsomyndigheten. 2018.  
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”Svenskarna och internet 2021”, riskerar var fjärde äldre att hamna i ett digitalt utanförskap 

genom att inte använda internet, inte känna till digitala tjänster eller inte kunna använda dem 

på egen hand. Några exempel om digitala hjälpbehov: 

• De äldsta behöver ofta hjälp med att installera mobilt Bank-id och genomföra ett 

videosamtal 

• Oro för att göra fel är ofta en orsak till att behöva digital hjälp 

• Ju äldre, desto större risk för ett digitalt utanförskap 

Älmhults kommun har sedan två år tillbaka ett Digidelcenter i kommunens bibliotek där man 

kan få hjälp med digitala frågor, prova teknik och delta i aktiviteter för att öka sin digitala 

kompetens. I kommunens servicecenter ges också vägledning och praktisk hjälp. Behovet av 

denna typ av stöd växer och är en prioriterad aktivitet i kommunens digitaliseringsplan.   

 

3.2.3 Bekväm, tillgänglig och praktisk vardag  

Bostaden har en stor betydelse för känslan av den egna identiteten och är starkt kopplad till 

livskvalité. Även möjligheten till att ha nära till natur och grönska är en viktig faktor för 

välmående. Med stigande ålder blir hemmet den plats där äldre personer spenderar mycket av 

sin tid och därmed får boendemiljön successivt allt större betydelse.   

Både i enkäten och i fokusgruppen framgår att älmhultsborna prioriterar den egna 

bekvämligheten och de praktiska funktionerna i bostaden högt. Egen uteplats, tvättmaskin och 

fiberanslutning är topp tre i enkäten när respondenterna anger vad som är viktigt för deras 

bostäder. Hiss, anpassning i bostaden och närhet till butiker anses också vara viktiga 

parametrar för en praktisk vardag.  

Gemensamma aktivitets- och mötesplatser/träffpunkter har rankats lägre, förutom gemensam 

uteplats som många vill ha tillgång till.  

De egenskaper som är utmärkande för ett trygghetsboende, exempelvis gemensamma 

aktiviteter, kommer längst ner på listan. Det kan bero på att målgruppen som besvarat enkäten 

fortfarande kan ta del av samhällets utbud av aktiviteter och därför inte ser behovet i dagsläget. 
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3.2.3 Ekonomi 

Hur äldre bor påverkas av deras ekonomiska situation, kostnad är bland det viktigaste vid val 

av boende som äldre. Betalningsvilja och vad som är rimlig boendekostnad diskuterades i 

fokusgruppen. Det framkom ett starkt önskemål/behov om framtida boende till låg kostnad. I 

enkäten bekräftades att betalningsviljan för lägenhet i ett trygghetsboende är relativt låg. 

Nedan tabell visar resultatet i enkäten.  

 

 
Storlek på 

bostad 

Hyra per 

månad  

Kommentar 

1 rum och kök 4 999 kr  Ingen är villig att betala mer för en 1:a. 

2 rum och kök 7 499 kr Lite mer än hälften av respondenterna svarar att en 2:a får 

kosta upp till 7 499 kr, men få vill betala mer. 

3 rum och kök 9 999 kr Ungefär en tredjedel är beredda att betala upp till 9 999 sek 

för en 3:a, samtidigt anser drygt hälften att 7 499 sek är 

rimligt även för en 3:a. 

4 rum och kök 9 999 kr Drygt hälften anser att en 4:a får kosta upp till 9 999 sek. 

Enbart var femte är beredd att betala mer. En tredjedel anser 

att även en 4:a inte får kosta mer än 7499 sek.  

 

  

3.3 Tankar om framtiden  
Sammantaget resultat från enkäten och fokusgruppen är att framtidens äldre i Älmhults 

kommun vill ha ett tryggt och bekvämt boende med egen uteplats och möjlighet att välja var i 

kommunen man vill bo till en låg kostnad. 

Dialogen och enkäten visar på att det är svårt för de allra flesta, oavsett ålder och hälsa, att 

planera om en flytt till ett boende anpassat för äldre kan bli aktuellt och när i tiden det skulle 

kunna ske. Cirka tjugo procent anger att en flytt till ett anpassat boende inte blir aktuellt. 

Samtidigt uppger tjugo procent att de säkert kommer att byta till ett anpassat boende för äldre. 

Ingen av respondenterna står i bostadskö till befintligt trygghetsboende idag.  

De som uppger att de kan tänka sig att flytta till ett boende som är anpassat för äldre uppger 

att tidshorisonten är minst femton år fram i tiden, och att det är hälsan som styr när det blir 

aktuellt.    

I fokusgruppen uttrycktes att det saknas alternativa boendeformer för äldre och det saknas en 

variation av olika bostadsformer. Behovet av variation gäller både boendekostnad och var 

boendet är placerat inom Älmhults kommun. 
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4. Boendeformer 
Framtidens äldreboende handlar om att möta de krav och önskemål som framtidens äldre 

kommer att ha. Därför kommer det behövas olika alternativa boenden med olika typer av 

inriktningar. 

Här nedan följer kort beskrivning av olika boendeformer:  

4.1 Ordinärt boende 
Boende i eget hem, det vill säga hus, villa eller lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden.  

4.2 Seniorboende 
En seniorbostad är en egen lägenhet med viss anpassning som till exempel hiss, automatiska 

dörröppnare i entrén, låga trösklar och annat som kan underlätta när man blir äldre. I många 

kommuner erbjuds detta genom privat hyresvärd eller kommunalt bostadsbolag.  

4.3 Trygghetsboende 
Trygghetsboende erbjuder funktionellt utformade bostäder, gemenskapslokaler och aktiviteter 

samt personal/bovärd på angivna tider. I många kommuner erbjuds detta genom privat 

hyresvärd, kommunalt bostadsbolag eller kommunen. Det krävs inget biståndsbeslut för att 

flytta till trygghetsboende.     

4.4 Särskilt boende  
Vårdboende är till för de som inte kan få den vård och omsorg de behöver i sitt hem. För att 

beviljas plats på ett vårdboende ska man ha stora behov av omsorg dygnet runt. I ett 

vårdboende bor man i egen lägenhet och det finns personal i form av undersköterskor och 

vårdbiträden dygnet runt.  

Demensboende är till för de som har en demenssjukdom och inte kan få den vård och omsorg 

de behöver i sitt hem. För att beviljas plats på ett demensboende ska man ha stora behov av 

omsorg dygnet runt och ha en diagnosticerad demenssjukdom. På ett demensboende bor man i 

egen lägenhet och det finns personal i form av undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt.  

Det finns både kommunala och privata boenden i landets kommuner.  

4.5 Korttidsboende 
Korttidsboende är till för de som utifrån medicinska, rehabiliterande och/eller sociala skäl, 

inte kan få sitt behov av vård och omsorg tillgodosett i sitt eget hem. Korttidsboende beviljas 

bara under kortare perioder. 
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5. Boenden för äldre i Älmhults kommun   
I Älmhults kommun finns fyra särskilda boenden som samtliga drivs av kommunen; 

Almgården, Nicklagården med Elmiersgården i Älmhult, samt Ekebo i Diö och Solgården i 

Göteryd. Vidare finns 24 trygghetsboendelägenheter i anslutning till Almgården. 

Flera av de särskilda boendena som finns i kommunen idag kommer att behöva vara i 

användning även framöver. Kommunens fastigheter representerar stora värden och stora 

åtaganden över tid samt har en stor variation i kvalitet, ändamålsenlighet och ålder. En stor 

del av boendena är i huvudsak byggda under 1960- och 1990-talet. Boendena har inte 

genomgått några omfattande renoveringar eller anpassningar till dagens krav på arbetsmiljö 

och boende.  

Under vintern 2021/2022 har det gjorts en inventering av särskilda boenden i kommunen. 

Inventeringen visar byggnadsteknisk status, lägenheternas status, kökens status och 

bedömning av identifierade brister/åtgärder, se bilaga 1. En kostnadsbedömning av åtgärderna 

har tagits fram, se bilaga 2. Inventeringen omfattar även kartläggning av ytor gällande 

användning och logistik. Vidare omfattar materialet exempel på förändringar av byggnader 

för att ta tillvara kommunens fastigheter och nyttja byggnaderna på ett bättre sätt, se bilaga 1.      
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5.1 Särskilda boenden i Älmhult 
Idag finns totalt 181 boendeplatser inom vård- och omsorg. Dessa fördelas på vård och 

omsorgsboende (110 platser), demensboende (60 platser) och korttidsboende (11 platser). Av 

de 181 boendeplatserna är 30 platser på Nicklagården ej i drift men kan tas i bruk vid behov. 

Beskrivning av respektive boende; 

5.1.1 Nicklagården och Elmiersgården (Älmhult) 
Byggnad Byggår 1992 (Nicklagården), 2003 (Elmiersgården) 

Verksamheter Vårdboende  

Platser 58 + 32 (varav 32 demensplatser) (Av de totalt 90 platserna är 

30 platser ej i bruk)  

Logistik Befintligt storkök serverar mat även till Almgården 

Status ■ Delvis brister/åtgärder 

Beräknad kostnad för åtgärder 39 mnkr fastighet  

11 mnkr kök inklusive personalutrymmen 

 

Fastighet  

Följande åtgärder krävs inom kort; installation av sprinklersystem samt förberedelse för 

taklyftar, tele/data. Nya brandkrav sedan årsskiftet gör att brandtrappa för utrymning från plan 

4 och 5 måste installeras. Takomläggning krävs inom en 5-årsperiod. Åtgärder på fastigheten 

som behöver genomföras på 10 års sikt inkluderar ytskikt såsom golv/vägg samt badrum, 

omklädningsrum för personal.  

Utemiljö 

En uppdatering av trädgården såsom plantering och beskärning.  

Kök 

En totalrenovering krävs för att kunna uppfylla dagens miljökrav såsom golv, brunnar, 

köksutrustning, ventilation osv. Se bilaga 3 måltidsutredning.  

Arbetsmiljö och logistik 

Byggnadens grundläggande utformning på våningsplan 4 – 5 medför dyrare drift av 

verksamheten exempelvis genom att mer personal krävs nattetid. 
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5.1.2 Solgården (Göteryd) 

Byggnad Byggår 1959+1996, renoverad 1996 

Verksamheter Vårdboende, hemtjänst 

Platser 23  

Logistik Befintligt storkök levererar mat även till Göteryd 

hemtjänst  

Status ■ Stora brister/åtgärder 

Beräknad kostnad för åtgärder 23 mnkr fastighet och utemiljö 

20 mnkr kök inklusive personalutrymmen 

 

Fastighet  

Samtliga åtgärder behöver genomföras i närtid. Nödvändiga åtgärder är byte av ventilation, 

takomläggning av delar av fastigheten samt isolering av vind, rumsförändringar och ytskikt 

såsom golv/vägg samt badrum. Installation av sprinklersystem samt förberedelse för taklyftar. 

Ny tele/data.  

Utemiljö 

Det saknas p-platser i tillräcklig omfattning på grund av att hemtjänsten utgår från boendet. 

Vidare är utemiljön bristfällig där det saknas bland annat grön utemiljö med gångar och 

sittplatser.  

Kök 

En totalrenovering krävs för att kunna uppfylla dagens miljökrav såsom golv, brunnar, 

köksutrustning, ventilation osv. Se bilaga 3 måltidsutredning. 

 

Arbetsmiljö och logistik 

Byggnadens grundläggande utformning medför att även vid en omfattande renovering enligt 

ovan kvarstår betydande problem med bristfällig logistik och arbetsmiljö. Detta ger i sin tur 

en dyrare drift av verksamheten genom att bland annat vara mer personalkrävande. 
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5.1.3 Ekebo (Diö) 

Byggnad Byggår äldre delen 1996+2008, totalrenoverad 2008 

Verksamheter Vårdboende, hemtjänst 

Platser 27 (varav 18 demensplatser) 

Logistik Köket lagar även mat till Diö skola, fritids och Ekebo 

hemtjänst. F-6 skola äter i matsalen. 

Status ■ God standard 

Beräknad kostnad för åtgärder 10,5 mnkr fastighet och utemiljö 

 

 

Fastighet  

Inga behov av fastighetsåtgärder inom en 5 – 10 årsperiod. På sikt behövs sedvanligt underhåll 

såsom ytskikt/golv och väggar. Det som saknas är en del arbete med tele och data samt 

förberedelse för taklyftar.  

Utemiljö 

Uppfräschning av trädgården krävs i närtid. Önskvärt vore att kunna ha en direkt utgång till 

trädgården vid samlingssalen.  

Kök 

Köket är något underdimensionerat, där lagas även mat till Diö skola, fritids och Ekebo 

hemtjänst. F-6 skola äter i matsalen.  

 

Arbetsmiljö och logistik 

Omklädningsrummet för personalen är underdimensionerat då även hemtjänsten har 

lokaliserats till boendet.  
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5.1.4 Almgården (Älmhult) 

Byggnad Byggår 1962 + 1994, renoverad 1994 

Verksamheter Vårdboende, hemtjänst 

Platser 41 (varav 11 korttid, 10 demensplatser) 

Logistik Maten levereras från Nicklagården. 

Status ■ Stora brister/åtgärder i äldre delen ■ Delvis 

brister/åtgärder i nya delen   

Beräknad kostnad för åtgärder 26 mnkr fastighet  

 

 

Fastighet  

Installation av sprinklersystem krävs inom kort. Inom en 5-årsperiod krävs dränering av 

fastigheten, rumsförändringar, byte av ventilation, ytskikt såsom golv/vägg samt badrum, ny 

el och tele/data samt förberedelse för taklyftar.  

Utemiljö 

En uppdatering av trädgården såsom plantering och beskärning.  

Kök 

Endast matleverans från Nicklagården. Inga åtgärder krävs.  

Arbetsmiljö och logistik 

Den äldre delen av Almgården som idag används som korttidsboende (längs med 

Pjätterydsvägen) uppfyller inte kraven för vårdplatser då de är för små. Dock skulle den delen 

av Almgården kunna användas till annan verksamhet.  Arbetsmiljö och logistik i övrigt är 

fungerande.  
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5.2 Utbyggnadsmöjligheter 
Samtliga boenden med undantag för Nicklagården är möjliga att bygga ut. Beroende av storlek 

och utformning av eventuell utbyggnad kan detaljplaneändring krävas innan utbyggnad kan 

ske. Se exempel på illustrationer i bilaga 1.  

 

5.3 Hemtjänsten  
Hemtjänst omfattar både omvårdnad och service. Omvårdnad kallas de tjänster som hjälper 

den äldre att klara sin dagliga livsföring. Service är tjänster som utförs i hemmet. Efter beslut 

av biståndshandläggaren om stöd och hjälp kan man själv välja den utförare som ska utföra 

insatserna. 

I Älmhult är hemtjänsten lokaliserad till och utgår från tre av kommunens fyra boenden. Då 

man är lokaliserad i ett särskilt boende så upptar verksamheten såväl personalyta som 

boendeyta. Ytorna används av hemtjänsten för personalutrymmen, förråd och matdistribution. 

Hemtjänsten har också ett antal fordon och cyklar för sin verksamhet vilket gör att det på flera 

platser blir problem med parkering då det inte är planerat för hemtjänst från början. 

Ytterligare en viktig aspekt är att för hemtjänstens personal så är det inte optimalt att vara 

lokaliserade till flera platser och i lokaler som inte är ändamålsenliga för hemtjänsten. En 

översyn av organisering och lokalisering av hemtjänsten har påbörjats av socialförvaltningen. 
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6. Ekonomi 
 

Nettokostnadsavvikelsen, beskriver om kommunen har högre eller lägre kostnader än den 

förväntade kostnaden, referenskostnaden, det vill säga den kostnad som vi borde ha i 

Älmhults kommun baserat på våra förutsättningar bland annat demografi och socioekonomi i 

kommunen. Nettokostnadsavvikelsen ger en god överblick av hur mycket äldreomsorgen 

kostar i förhållande till kommunens förutsättningar jämfört med andra kommuner. 

Nedan bild visar Älmhults kommuns äldreomsorgs nettokostnadsavvikelse.  

Nettokostnadsavvikelse, 2020 

 

Källa; Kolada 

Nedan tabeller visar kostnaden per plats på särskilt boende respektive kostnad för varje 

hemtjänsttagare. Tabellerna visar Älmhults kommuns kostnad jämfört med länet, riket och 

jämförbara kommuner.   
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Särskilt boende, kostnader 2020         

 

 

Hemtjänst, kostnader 2020 

 

 

Källa; Kolada 
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Kostnadsutveckling särskilt boende 

Nedan tabell visar kostnadsutvecklingen per brukare på särskilt boende för gruppen 80 år och 

äldre.   
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Förhållande mellan kostnad och kvalité 

Nedan bild visar förhållandet mellan kostnaden för särskilt boende jämfört med kvaliten på 

verksamheten.  
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Nedan bild visar förhållandet mellan kostnaden för hemtjänst jämfört med kvaliten på 

verksamheten.  

 

 

Utifrån statistikmaterialet kan man utläsa att Älmhults kommuns kostnad för särskilt boende 

är högre per plats än den borde vara utifrån kommunens förutsättningar. Vidare är kostnaden 

per plats högre än jämförbara kommuner, länet och riket. Den högre kostnaden per plats för 

särskilt boende medför inte att den upplevda kvalitén är högre. Enligt Socialstyrelsens 

brukarbedömning kan man utläsa att kvalitén för särskilt boende i Älmhults kommun ligger i 

det nedre spannet. Vad gäller hemtjänst så är kostnaden något högre per brukare än 

jämförbara kommuner, länet och riket. Här ligger den upplevda kvalitén i det övre spannet.   

 

I tabellen ovan om kostnadsutvecklingen för en plats på särskilt boende för åldersgruppen 80 

år och äldre kan man utläsa att kostnaden har ökat årligen under perioden 2015 till 2020. 

Samtidigt har antalet brukare minskat, vilket till en del borde kompenserat verksamhetens 

totala kostnadsutveckling. 
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6.1 Analys av behov och tillgång av platser på särskilt boende 
 

Under perioden 2022 – 2033 minskar antalet personer i åldern 65 - 79 år från 2 592 till 2 588, 

en minskning om 4 personer. I åldern 80 år och  

äldre ökar befolkningen från 1014 till 1348, en ökning om 334 personer.  

 

Viktigt i sammanhanget är att ökningen inte är linjär över åren och den största ökningen 

kommer i slutet av denna planeringsperiod. För att ge en mer rättvis bild över det ökande 

antalet äldre och behov som följer med det, så kan man se att fram till och med år 2027 är 

ökningen lägre. Gruppen 80 år och äldre ökar under denna period med ca 175 personer.  

 

Beräkningarna av hur många som förväntas ha behov av vård- eller demensboendeplats under 

prognosperioden bygger på statistik över antal personer efter kön, och ålder 65 år eller äldre, 

som idag bor på särskilt boende i Älmhults kommun. På de särskilda boendena bor idag 

(2022-03-25) 10 personer i åldern 65 - 79 år och 118 personer som är 80 år eller äldre. 

 

Vid utgången av 2021 fanns 3 593 personer i Älmhults kommun i ålder 65 år eller äldre, 

varav 2 561 i åldern 65 – 79 och 1 032 i åldern 80 år eller äldre. Av personer i åldern 65 – 79 

är ca 0,4% i behov av plats på vårdboende idag. I åldersgruppen 80 år och äldre är ca 11% av 

personerna i behov av plats på vårdboende. Utgår vi från att hälsan för älmhultsborna år 2033 

är likvärdig med dagens situation uppgår det samlade behovet av vård- och omsorgsplatser år 

2033 till ca 165. År 2026 förväntas behovet av vårdboende uppgå till ca145 platser.  

 

Det samlade antalet platser på särskilda boenden i kommunen uppgår till 181 samtidigt som 

behovet av platser år 2026 förväntas uppgå till ca 145 platser. Ser vi längre fram i tiden år 

2033 förväntas det samlade behovet av platser uppgå till ca 165.   

7. Kompetensförsörjning 
 

Att Älmhults kommun ska tillämpa SKR:s satsning ”Sveriges viktigaste jobb” och dess nio 

prioriteringar för att möta framtidens rekryteringsutmaning är ett sätt att systematisera arbetet 

med att skapa en attraktiv arbetsplats, de nio prioriteringarna är; Använd kompetens rätt, 

bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, visa karriärmöjligheterna, skapa 

engagemang, utnyttja tekniken, marknadsför jobben och underlätta lönekarriär.  

 

Genom att satsa på kompetensutveckling skapar vi värde i form av en attraktiv arbetsplats och 

nöjda medarbetare. Det är viktigt inte minst mot bakgrund av att vård- och omsorgsyrken 

redan idag är bristyrken och i takt med pensionsavgångar krävs satsningar på medarbetare och 

chefer. Socialförvaltningen behöver rekrytera ca 50 nya medarbetare fram till år 2026. 

 

Kompetensutveckling för alla yrkesprofessioner inom socialförvaltningen, ett arbete som 

fortgår kontinuerligt och är en stark ledstjärna för att skapa en arbetsmiljö där alla kan 

utvecklas och trivas. Följande utbildningsinsatser har genomförts under de senaste åren; 

”Våga fråga, våga se", dokumentationsutbildning, Lex Sarah, hygienombud, 4 sjuksköterskor 

som utbildar sig i beslutsstöd för alla legitimerade, Demens ABC, vårdbiträde till 
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undersköterska via äldreomsorgslyftet, diabetesutbildning via Haganässkolan, handledning i 

palliativ vård och kostombud. 

 

Ytterligare ett sätt att öka attraktiviteten för att arbeta i äldreomsorgen är att kunna erbjuda 

heltidstjänster. Älmhults kommun arbetar för att alla ska ha heltid som norm för att locka flera 

att arbetssökande men det är också ett sätt att öka jämställdheten.  

 

För att möta framtidens rekryteringsutmaning krävs nya sätt att attrahera blivande 

medarbetare. En satsning på marknadsföring via reklamfilm, sociala medier och en 

kampanjsida som riktas till potentiella medarbetare. För att behålla befintliga medarbetare och 

skapa en tydligare Vi-känsla ska en film tas fram att använda i interna sammanhang, 

exempelvis APT och liknande. En annan del är att satsa på att marknadsföra arbetsplatsen 

äldreomsorgen till kommunens ungdomar.  

 

Chefers förutsättningar påverkar deras hållbara ledarskap. Ytterligare ett bristyrke är 

enhetschefer inom äldreomsorgen. För att skapa ett hållbart ledarskap, för både medarbetare 

och chefen själv, behöver man på allvar beakta och understödja chefers förutsättningar att 

utföra sitt chefs- och ledarskap. En betydelsefull organisatorisk förutsättning i ledarskapet är 

hur många underställda man har ansvar för som chef. Detta har på senare år studerats i 

vårdorganisationer, och de studier som finns idag visar på högre grad av stressfyllda 

arbetsförhållanden och behov av stöd i ledarskapet bland chefer som har många underställda. 

För att skapa rätt förutsättningar för ett hållbart ledarskap i Älmhult bör man se över 

möjligheten att skapa organisatoriskt stöd och lagom många anställda per enhetschef. 

 

Pensionsavgångar i Älmhults kommun för 

socialförvaltningen: 

 

 
   

   

Pensionsprognos: 2022 2023 2024 2025 2026 

Äldreomsorg 2 5 5 11 9 

OF 3 3 2 2 4 

Totalt 5 8 7 13 13 
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8. Goda exempel, trender och framtidsbilder  
 

Just nu pågår det en rad olika undersökningar kring framtidens äldreomsorg och boende. En 

gemensam bild som framträder är att det är organisationen av verksamheten och 

användningen av lokalerna som är mest avgörande för hur boendet upplevs. Detta återspeglas 

bland annat i hur brukarna poängsätter boendena. Lokaler och arbetssätt måste matcha 

varandra – när de gör det blir det ett bra boende. 

Vi har spanat på trender och framtidsbilder inom fem olika områden bland annat i SKR:s 

rapporter och goda exempel från andra kommuner.  

8.1 Utemiljö 

Flera forskningsstudier visar på nyttan med utevistelser och naturkontakt. En av dom första i 

landet att skapa en boendemiljö med en tillhörande trädgård är Sinnenas trädgård i Hällefors, 

som ligger i anslutning till ett särskilt boende. Ett annat exempel är träningsträdgården vid 

Danderyds sjukhus. Det finns fyra huvudtyper av utemiljöer som tillgodoser behovet av 

dagsljus, frisk luft och naturkontakt;  

- Den första typen är trädgården som bör finnas i direkt anslutning till byggnaden och 

dit så många som möjligt ska kunna ta sig själva utan att be någon annan om hjälp. 

Trädgården är effektiv och verkningsfull för att stimulera våra sinnen.  
- Den andra typen är uteplatsen eller terrassen i markplan som ska vara fullt tillgänglig 

för den boende.  
-  Den tredje typen är balkongen. En balkong med utsikt bidrar till att förlänga 

inomhusytan och ger möjlighet att leva en del av dagen ute i den friska luften.  
- Den fjärde typen är det klimatskyddade uterummet, till exempel en inglasad balkong, 

som kan förlänga säsongen.  

8.2 Samlokalisering  

En tydlig trend inom kommunal verksamhet är samlokalisering. Här kan det handla om att på 

en samlokalisera äldreboende, trygghetsboende, vårdcentral och apotek för att skapa bättre 

underlag för ett lokalt centrum och närhet för medborgarna. Det kan också handla om att ha 

andra kommunala verksamheter tillsammans med äldreboendet, som till exempel att 

kombinera storkök för boende och skola, förskola eller träffpunkter. På så sätt kan kommunen 

både effektivisera användningen och samtidigt skapa förutsättningar för generationsmöten. En 

annan tydlig trend är att ha andra typer av verksamheter i lokalerna, i såväl egen regi som 

annan, till exempel kafé, restaurang, gym, konferenslokaler, med mera.  

8.3 Fysisk aktivitet  

En annan trend är fysisk aktivitet. Det finns idag en ambition att skapa förutsättningar för att 

röra sig naturligt i sin vardag, även inom särskilt boende. Det finns många belägg för att 

fysisk aktivitet har en positiv effekt. Utomhus finns möjlighet att skapa gångstråk, boulebana 

med mera. Även inomhus kan de gemensamma ytorna planeras för att skapa variation, viktigt 

att tänka på vid utformning är att ex förse längre korridorer med räcken efter väggen så man 

enkelt kan ta sig själv längre sträckor och sittplatser med jämna mellanrum.  
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8.4 Skapa mervärden  

En annan tydlig trend, som delvis hänger samman med den förra, är feelgoodtrenden. Det 

handlar om att skapa mervärde genom sinnesintryck, utöver vardagens nödvändigheter. På 

många håll används matupplevelser som en viktig del av livskvaliteten. Ett exempel är Tre 

Stiftelser i Göteborg där man sedan ett antal år tillbaka arbetat med matupplevelsen, som en 

del i den salutogena omvårdnaden. Sinnenas trädgård, spa, solrum (ljusterapi) är andra 

exempel som finns på många platser. Här handlar det om att vara förutseende när det gäller 

kommande generationers behov och önskemål och samtidigt bygga yteffektivt – önskemålen 

kan vara många men inte alltid hållbara över tid. Vi kan också se en tydlig tendens mot ett 

mer aktivt äldre-liv överhuvudtaget. Livet på äldreboendet har varit ganska passivt, där de 

boende i mindre omfattning deltagit i planeringen och utförandet av aktiviteter i det dagliga 

livet. Detta beror på att många äldre i särskilt boende saknar möjligheter att delta, vilket 

begränsar graden av aktivitet. Det finns ändå stora möjligheter att stimulera till ett större 

deltagande genom rätt utformning och utrustning, till exempel höj- och sänkbara 

arbetsbänkar, låga fönsterbröstningar, dörröppnare, med mera. Men det är slutligen 

verksamheten som i hög grad sätter gränserna för de boendes möjligheter att leva ett aktivt liv 

8.5 Kollektivboende 

SällBo är ett nytt koncept där äldre bor tillsammans med yngre och nyanlända. I Helsingborg 

på området Fredriksdal finns 31 lägenheter i SällBo som hyrs ut till personer över 75 år inom 

ramen av ett trygghetsboende. 10 lägenheter finns för uthyrning till personer i åldrarna 18 till 

25 år och 10 lägenheter hyrs ut till nyanlända. Konceptet är ett test för att skapa möten över 

generationsgränser. Ett intressant koncept att följa! 

 

Framtidens äldreboende finns redan  

Slutligen kan vi konstatera att framtidens äldreboende redan finns, i form av alla de byggnader 

som vi idag använder och kommer att använda under lång tid framöver. Vi kan också konstatera 

att framtidens äldreboende inte handlar om dagens äldre, utan om framtidens äldre som är födda 

på 1940–60-talen. De frågor som är viktiga för dessa generationer idag kommer också att vara 

viktiga i framtidens äldreboende! 
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9. Iakttagelser och vägval  

 
1. Mot bakgrund av befolkningsutvecklingen i stort och den demografiska 

fördelningen är det tydligt att antalet befintliga platser i särskilt boende överstiger 

det förväntade behovet fram till och med 2033. Det totala antalet platser på särskilt 

boende är idag 181 samtidigt som behovet av platser år 2026 förväntas uppgå till 

ca 145 platser. Ser vi längre fram i tiden år 2033 förväntas det samlade behovet av 

platser uppgå till ca 165.   

 

2. Flera av de särskilda boendena som finns i kommunen idag kommer att behöva 

vara i användning även framöver. Inventeringen av de särskilda boendena i 

kommunen visar identifierade brister/åtgärder i respektive fastighet. Inventeringen 

omfattar även kartläggning av ytor gällande användning och logistik. En 

kostnadsbedömning har tagits fram för de åtgärder som krävs för att särskilda 

boendena ska uppfylla dagens krav enligt socialtjänstlagen, Boverket och 

Arbetsmiljöverket. Inte minst handlar det om att skapa en god boendemiljö och 

arbetsmiljö.  

  

3. Inför vägvalet kring vilka boenden som ska behållas, renoveras eller byggas om/ut 

så bör man ha tagit både punkt 1 och 2 i beaktande, för att ta ett helhetsgrepp. 

 

4. Kostnad per plats på ett särskilt boende är idag hög och likaså är kostnaden per 

hemtjänsttagare något hög jämfört med jämförbara kommuner, länet och riket. 

Viktigt att göra en analys över detta och ta fram åtgärder som ger effekt på kort 

och lång sikt.  

Vägvalet och besluten kring punkterna 1–3 kommer att vara avgörande för att 

komma till rätta med socialnämndens budgetunderskott.    

 

5. Utveckling av verksamheten och nya angreppssätt inom äldreomsorgen; 

• Skapa sociala mötesplatser och aktiviteter i samverkan med civilsamhället 

• Engagera volontärer som kan och vill göra en insats för en medmänniska. 

Det kan till exempel handla om att vara en social kontakt för en fikastund, 

promenader eller ett frisörbesök.  

• Digidelcenter, utveckla och fortsätta satsa på att minska digitalt 

utanförskap 

• Införa en lotstjänst för äldre genom servicecenter. Äldrelotsen ska ge råd, 

stöd, information och vägledning i olika slags frågor som rör de äldres 

livssituation.  

 

6. Proaktivt arbete för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga 

medarbetare. För att möta framtidens rekryteringsutmaning krävs nya sätt att 

attrahera blivande medarbetare. Satsa på att ta fram bra marknadsföringsmaterial t 

ex film, sociala medier, jobbmässor etc.  
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Bilaga 2

Föreslagen ordning Boende Adress Platser Byggår Total yta Installation Bygg Storkök Summa Totalt* Totalt/kvm Nybyggnation
bta

1 Solgården Göteryd 23 1959/1992/1996 2 484 6 452 484 8 446 500          ‐                      18 368 882                   23 236 636                    9 355                 67 068 000                                      
Kök/personal 20 000 000 20 000 000                   

5 Ekebo Diö 27 2008 3 462 1 803 462 5 574 000          ‐                      8 115 208                     10 265 738                    2 965                 93 474 000                                      

2 Almgården (Ej gamla delen) Älmhult 38+(11) 1962/1995 7 575 5 407 575 8 951 500          ‐                      20 414 983                   25 824 953                    3 409                 204 525 000                                    

3 Nicklagården Älmhult 58 1993 9 261 4 109 261 13 490 000        ‐                      26 509 187                   33 534 122                    3 621                 250 047 000                                    
Kök 11 000 000         11 000 000                   

4 Elmiersgården Älmhult 32 2003 1 040 1 351 040 2 213 500          ‐                      4 364 540                     5 521 143                      5 309                 28 080 000                                      

* I kostnaden ingår byggherrekostnad och oförutsett
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Sammanfattning  
Kostverksamheten har stora kommande renoveringsbehov i flera kök. Vidare har 

kostverksamheten ett stort behov av att utvecklas till en mer ändamålsenlig och 

effektiv kostverksamhet då den har en historik av att ha belastats av underskott 

under en lång tid. Tekniska nämnden har uppdragit Tekniska förvaltningen att ta 

reda på vilka kök som ska renoveras och vara kvar. Vidare har en översyn skett 

av organisering, rutiner och kostnader för att nå en budget i balans.  

Utredningsarbetet har utförts under ledning av Cecilia Blidö, Kostchef vilken 

också samordnat utredningens rapport. Övriga funktioner som deltagit aktivt i 

utredningen i sina respektive ansvarsområden i Kostverksamheten är: Christina 

Ivarsson, Enhetschef område 1, Jennie Helmersson Enhetschef område 2, Emma 

Forsberg, Enhetschef område 3 samt Eva Lydahl, Kostekonom. Från 

Fastighetsavdelningen har följande deltagit: Lars Lund, Fastighetschef, Johan 

Wallin, Fastighetsingenjör. 

Resultatet av utredningen visar att kvalitetsfaktorer är väsentliga för att uppnå en 

effektiv kostverksamhet med måltider av hög kvalitet och positiva 

måltidsupplevelser för samtliga målgrupper. I tillägg framkommer att 

kompetensförsörjning förefaller vara avgörande för att skapa förutsättningar att 

ligga i framkant bland offentliga måltidsverksamheter i framtiden. Resultatet visar 

att ett omfattande renoveringsbehov föreligger i flera köksanläggningar och 

investeringsbehovet uppgår till totalt 49 380 tkr enligt investeringsalternativ ett. 

Utöver detta tillkommer redan beslutade investeringar avseende nyanläggning av 

köken Paradisskolans tillagningskök och Linnéskolans nya tillagningskök vilka 

omfattar cirka 65 000 tkr. Baserat på de sammanlagda resultaten i denna utredning 

kan slutsatsen dras att det är flera strukturella förändringar i driftmodellen som 

verkar krävas för att investeringar på bästa sätt ska kunna tillvaratas.  
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Inledning 
Tekniska nämnden har uppdragit Tekniska förvaltningen att ta reda på vilka kök 

som ska renoveras och vara kvar. Vidare ska en översyn ske av organisering, 

rutiner och kostnader för att nå en budget i balans. 

Kommunens köksanläggningar har stora kommande renoveringsbehov och 

underhållsbehovet av lokaler och behovet av ny maskinell utrustning är stort. Flera 

kök är saknar helt eller delvis ändamålsenlig utrustning anpassad för storköksdrift.  

Verksamheten har en historik av att ha belastats av underskott under lång tid. 

Kostverksamheten ett stort behov av att utvecklas till en mer ändamålsenlig och 

effektiv kostverksamhet.  

Sammantaget befinner sig verksamheten i ett läge där det finns en stor möjlighet 

att kunna skapa goda förutsättningar och positiva effekter på kostverksamhetens 

drift och få ännu bättre måltidsupplevelser i framtiden. Positiva effekter kan bestå 

i att:  

• möjliggöra förbättrade måltidsupplevelser för matgäster av högre kvalitet. 

• skapa likvärdiga måltider och möjliggöra ökad anpassning för olika 

målgrupper och individuella behov.  

• kvalitetssäkra verksamhetens drift.  

• möjliggöra utveckling av måltidsproduktionen i köken genom att kunna tillföra 

nya tillagningsmetoder och funktioner.  

• tillvarata kompetenser och effektivisera vissa arbetsmoment.  

• möjliggöra digitalisering av viss administration.  

• erbjuda ett flexiblare utbud och service. 

 

Syfte och mål 

Syftet med utredningen är att kartlägga renoveringsbehov i kök och bedöma 

investeringsbehovet samt att utifrån en helhetssyn utvärdera och se över 

organisering, rutiner och kostnader för att kostverksamheten ska nå en budget i 

balans.  

Målet är att väga in hur produktionen av måltider kan optimeras utifrån faktorer 

som ekonomi, högre måltidskvalitet, kompetens, säkra måltider samt hållbarhet.  

Frågeställningar 

1. Vilka kök ska renoveras och vilka ska vara kvar?  

2. Vilken struktur ska kostverksamheten arbeta efter i framtiden?  

3. Vilka åtgärder krävs för att kostverksamheten ska ligga i framkant bland 

offentliga måltidsverksamheter?  

4. Hur kan resurserna tillvaratas och hur kan pengarna användas på allra 

bästa sätt?  
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Bakgrund 
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens kostverksamhet som är organiserad 

inom Tekniska förvaltningen. Kostverksamhetens uppdrag är att tillhandahålla 

måltider till barn, skolelever och äldre. Uppdraget omfattar måltider i förskolor, 

grundskolor, gymnasieskola, vård- och omsorgsboende och matdistribution i 

hemtjänsten. Uppdraget utförs i dagsläget i alla kommundelar. Dagligen serveras 

omkring 4000 lunchmåltider varje dag i alla kök samt frukost, mellanmål och 

kvällsmål i flera enheter.  

Kostverksamheten består av cirka sjuttio medarbetare fördelade på tjugoåtta 

verksamhetsställen samt ett separat kontor för administration och 

ledningsfunktioner.  

Kostverksamheten under namnet Kostenheten bildades 2007 och var vid 

tidpunkten organiserad under kommunledningsförvaltningen. Inledningsvis var 

under en tid var kostchef och IT-chef samma roll. Sedan dess har 

kostverksamheten utökats och successivt utvecklats samt flyttats till teknisk 

förvaltning. Från 2015 bestod ledningsorganisationen av en kostchef med ansvar 

för ekonomi och budgetfrågor och en biträdande kostchef med ansvar för 

personaladministration. Ett par år senare tillkom en administratör för att stödja 

organisationen. Kostverksamheten har historiskt varit en centralt styrd 

organisation där samtliga medarbetare i verksamheten var direkt underställda 

kostchefen. 

En organisationsutveckling av kostverksamheten påbörjades efter 

arbetsmiljöenkäten 2017 och utvecklingsuppdraget gavs till Tekniska 

förvaltningen i början av 2019 i samband med att dåvarande kostchefen avslutade 

sin anställning. Syfte och målsättning med att utveckla kostverksamhetens 

organisation var att skapa förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig och 

effektiv verksamhet som är både hållbar och kostnadseffektiv. Den nya 

ledningsorganisationen är utformad med en verksamhetschef med titeln kostchef, 

tre enhetschefer och en kostekonom som stödfunktion. Ny kostchef rekryterades 

hösten 2019 och denne tillträdde i februari 2020. Övriga funktioner tillträdde 

successivt och ledningsorganisationen blev komplett i september 2020.  

Effekter med nya organisationen är bland annat att uppnå en tydligare 

ansvarsfördelning, att möjliggöra bättre verksamhets- och kostekonomisk 

styrning, ett tydligare verksamhetsnära ledarskap med enhetschefer med fullt 

ledningsansvar och mandat att ta beslut nära medarbetare i daglig drift samt en 

organisation med kapacitet att kunna möta framtida utvecklingsbehov. 

Organisationsstruktur  

Den nya ledningsorganisationens struktur utformas enligt följande:  

• Kostchef, verksamhetschef med verksamhetsansvar.  

• Enhetschef för måltider i äldreomsorg och gymnasium (21 medarbetare).  

• Enhetschef för måltider i skola och förskola (23 medarbetare). 

• Enhetschef för måltider i skola och förskola samt poolkockar (23 

medarbetare). 

• Kostekonom som chefsstödfunktion och projektstöd. 
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Organisation per den 2020-09-01:  

 

 

Väntade effekter med organisationsstrukturen  

Effekter som den nya organiseringen ämnar uppnå är:  

• En robust och ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning 

mellan enhetsområden och olika roller i verksamheten.   

• Möjliggöra för verksamhetschef i samarbete med ledningsteam och 

stödfunktioner att arbeta strategiskt med att utveckla kostverksamheten. 

• Ett tydligare verksamhetsnära ledarskap med enhetschefer med fullt 

ledningsansvar och mandat att ta beslut nära daglig drift inom enhetsområdet.  

• Tydlig ansvarsfördelning på flera nivåer. 

• Inneha en bredd i relevant formell kompetens och i samlade erfarenheter 

inom verksamhetsområdet för att kunna leda och utveckla på ett relevant sätt.  

• Ha kapacitet och kompetens att kunna möta framtida utvecklingsbehov. 

• Ekonomiskt ansvar och kostekonomisk styrning fördelat i verksamheten.  

• Skapa förutsättningar för uppföljning och kontroll av verksamhet och resultat.  

• Möjliggöra bättre dialog och uppföljning av avtal och stödorganisationer 

kopplade till kostverksamhetens arbete.  

• Ett effektivt nyttjande av verksamhetsövergripande resurser mellan enheterna.  

• En rimlig arbetsbelastning för personal genom fördelning av ansvarsområden.  

• Säkerställa ökad service och målgruppsbaserade kontaktvägar med enheterna 

där kostverksamheten utför uppdrag.  
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• Målgruppsspecialiserade enhetsområden för att bättre tillvarata kompetens 

och möjliggöra ett mer effektivt och anpassat utvecklingsarbete.  

• Säkerställa en ändamålsenlig måltidsproduktion där hänsyn tas till 

kostverksamhetens alla målgrupper i förskola, skola och omsorg. 

Köksorganisation 

I köken tjänstgör kockar, måltidsbiträden och i de största köken tjänstgör även 

arbetsledande Förste-kockar som ansvarar för daglig drift och leverans i det 

berörda köket. Kockar bereder och tillagar måltider, hanterar efterarbete som 

diskhantering, handhar beställningar och vissa kontakter med leverantörer. 

Måltidsbiträden bereder och serverar måltider. De kan i vissa fall slutlagning av 

måltider i mottagningskök avseende tillbehör och hanterar efterarbete som 

diskhantering. Arbetsuppgifterna kan variera något beroende av typen av kök men 

tjänstgör i. På några enheter förekommer kombinationstjänster där några 

medarbetare utför tjänstgöring i kök och lokalvård alternativt kök, lokalvård och 

barnomsorg. 

Kompetensförsörjning 

I gällande Kostpolicy antagen av kommunfullmäktige 2013 framkommer att 

personal som anställs i kommunens kök ska ha en adekvat utbildning. Det beskrivs 

också att all kostpersonal ska ha goda kunskaper om specialkost samt olika sorters 

allergier. Personalen i kostverksamheten ska regelbundet genomgå lagstadgad 

utbildning i livsmedelshygien, samt övriga kurser som anses nödvändiga. 

Dessutom ska personalen ha goda kunskaper i kommunens kostdataprogram. 

Det är ett faktum att kock är ett bristyrke. De senaste åren har gymnasieskolor runt 

om i landet rapporterat att det är för få sökande till storköksutbildningar varför 

flera lagt ner utbildningsprogrammen. Det kontrasterar mot det utbredda intresset 

för hälsa, matlagning och kostfrågor som numera rapporteras i media, sociala 

medier och samhället i stort. Denna paradox påverkar branschen på flera sätt. 

Traditionellt har arbete i storkök som äldreomsorg och skolor inte betraktats som 

ett attraktivt yrke och något som haft låg status och som inte krävt kompetens. Det 

är en rest från 1970–80-talen då det var vanligt förekommande med ”sprätta-

kartong-matlagning” och det finaste man kunde erbjuda var fabriksproducerad 

mat som bara värmdes upp i skolköken. Det finns en förekommande 

vanföreställning om att det ännu går till på det sättet i såväl omsorgs- som 

skolköken. 

I dagens måltidsproduktion i offentliga kök ställs stora krav på kompetens för att 

klara att utföra arbete i kök. Offentliga kök lagar mat från grunden, arbetar ofta 

med högre andel ekologiskt och närproducerade varor än andra restauranger. Det 

är avancerad teknisk utrustning att hantera, ställer krav på datorkunskaper och 

hantering av avancerade kostdatasystem för att sköta beställningar, planera 

tillagning och beräkna portioner. Goda språkkunskaper efterfrågas för att 

exempelvis kunna hantera recept, kommunicera med matgäster. Många 

kommuner och kockar arbetar aktivt med måltidspedagogik och integrering av 

måltiderna i omsorgens och skolornas verksamheter.  

Normalt sett krävs köksutbildning som måltidsbiträde och praktisk erfarenhet för 

att kunna vara anställningsbar för en måltidsbiträdestjänst. Genomgången treårigt 

restaurang- och livsmedelsprogram på gymnasium eller motsvarande samt 
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praktisk erfarenhet krävs för anställning som kock. Vid tjänstgöring som 

arbetsledande förste kock krävs bred erfarenhet av kockyrket och ledarerfarenhet.  

För administrativa tjänster och chefer efterfrågas normalt sett lägst treårigt 

kandidatprogram eller motsvarande kompetens från universitet och högskola. 

Detta bör gärna kombineras med praktisk erfarenhet från ledningsarbete, 

kökserfarenhet, livsmedel eller folkhälsa. Relevanta utbildningar är Kostvetare, 

Kostekonom, Gastronom, Livsmedelsteknik, Nutritionist, Dietist.   

De regioner och kommuner som satsar på att säkra kompetensförsörjning i 

framtiden inom måltidsservicefunktioner gör detta genom flera medvetna val:  

• Validering av kockar för medarbetare som uppvisar kompetens som kock men 

som saknar formell kompetens.  

• Rekryterar endast kockar med lägst gymnasiekompetens i livsmedel- och 

storköksprogram eller motsvarande.    

• Rekryterar endast kvalificerade tjänstepersoner och ledningsfunktioner med 

högskolekompetens inom yrkesområdet.  

• Verkar för samverkan med arbetsmarknadsenheter för att erbjuda möjlighet till 

praktik och arbetsmarknadsstöd i kök för nyanlända och de som av olika 

anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden för att locka till vidareutbildning 

och därefter möjliggöra anställningsbarhet.  

• Samverkar med vuxenutbildning och erbjuder praktik.  

• Nätverkande mellan kommuner och med stöd av regioner, länsstyrelser och 

liknande för att arbeta med kompetensutveckling för att sprida kostnader. 

Sammantaget är denna typ av satsningar bidragande till att skapa attraktiva 

arbetsplatser och aktiva åtgärder för att klara framtida kompetensförsörjning. Ett 

framgångsrikt exempel är Skolmatsakademin i Västra Götalandsregionen som 

drivs gemensamt med regionen och RISE och där de flesta kommuner i regionen 

är medlemmar. Måltid Sverige är ett nationellt nav för den offentliga måltiden 

genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation.  

Ett annat är nationella projektet Mattanken som genom nätverkande, 

kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga 

måltider. Projektet har sitt ursprung i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna 

Näringar. Det finansieras via landsbygdsprogrammet samt av LRF och Sveriges 

Konsumenter.  

Ekonomi och förutsättningar för verksamhetsstyrning  

Kostverksamheten har under flertalet år haft svårigheter att nå en budget i balans. 

I analyser av ekonomiskt utfall de senaste åren framkommer bland annat att 

portionsantal ökat under årens lopp och ett ökat personalbehov vid tillkommande 

köksenheter men resurstilldelningen har inte anpassats i motsvarande grad. Taxor 

och avgifter på matabonnemang och matdistribution i äldreomsorgen har inte 

anpassats efter kostnaderna för dessa tjänster vilket har påverkat intäkterna 

negativt i verksamheten. Detsamma gäller intäkter för måltider som personal inom 

utbildningsförvaltningens verksamheter har köpt och som inte svarat mot 

kostnader för måltiderna. Det har inom tekniska förvaltningen tidigare 

förekommit en accepterad förväntan att kostverksamhetens ekonomi inte kommer 
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att gå ihop, utan istället har andra avdelningars positiva utfall fått ge täckning för 

kostverksamhetens budgetavvikelser. Det väsentliga förefaller ha varit att 

tekniska förvaltningens totala ekonomi visar att positivt utfall.  

Personalekonomi  

Personalekonomi handlar om att hushålla med mänskliga resurser och att 

möjliggöra lönsamma och effektiva organisationer. Det krävs att personal får de 

rätta förutsättningarna för att kunna utföra goda prestationer, samtidigt som 

verksamhetens ekonomiska målsättningar ska uppnås.  

En begränsande faktor i kostverksamheten vid verksamhetsstyrning, uppföljning 

och kontroll av personalekonomiska faktorer har påverkats av kapaciteten i 

ledningsorganisationen där samtliga medarbetare i verksamheten tidigare varit 

direkt underställda kostchefen. Med en stor geografisk spridning av enheter samt 

ett alltför stort antal direkt underställda medarbetare har det inte givits rätt 

förutsättningar att utföra en ändamålsenlig ledning och styrning av verksamhet 

och personal.  

Ett exempel där denna faktor sannolikt bidragit negativt är ett högt uttag av 

timvikarier vid planering av sommarsemester istället för att omfördela resurser 

inom verksamheten under semesterperioder och därigenom minimera behovet av 

vikarier. Ett högt uttag av tillfälliga vikarier vid semester påverkar såväl kostnader 

för personal som kvalitetsfaktorer på måltider gentemot matgäster. Kapaciteten i 

ändamålsenlig styrning av bemanningsplanering har helt enkelt inte räckt till.  

Matsedelsplaneringens påverkan på ekonomiska utfallet 

Ett annat exempel är matsedelsplanering där innehållet och val av maträtter och 

utbud varit relativt konstant under en lång tidsperiod. Måltider ska produceras 

inom givna ramar och där är matsedelsplanering en förutsättning för att lyckas. I 

matsedelsplanering måste hänsyn tas till livsmedelsbudget, aktuella upphandlade 

livsmedel, miljöpåverkan och säsongsvariationer, gällande råd, branschriktlinjer 

och lagkrav från myndigheter och måltiderna ska svara mot lokal kostpolicy till 

exempel.  

Det förekommer brister i efterlevnad av planerade matsedlar och innehållet i 

recept i köken när måltider ska produceras vilket kan påverka kostnader när 

personal i köket exempelvis väljer en annan råvara än den som är inlagd i recept. 

En annan brist är att uppdatering av recept och matsedlar inte följt med fullt ut när 

nya upphandlade avtal trätt i kraft. Det kan bidra till att köken använder råvaror 

som har en annan prisbild än tidigare och att den inte är lika fördelaktig i nu 

gällande avtal. Dessutom kan det bidra till att nya förmånliga livsmedel som finns 

att tillgå i nya avtal inte används. Ett exempel är högt uttag av fläskkött istället för 

att styra mot andra köttalternativ. En effekt av detta genererar ett högre behov av 

specialkost vilket är både dyrare och mer tidskrävande att producera i köken.  

Ett annat exempel är en låg andel vegetariska maträttsalternativ på matsedlar 

vilket påverkar såväl kostnader som efterlevnad av myndigheternas riktlinjer och 

rekommendationer negativt. Sedan flertalet år uttrycker gällande riktlinjer från 

myndigheter exempelvis att skolrestauranger bör erbjuda minst två 

maträttsalternativ varje dag. Tre av fyra kommuner i Sverige erbjuder denna 

möjlighet idag. Dessa exempel på brister kan troligen bero på begränsade 

ledningsresurser, otillräcklighet i verksamhetsstyrning och att omvärldsbevakning 
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inte skett som en följd av detta. Andra bidragande faktorer skulle kunna vara 

eventuella politiska inriktningar, brist på kunskap inom området eller resursbrister 

av annan karaktär inom verksamheten.  

Sammanfattningsvis beskriver ovan exempel att en komplex kostverksamhet 

sällan kan peka på en enda avgörande faktor som lösning på budgetavvikelser utan 

att det många gånger handlar om att identifiera ”många bäckar små” vilket leder 

till god kostekonomisk styrning, en ändamålsenlig verksamhet med goda 

personalekonomiska förutsättningar och en budget i balans. Det handlar om att 

skapa förutsättningar i struktur i verksamheten såväl som ändamålsenliga lokaler 

som bidrar till att möjliggöra rationell drift.   

Köksstruktur och målgrupper 

Totalt finns det 28 köksanläggningar som handhas av kostverksamheten. 

Tillagningskök är den dominerande köksform som finns idag i kommunen. Det är 

totalt 15 tillagningskök, övriga är mottagningskök och serveringskök är få till 

antalet och inryms i huvudsak i några av kommunens förskolor. Här följer en 

presentation av Älmhults kommuns kök som tillagar och serverar måltider till 

Utbildningsförvaltning respektive Socialförvaltning.  

 

Utbildningsförvaltningen 

Förskolor 

Det finns 18 kommunala förskolor och två familjedaghem. Kostenheten har 

bemanning i 17 förskolenheter. I Diö finns Bokhultet med personal från 

kostenheten och där även avdelningen Solen äter måltider. 

 

Grundskolor 

Det finns 10 kommunala grundskolor och sex friskoleenheter. Grundsärskola åk 

1–6 finns på Klöxhultsskolan och åk 7–9 på Linnéskolan och Montessoriskola 

finns vid Klöxhultsskolans. Eleverna på grundsärskolan och Montessori äter sina 

måltider på Klöxhultsskolans. Inom grundskolorna har kostenheten personal på 

åtta enheter. I Liatorp är skolan och förskolan samma köksenhet. 

 

Gymnasium 

Det finns ett gymnasium, Haganässkolan, kostenheten har ett tillagningskök här. 

  

Socialförvaltningen  

Vård- och omsorgsboende 

Inom omsorgsförvaltningen finns fyra vård- och omsorgsboende, kostenheten har 

personal på alla förutom Almgården.  

 

Matdistribution i hemtjänst 

Kostverksamheten tillhandahåller måltider i matdistribution till biståndstagare i 

hemtjänsten. Leverans sker av varmhållna portionsförpackade måltider som 

distribueras av hemtjänstens utförare en gång varje dag.  Total finns cirka 180 

beviljade biståndstagare men i praktiken rör det sig om cirka 140 portioner på 

daglig basis. Måltiderna tillagas i huvudsak i Haganässkolans tillagningskök. 

Mindre volymer tillhandahålls i omsorgsköken på Solgården samt Ekebo/Diö. 

Tjänsten omfattar val mellan två måltidsalternativ, råkost samt 3 deciliter mjölk.  
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Måltidsproduktion – måltidssystem i storkök 

Att producera måltider innebär förberedelser av matsedlar med valen av livsmedel 

i rätt mängd och att den önskade kvaliteten uppnås till korrekt kostnad för 

uppdraget (Gregoire, 2013). Det är kvantiteterna som skiljer tillagning av måltider 

i storkök från att göra det i hemmet. Kvalitetsaspekten är samtidigt väsentlig i all 

förberedelse kring maten och det är en avsevärt viktig faktor vid storskalig 

måltidsproduktion i storkök eftersom det är flera medarbetare som är involverade. 

Produktion i en mer allmän kontext innebär processer där produkter skapas. När 

det handlar om måltidsproduktion innebär det styrningsprocesser kring att 

omvandla inköpta livsmedel genom förberedelser i olika former till maträtter på 

matsedeln som ska serveras till matgäster och kunder.  

Måltidsproduktion handlar inte bara om tillagningen i köket utan det omfattar 

också planering och kontroll av råvaror, olika produktionsmetoder, 

livsmedelskvalitet, arbetsproduktivitet och energiförbrukning. I praktiken kan det 

exempelvis innebära att det finns fastställda scheman för beredningstider för att 

tillaga olika råvaror korrekt, att kökets personal har koll på portionsstorlekar och 

tillagningsmängder för hundratals måltider, att utföra egenkontroller för att 

säkerställa säkra måltider så inte mikroorganismer växer till, att korrekt hantering 

och temperatur på maten hålls i alla led och att organisera om personalen i köket 

även när någon är frånvarande. Det omfattar även att tillaga rätt antal portioner så 

måltiderna räcker till alla matgäster och att minimera risken för överproduktion så 

resurser går förlorade genom onödigt matsvinn som följd.  

I figuren nedan (se figur 1) åskådliggörs en teoretisk modell för måltidsservice-

system där de olika funktionerna i måltidsproduktionen är markerade.   

 

Figur 1Måltidsservicesystem, modell enligt Gregoire (2013) 
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Måltidsproduktionen står i centrum där produktionen med beredning och 

tillagning av måltider är hjärtat men faktorer som beställningskvantiteter, 

livsmedelssäkerhet och distribution och service är väsentliga för resultatet. 

Ingående resurser som personal, kompetens, livsmedel, förbrukningsmaterial 

samt lokaler och utrustning är nödvändiga för utkomsten av kompletta måltider i 

både kvantitet och kvalitet. Utöver dessa centrala funktioner behöver man i 

måltidsproduktionen göra bedömningar utifrån produktionshistorik, liksom 

kontrollfunktioner och feedback för att måltidsproduktionen ska fungera och 

utvecklas på ett adekvat sätt.  

Tre olika typer av kök  

Det finns tre olika typer av storköksanläggningar. Dessa är tillagningskök, 

mottagningskök och serveringskök. De är olika maskinellt utrustade och har olika 

bemanningsbehov vilket styrs av kompetens som krävs samt de arbetsuppgifter 

som utförs i de olika köken.  

Tillagningskök  

Tillagar kompletta måltider i köket och de serveras på enheten. Vissa 

tillagningskök levererar också del av måltid (huvudkomponent) eller komplett 

varmhållna måltider till annan enhet som kan vara ett mottagningskök eller 

serveringskök. Transporter av måltider till andra enheter utförs av Tekniska 

förvaltningens gata-park-avdelning. Tillåten varmhållningstid maximalt 2 timmar 

från färdiglagad måltid till matgästen äter måltiden enligt gällande livsmedelslag. 

I tillagningskök tjänstgör minst en kock. Om köket tillagar mindre volymer utför 

kocken alla förekommande arbetsuppgifter. I större tillagningskök tjänstgör en 

eller flera kockar samt ett eller flera måltidsbiträden. I de största köken tjänstgör 

även en arbetsledande Förste-kock som leder arbetet och ansvarar för daglig drift 

och leverans. 

 

Mottagningskök 

Mottar så kallad huvudkomponent (exempelvis tillagad köttgryta, pannbiff med 

tillhörande sås, fiskgratäng, vegetarisk schnitzel) levererad från tillagningskök 

och tillagar övriga tillbehör som pasta, ris, potatis och grönsaker samt bereder 

sallader, frukost och mellanmål på plats i köket. Leverans från tillagningskök sker 

genom varmhållning i värmeskåp. Tillåten varmhållningstid maximalt 2 timmar 

från att måltid tillagats av tillagningskök till matgästen äter måltiden enligt 

gällande livsmedelslag. I mottagningskök hanteras beredning av måltidens 

tillbehör, servering till matgäst samt efterarbete med diskhantering på plats i 

köket. I mottagningskök tjänstgör minst ett måltidsbiträde. Om köket serverar 

mindre volymer utför måltidsbiträdet alla förekommande arbetsuppgifter. I större 

tillagningskök tjänstgör ett eller flera måltidsbiträden. I vissa mottagningskök kan 

även kockar tjänstgöra men arbetets art kräver normalt sett måltidsbiträden.  

 

Serveringskök  

Mottar komplett tillagad måltid levererad från tillagningskök får man hela 

måltiden levererad komplett och maten är ”serveringsklar”. Leverans från 

tillagningskök sker genom varmhållning i värmeskåp. Tillåten varmhållningstid 

maximalt 2 timmar från att måltid tillagats av tillagningskök till matgästen äter 

måltiden enligt gällande livsmedelslag. I serveringskök hanteras servering till 

matgäst samt efterarbete med diskhantering på plats i köket. I serveringskök 
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tjänstgör minst ett måltidsbiträde. Om köket serverar mindre volymer utför 

måltidsbiträdet alla förekommande arbetsuppgifter. I större tillagningskök 

tjänstgör ett eller flera måltidsbiträden.  

 

Varmhållningstid 

Många kök i kommuner tillagar mat till personer som har svårt att få i sig 

tillräckligt med näring. Därför är det mycket viktigt att låta matens smaklighet och 

näringsinnehåll vara vägledande när det gäller varmhållningsrutiner, snarare än 

matens mikrobiologiska säkerhet. Branschriktlinjerna för Offentlig säker mat ska 

hjälpa kommuner att leva upp till Livsmedelslagens olika krav (SKR, 2021). När 

det gäller varmhållningstider gäller följande:  

Varmhållning vid minst +60°C hindrar tillväxt av bakterier. Så länge maten håller 

en temperatur som är +60°C eller varmare så är maten mikrobiologiskt säker.  

Kvaliteten på maten påverkas av lång varmhållning: 

• Det sker näringsförluster på grund av för lång varmhållning. 

• Det sker tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av för 

lång tid och för låg temperatur i varmhållningen.  

• Näringsämnen och smakämnen kan förstöras.  

• Matens utseende kan påverkas av lång varmhållning.  

Varmhållning sker i högst två timmar efter tillagning. För att förebygga risker och 

faror bör varmhållningen görs så kort som möjligt och 

varmhållningsutrustningens funktion behöver dagligen kontrolleras. Alla utförare 

i kommunens verksamheter som handhar livsmedel i sitt arbete är skyldiga att 

följa dessa riktlinjer och ska utföra egenkontroller för att säkerställa att inte brister 

uppstår.  

 

Utskick till mottagnings- och serveringskök på flera sätt 

Vissa tillagningskök tillagar kompletta måltider eller delar av måltid, så kallad 

huvudkomponent, för leverans till andra mottagningskök och serveringskök. 

Detta kan ske på flera olika sätt, antingen som varmhållna måltider eller kylda 

måltider.  

Varma utskick av måltider 

Nedan figur (se figur 2) visar flödesbeskrivning avseende utskick av varma 

måltider från tillagningskök till mottagande mottagningskök och serveringskök. 

Måltiderna levereras varmhållna och servering till matgäst skall ske inom två 

timmar från det att den tillagats i tillagningsköket. I tillagningsköket krävs 

tillräckligt med plats för hantering av packning av vagnar, vagnplatser i vagnhall 

och möjlighet att angöra värmeskåpen med strömförsörjning i köken samt i 

transportkedjan för att det ska bli en obruten värmekedja från tillagningskök till 

mottagande kök.  

En produktionsmodell med varma utskick ställer höga krav på att hålla tider i hela 

produktions- och transportkedjan. Det kräver en noggrann planering ”på minuten” 

för att ha tillagade måltiden färdig så nära leveranstillfället som möjligt. Om något 
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oväntat händer i köket kan blir det leveransförsening som följd. Transporterna 

måste följa tiderna noga och mottagande köket behöver stå redo att servera 

omgående när transporten anländer.  

Om det blir förseningar på vägen kan det även medföra förseningar i leveransen 

till matgästen. Det kan få effekten att det blir stressig måltidsmiljö för matgästen, 

att maten är på plats för sent i serveringslinjen i restaurangen och matgäster får 

vänta på måltiden. Det kan även medföra att maten varmhålles för lång tid vilket 

påverkar måltidskvaliteten negativt vad gäller smak, utseende och 

näringsinnehåll. Detsamma kan ske om delar av måltiden är färdigtillagad i 

tillagningsköket i allt för god tid innan leveransen ska hämtas av transportören. 

Då står maten på varmhållning för länge i köket i väntan på leverans.  
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Figur 2 Flödesbeskrivning av utskick av varm måltid från tillagningskök till serveringskök. 

 

Kylda utskick av måltider 

På nästa sida visar figuren (se figur 3) flödesbeskrivningen avseende utskick av 

kylda måltider från tillagningskök till mottagande mottagningskök och 

serveringskök. Måltiderna levereras nästan helt färdiglagade och snabbt kylda till 

mottagande mottagningskök eller serveringskök. Efter tillagningen av måltiden 

sker en snabb nedkylning under 90 minuter till 3 grader för att bevara 

näringsinnehåll, ett nylagat utseende, alla smaker och hållbarheten förlängs på 

måltiden.  
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Packning av kantiner och bleck sker därefter i transportskåp med kyla i en obruten 

kylkedja då vagnhall och packningsyta är kyld. Transport sker i obruten kylkedja 

till mottagande kök.  Mottagande kök kan ta emot leveransen dagen innan 

måltiden ska serveras alternativt på morgonen samma dag som servering sker. 

Måltiden kylförvaras i mottagande kök fram till dess uppvärmning och slutlagning 

av måltiden sker i ugn. Dofter sprids i anslutning till serveringen och måltiden kan 

serveras nylagad när matgäster ska äta.  

I tillagningsköket krävs tillräckligt med plats för hantering av kylda måltider i en 

obruten kylkedja med plats för packning av vagnar, vagnplatser i vagnhall och 

möjlighet att angöra transportskåpen med strömförsörjning i köken samt i 

transportkedjan för att det ska bli en obruten kylkedja från tillagningskök till 

mottagande kök.  

Mottagande kök behöver ha tillgång till kylskåp eller kylrum med 

lagringskapacitet av måltider för en måltidsservering. Transporten mellan 

tillagningskök och mottagande kök är mycket flexibel i tid och kan ske oberoende 

av tidpunkt. Det underlättar logistikflödet. Även måltidsproduktionen i 

tillagningsköket kan utföras mer effektivt och det finns möjlighet att tillaga 

måltider oberoende av tidpunkten när matgäster ska äta måltiden. Det möjliggör 

mer flexibla former för produktionsplanering och utförande.  Med en mer flexibel 

måltidsproduktion genereras en bättre arbetsmiljö.  
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Figur 3 Flödesbeskrivning av utskick av kyld måltid från tillagningskök till serveringskök. 
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Matdistribution i hemtjänsten på flera sätt 

Här följer en beskrivning av olika modeller för matdistribution i hemtjänsten.  

Matdistribution av varm matlåda med leverans varje dag 

På följande figur (se figur 4) ses flödesbeskrivningen avseende distribution av 

portionsförpackade varma måltider från tillagningskök till brukare med beviljat 

bistånd i hemtjänsten. Matdistribution av varma måltider sker genom tillagning i 

tillagningskök. Packning av varma portionsförpackade matlådor sker dagligen i 

köket. Hemtjänstens utförare distribuerar och leverans sker varje dag till brukare 

med beviljat bistånd. I modellen med varm matlåda består måltidsutbudet av: 

Varm Lunch (två rätter att välja mellan), råkost, dessert, mjölk 3dl.  

 

 

Figur 4 Flödesbeskrivningen avseende matdistribution av portionsförpackade varma måltider i hemtjänsten 

från tillagningskök till brukaren. 
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En produktion och matdistributionsmodell med varma portionsförpackade 

matlådor ställer höga krav på att hålla tider i hela produktions- och 

distributionskedjan. Det kräver en noggrann planering ”på minuten” för att ha 

måltiden så nylagad som möjligt och portionsförpackningar med komplett måltid 

färdigpackade så nära distributionstillfället som möjligt. Om något oväntat händer 

i köket kan blir det leveransförsening som följd. Transporter och distributionen 

som utförare i hemtjänsten utför måste följa ett noggrant tidschema noga och 

brukaren av måltiden vara redo att omgående äta måltiden när hemtjänstens 

utförare anländer till hemmet.  

Vissa körturer är långa. Om det blir förseningar på vägen kan det även medföra 

förseningar i leveransen till brukaren. Det kan påverka måltidskvaliteten negativt. 

Måltidens temperatur kan vara för låg vilket medför risk för bakterietillväxt, 

näringsinnehållet, utseende och smak kan ha påverkats av för lång 

varmhållningstid. Detsamma kan ske om delar av måltiden är färdigtillagad i 

tillagningsköket i allt för god tid innan leveransen ska hämtas av transportören. 

Då står maten på varmhållning för länge i köket i väntan på leverans. Brukare 

förväntas vilja äta måltiden vid samma tidpunkt som leverans av matlåda sker. 

Brukare möter varje dag hemtjänstens utförare som levererar måltiden. Om 

brukaren har beviljade tilläggstjänster utöver matdistributionen som hjälp vid 

måltiden eller andra tjänster så utförs dessa som vanligt.  

 

Matdistribution av kyld matlåda med veckovisa leveranser 

På kommande sida visar figuren (se figur 5) flödesbeskrivningen avseende 

matdistribution med leverans av kylda portionsförpackade matlådor från 

tillagningskök till mottagande brukare.  

Måltiderna levereras färdiglagade och snabbt kylda till brukare med beviljat 

bistånd för matdistribution i hemtjänsten. Efter tillagningen av måltiden sker en 

snabb nedkylning under 90 minuter till 3 grader för att bevara näringsinnehåll, ett 

nylagat utseende, alla smaker och hållbarheten förlängs på måltiden. Packning av 

kylda portionsförpackade matlådor sker därefter i en obruten kylkedja då 

packningsyta och utleveranslager är kyld. Temperaturen i kylutrymmet påverkar 

matens hållbarhet - lägre förvaringstemperatur ger längre hållbarhet.   

Förpackning kan ske på olika sätt och beroende av vilken förpackningsmetod som 

används får måltiderna olika hållbarhet. Det mest resurssnåla sättet för 

distributionen är leveranser till brukaren en gång per vecka. För att måltiderna då 

ska få tillräckligt lång hållbarhet krävs snabbkylningen efter tillagning och 

därefter en portionsförpackning med hjälp så kallad modifierad atmosfär, en 

särskild livsmedelsgas. Detta sker i särskilda packningsmaskiner avsedda för 

portionsförpackade måltider.  

Varje brukares veckobeställning packas och transport sker i obruten kylkedja av 

separat distributör en gång per vecka.  Transportboxarna med kyla måste 

transporteras med lastbil och dessa behöver vara utrustade med eluttag så att 

boxarna kan elanslutas under transport för att bevara kylkedjan. Brukaren tar emot 

leveransen och förvarar måltiderna i kylskåp. När det är dags att äta väljer 

brukaren en av veckans måltider och uppvärmning av måltiden sker i vanlig ugn 

i 120 grader eller i mikrovågsugn i 3 minuter. Förpackningen är försedd med 

instruktioner för uppvärmning samt innehållsförteckning. Dofter sprids i 
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anslutning till serveringen och måltiden kan serveras som nylagad i rätt temperatur 

när brukaren ska äta.  

I tillagningsköket krävs tillräckligt med plats för hantering av kylda måltider i en 

obruten kylkedja med tillräcklig plats för packning av veckoleveranser, och 

lagringsyta med möjlighet att angöra transportskåpen med strömförsörjning i 

köken samt i transportkedjan för att det ska bli en obruten kylkedja från 

tillagningskök till brukaren. Brukare tar emot leverans av veckans beställda 

matlådor av en separat distributör. Brukare behöver ha tillgång till kylskåp med 

möjlighet att lagra veckans måltider.  

Transporten mellan tillagningskök och brukaren är mycket flexibel i tid och kan 

ske oberoende av tidpunkt. Det underlättar logistikflödet. Även 

måltidsproduktionen i tillagningsköket kan utföras mer effektivt och det finns 

möjlighet att tillaga måltider oberoende av tidpunkten när brukaren ska äta 

måltiden. Det möjliggör mer flexibla former för produktionsplanering och 

utförande. För utförare i hemtjänsten frigörs en hel del resurser och minskar 

tidspress som annars kan uppstå vid matdistribution av varma matlådor varje dag. 

Distribution av kylda måltider bidrar totalt sett till en mer flexibel 

måltidsproduktion och genereras en bättre arbetsmiljö både i kök och hemtjänst. 

De brukare som endast har matdistribution utan några andra tilläggstjänster kan 

mer fritt välja tidpunkt för måltiderna. Om brukaren har beviljade tilläggstjänster 

utöver matdistributionen som daglig hjälp vid måltiden eller andra tjänster så 

utförs dessa som vanligt av hemtjänsten. Brukaren kan välja bland veckans alla 

måltider i vilken ordning de ska ätas vilket ökar valfriheten.  
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Figur 5 Flödesbeskrivning avseende matdistribution med leverans av kylda portionsförpackade matlådor i 

hemtjänsten från tillagningskök till brukare med separat transportör som distribuerar måltiderna. 
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Matdistribution i omvärlden 

Det finns flertalet utförda studier och utredningar gjorda på matdistribution de 

senare åren. Majoriteten av landets kommuner tillhandahåller matdistribution i 

egen regi och matlådan distribueras överlag kyld.  

I en kvantitativ studie utförd vid Uppsala universitet om hur matdistributionen ser 

ut i Sveriges kommuner framkommer att omkring 200 av Sveriges 290 kommuner 

tillagar idag mat för distribution inom hemtjänsten (Shamei & Lignell, 2015). 74 

% av kommunernas matdistribution sker i egen kommunal regi, 14 % har en 

kombination av olika alternativ för matdistribution och 7 % kommuner använder 

sig av en extern leverantör eller tillgodoser behoven på annat sätt. Ungefär 4 % av 

kommunerna lagar mat i brukarens hem och cirka 1 % bistår hjälp med inköp av 

färdiglagade måltider ifrån butiker. Att bistå hjälp med inköp av färdiglagad mat 

från butiker förefaller inte inverka positivt på nutritionsstatusen hos den äldre i 

jämförelse med näringsberäknade matlådor (Keller, 2006).  

I studien framkommer att 39 % av kommunerna levererar varma matlådor, 49 % 

levererar kylda och 11 % har en kombination (Shamei & Lignell, 2015). 

Kommuner som har stora geografiska avstånd och större områden att täcka i 

distribution av matlådor har i hög utsträckning kylda matlådor då de inte klarar 

lagkraven på varmhållning. Kylda matlådor är lättare att transportera längre 

sträckor. Högsta andelen, 48 % av kommunerna erbjuder två maträttsalternativ 

per dag. En fjärdedel 25 % av kommunerna erbjuder ett flertal maträttsalternativ 

varje dag vilka distribueras fåtal tillfällen per vecka. Kommuner som erbjuder 

flertal maträttsalternativ har i högre utsträckning kylda matlådor. Behov och 

önskemål för framtiden är ökad valmöjlighet och mer variation i utbudet av 

maträtter främst kopplat till att möta olika matkulturer. Vidare framkommer att 

det är viktigt att satsa mer på de äldres sociala samvaro och möjliggöra trevligare 

måltidsmiljö och större satsningar på kvalitetssäkring av måltiderna avseende 

matdistributionen i hemtjänsten.  

Leveransen sker övervägande i form av matlådor men det varierar mellan 

kommunerna om maten levereras varm eller kyld. Det finns både fördelar och 

nackdelar med varm och kyld leverans av mat (Andersson & Brannelid, 2014; 

Jönköpings kommun, 2019; Shamei & Lignell, 2015). Kyld mat innebär att 

brukare fritt kan välja när de vill äta, då maten kan förvaras upp till tio dagar i 

kylen. Kyld matleverans innebär att uppvärmning behövs på plats i hemmet. Varm 

matleverans innebär att brukaren får dagliga besök av hemtjänsten och kan äta sin 

måltid direkt när matlådan levereras. Det är också den sociala aspekten med någon 

som tittar förbi ett kort ögonblick som lyfts fram som positiv för brukaren. Ökad 

valfrihet å andra sidan upplevs positiv för brukaren som får leverans av kyld 

matlåda. Sammantaget visar flertalet studier att kvalitet upplevs positiv av kylda 

matlådor vilket också visas i uppföljande kundenkäter (Andersson & Brannelid, 

2014). Det indikerar på att måltider som levereras kylda upplevs hålla en god 

standard för kunderna.  
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Faktorer och förutsättningar till kvalitetsstyrning  

Hur svårt kan det vara att laga en lunchtallrik? En måltid är mer än maten på 

tallriken. Måltiden omfattar även rummet, sällskapet och stämningen. De är 

viktiga för att matgästen ska må bra och ha en möjlighet att uppleva matglädje, en 

positiv upplevelse.  

I Skollagen (2010:800) finns krav på att varje huvudman och skolenhet ska 

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete vilket även omfattar skolmåltiderna.  

Det är flera kvalitetsfaktorer som bidrar till att skapa förutsättningar till 

kvalitetsstyrning. Skolmat Sverige har utarbetat en modell och verktyg som kan 

ge vägledning för att bedöma kvaliteten på skolmåltider.  

 

Figur 6 Kvalitetsfaktorer i skolrestauranger (Skolmat Sverige). 

Figuren ovan (se figur 6) visar kvalitetsfaktorer som är relevanta att utgå ifrån för 

att utvärdera i vilken grad ett skolkök eller måltidsverksamhet uppfyller god 

kvalitet. 

För att utvärdera skolans lunch- och måltidsutbud, lunchens näringsriktighet och 

hur skolan jobbar med säkra måltider kan man fokusera på följande:  

• Valmöjligheter så som antal maträttsalternativ, salladsbordets utbud, 

tillbehörsalternativ, andra måltider. 

• Maträtter så som matsedlarnas övergripande struktur, livsmedelsval och 

serveringsfrekvenser (hur ofta en maträtt återkommer) och hur följsamma och 

varierade matsedlar är över säsongerna.  

• Säkra måltider som att egenkontroll, livsmedelshygien, utbildning och 

specialkosthantering följs.  

För att utvärdera hur skolmåltiderna integreras i skoldagens verksamhet och hur 

miljöpåverkan tas hänsyn till kan man fokusera på följande:  
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• Schemaläggning av skolluncher, hur lång tid varje elev har att tillgå i 

skolrestaurangen, om skollunchen sker mellan klockan 11.00-13.00 och om 

eleven kan äta vid ungefär samma tidpunkt varje dag. För att minska stress och 

att minimera risken för att elever äter för lite eller väljer att inte gå till 

skolrestaurangen kan schemaläggning ske så att skollunchen blir en del i en 

lektion (Livsmedelsverket, 2018). När eleven ätit lunchen fortsätter lektionen i 

klassrummet. Då blandas inte lunchen ihop med rast.  

• Måltidsmiljön där man tar hänsyn till både den sociala måltidsmiljön och den 

fysiska måltidsmiljön. Upplevelserna från mötet med personal, andra elever i 

skolrestaurangen, ljudnivån och eventuella andra ljud som musik, rummets 

utformning, dofter, möbler, dekorationer och färgsättning. Det kan även handla 

om möjligheten att äta och kanske vara delaktig i att tillaga måltider utomhus.  

• Pedagogiska måltider är ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och 

lärande. Det bidrar till att bygga goda relationer mellan elever och vuxna, skapa 

positiva upplevelser och bidrar till att utveckla smaker, lära känna nya 

livsmedel.   

• Elevinflytande kring måltiderna inbjuder till dialog och bidrar till 

demokratikunskap för elever. Ett måltidsråd är ett bra sätt för skolan att samlas 

kring frågor som mat, måltider, miljö och hälsa. Måltidsrådet ger alla på skolan 

möjlighet att påverka skolmaten och måltidsmiljön och är en väl utvecklad 

metod för att nå elevinflytande och dessutom stärka samverkan mellan de olika 

professioner som arbetar med skolmåltiden. 

• Integrering av måltiderna i undervisning kan väcka nyfikenhet på odling, 

ekologi och matematik, kan ge praktisk erfarenhet om mat, måltider och hälsa.  

Måltiderna är en kulturbärare och kan användas för att integrera frågor i 

undervisningen som berör kultur, samhälle och demokrati. Det bidrar till att 

bygga broar mellan professioner så som måltidspersonal och pedagogisk 

personal på skolan. 

• Miljöpåverkan så som matsvinn och avfallshantering, livsmedelsval 

(exempelvis andel kött respektive fisk och vegetariska proteinval) och hur 

mycket ekologiska, svenskproducerade och närproducerade livsmedel som 

används. Vidare betydelsefulla faktorer är transporter av livsmedel till köket 

och transportkedjan av måltider mellan kök (från tillagningskök till 

mottagnings- och serveringskök).   

För att utvärdera förutsättningar för att kunna erbjuda bra skolmåltider och hur 

organisation och styrning fungerar kan man utgå från följande: 

Mål och riktlinjer så som efterlevnad av råd och rekommendationer som 

Livsmedelsverket fastställt för respektive målgrupper i förskola, skola och 

omsorg. Efterlevnad av kommunens kostpolicy, resultatmål och liknande.  

Kompetens och resurser så som ansvarsfördelning, tillvaratagande av olika 

professioners resurser, utbildning och kompetens som ledarskapsutbildning, 

utbildningsnivåer, kompetenskrav vid anställning i olika positioner, 

yrkesutbildning i storkök/livsmedel, fortbildning, lokaler och utrustning,  

Hur mycket av maten äts upp? Det är viktigt att ta reda på för att kunna mäta 

måltidens kvalitet utifrån matgästernas perspektiv. En sammanvägning av hur 
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mycket som slängs i soptunnan, vad som serveras, hur det serveras och vad 

matgästerna tycker och upplever kring måltiderna få en helhetsbild. Det är också 

en hjälp för att vidta åtgärd om det finns problem någonstans.  

Modellen för att mäta kvalitetsfaktorer utgår ifrån skolkökens förutsättningar men 

de är i stora drag lika relevanta för måltidsarbetet gentemot äldreomsorgens 

målgrupper. Livsmedelsverkets riktlinjer Nationella riktlinjer för måltider i 

äldreomsorgen (2019) lyfter särskilt fram fem framgångsfaktorer för bra måltider:  

1. Individanpassning.  

2. Kunskap och kompetens.  

3. Helhetssyn på måltidskvalitet  

4. God samverkan mellan yrkesgrupper.  

5. Ständig utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten. 

Andra kvalitetsfaktorer som särskilt lyfts fram beträffande måltider i 

äldreomsorgen är på vilket sätt, hur och när måltider utformas och serveras (se 

figur 7). Hur måltider fördelas över dygnet för att begränsa nattfasta 

Figur 7 Dygnets alla måltider för äldre i äldreomsorgen. 
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(Livsmedelsverket, 2019). Stödjande åtgärder kring måltiden så som utförares roll 

i äldreomsorgen kring måltiderna och på vilket sätt man kan inkludera den äldre 

och öka delaktigheten kring måltiderna.  

 

Vidare är det av vikt att utforma fungerande rutiner för matsedel- och 

receptplanering, se över smaksättning för att öka lusten till att äta, öka kunskap 

kring specialkost och anpassningar av måltiderna så som konsistensanpassningar. 

I köket krävs hög kvalitet i utförandet kring beredning och tillagning av måltider, 

adekvat märkning av måltider, fungerande distribution och förvaring samt en 

genomarbetad modell och tillgänglighet av mellanmål. Sammantaget bidrar detta 

till folkhälsoarbetet kring minskning av äldres risk för undernäring och 

fallolyckor.  

Möjliggörande av delaktighet i tillagning av måltider 

Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att barn i förskola, elever i skola 

och omsorgstagare i äldreomsorgen deltar i arbetet i köket. Det är däremot viktigt 

att upprätta tydliga rutiner och system även för att möjliggöra matgästers 

delaktighet och skapa förutsättningar till lärande kring måltidsarbetet. Det bidrar 

till måltidsupplevelsen i stort och är en resurs i både pedagogisk och 

omsorgsverksamhet som kan tillvaratas. Ett grundläggande krav som gäller för 

såväl de som hjälper till i köket som för den ordinarie kökspersonalen är att följa 

regler kring exempelvis hygien, kläder och halkfria skor. Köken kan ombesörja 

att kockrockar och mössor finns att tillgå som passar målgruppen och handleda 

hur arbetsmoment i köket går till.   

Krisberedskap 

Älmhults kommuns beredskap för att kunna trygga att måltiderna inom vård, 

skola, omsorg serveras även under samhällsstörningar är begränsad. 

Köksanläggningar är inte fullt utrustade för att klara svårare kriser där 

samhällsfunktioner slås ut. Kritiska beroenden som el, vatten, telefoni, IT och 

personal är svåra att hantera och reservrutiner saknas för flera av dessa områden. 

Ytterligare kritiska och nödvändiga beroenden är livsmedelsförsörjning och då är 

det nödvändigt med fungerande transporter.  

Strategiska beredskapskök ska klara att tillaga stor mängd mat, ha plats för 

transportvagnar om mat behöver transporteras till andra platser, samt kapacitet att 

ta hand om stora mängder disk (Livsmedelsverket, 2020a). Det utsedda 

tillagningskök som har goda förutsättningar att tillhandahålla måltider vid en 

krissituation bör klara att hålla driften igång även vid strömavbrott eller brist på 

rent vatten. Köket behöver även ha kapacitet att hålla ett krislager av livsmedel 

utöver det behov som köket har i ordinarie drift. Livsmedelsverket (2020a) menar 

att det också är värdefullt att beakta krisberedskap vid nybyggnationer, renovering 

och även se över så att beredskapsköken i kommunen är strategiskt fördelade 

geografiskt. 

Pågågående och redan beslutad investering i kök 

Redan beslutade och påbörjade om- och nybyggnationsprojekt är Paradisskolans 

kök som samt Linnéskolans nya kök.  
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Paradisskolans tillagningskök hösten 2022 

Paradisskolan är beräknad att vara driftklar höstterminen 2022. Skolrestaurangen 

är dimensionerad att bereda plats för omkring 800 elever i tre sittningar för 

skollunch. Skolrestaurangen kommer ha ungefär 265 sittplatser. Skolrestaurangen 

är modernt utformad med sikt in i köket från tre serveringslinjer, separat 

dietkökslinje för specialkost och anpassade måltider. I restaurangmiljön är 

dryckes- och tillbehörsstationer utplacerade på ett par olika platser för att minska 

behovet av rörelse i hela restaurangen. Det bidrar till lugnare och trevligare 

måltidsmiljö samt ett fungerande flöde för matgäster. När skolan har uppnått sin 

fulla kapacitet med inskrivna elever ställs stora krav på schemaläggning för att få 

bra flöden och måltidsmiljö. Även hemkunskapssalen är tänkt att kunna användas 

för elever med särskilt behov av lugn, cirka 15 platser.  

Kökets ytor och inredning inklusive serveringslinjerna kommer utgå från en 

utformning i samma stil som Ikeas restauranger vanligen utformas. Detta följer 

dagens trender i modernt utformade skolrestauranger.  

Paradisskolans kök kommer försörja behovet av måltider som finns inom den egna 

enheten och erbjuda ett traditionellt utrustat storkök anpassat för en 

måltidsproduktion med nya och fler tillagningsmetoder och goda förutsättningar 

för lager, beredning, tillagning och diskhantering samt ha väl anpassade 

personalytor som pausrum och omklädning. Dietkök för hantering av specialkost 

och anpassade måltider är avgränsad från övriga tillagningsköket och är beläget 

nära serveringslinje för specialkost. Det kommer underlätta servicen och även 

bidra till säkra måltider.  

Köket är anpassat för att endast försörja den egna enhetens måltidsbehov och 

därmed inga utskick till andra enheter. Det som styr detta är logistikflödet där 

inleveranser sker via en separat varumottagning. Vagnhall för utleveranser finns 

inte i köket.   

Investeringen uppskattas uppgå till cirka 27 000 tkr avseende tillagningsköket 

inklusive maskinell utrustning. Investeringen för skolrestaurangen tillkommer. 

Beräknad utrustning för inventarier i skolrestaurangen beräknas uppgå till cirka  

2 000 tkr. 

Linnéskolans nya tillagningskök hösten 2023 

Tekniska nämnden har i juni 2020 fattat beslutet att dimensionera det nya 

storköket på Linneskolan till att klara en produktionskapacitet om 2500 portioner 

dagligen och projekteringen är tidsatt till idriftsättning till höstterminens start 

2023. Det nya Linnéskolans kök kommer bli det största tillagningsköket i 

kommunens regi. Utgångspunkt i projektet är att förse Älmhults kommun med ett 

fullt modernt storkök som är redo för att klara framtidens funktioner och behov:  

Krisberedskapskök  

Att möjliggöra byggnation av ett centralt beläget väl utrustat och rymligt 

krisberedskapskök med tillgång till reservkraft för både el och vatten. I rollen som 

krisberedskapskök ges möjlighet att klara tillagning av stora mängder mat med 

drift igång i flera skift vilket bidrar till att maximera nyttjandet av maskinell 

utrustning. Köket bereds ha plats för en större volym av transportvagnar, 

kyllagring av färdiga måltider om mat behöver transporteras till andra platser, 

samt ha en kapacitet att hantera stora mängder disk. Även lagerytor och logistiska 
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förutsättningar med bra produktionsflöden i köket är planerade för att klara 

hantering av ett stort flöde av råvaror utifrån olika behov. Köket ska kunna fungera 

som en naturlig central punkt i kostverksamhetens drift. 

Toppmodern måltidsproduktionskedja  

I Linnéskolans nya tillagningskök är målsättningen att möjliggöra nya 

tillagningsmetoder genom ändamålsenlig toppmodern storköksutrustning för att 

på ett effektivt sätt kunna utveckla måltidsutbud med högre kvalitet och en 

måltidsproduktion som är effektiv både inom egna enheten men även vid 

mottagande enheter. Exempel på detta är en projekterad maskinell 

bageriutrustning för att möjliggöra bakning av bröd till flertalet enheter.  Modern 

hantering av biologiskt matavfall med så kallad Greenbox på plats i köket där 

avfallet utan några som helst tillsatser kan reduceras med upp till 80 % till en steril 

biologisk massa vilken sedan kan användas som gödningsmedel i kommunens 

rabatter eller slängas i avfallstunnan i avsevärt mindre omfattande volymer.  

Kyl- och frysrumskapacitet och förrådsutrymmen för torrvaror, beredning av 

grönsaker, rotfrukter och salladsberedning är väl utformad.  Kyllager för packning 

av måltider för utskick i matdistribution och kantinpackning till andra enheter 

inklusive kylda vagnhallar och mellanlager är toppmoderna lösningar. Detta 

möjliggör effektiv måltidshantering med högre måltidskvalitet än vad som är 

möjligt idag.  

Logistiska flöden inom köket som helhet är väl utformade. Ett exempel på detta 

är ett avgränsat kök för hantering av specialkost och anpassade koster som är helt 

avskilt från övriga tillagningsköket. Detta är en väsentlig funktion för att minimera 

risk för kontaminering av måltider och bidrar till att bakning kan möjliggöras på 

ett säkert sätt i det stora tillagningsköket. Logistiken avseende inleveranser av 

råvaror och förbrukningsartiklar respektive utleveranser av färdiga måltider sker 

genom två olika angöringspunkter för transporter på byggnadens utsida. Detta 

genererar som helhet ett säkert och väl strukturerat varuflöde genom hela 

köksanläggningen.  

Andra framtida behov för att effektivisera måltidsproduktion kan uppstå i 

kostverksamheten vissa perioder. Ett exempel uppstå är att tillagningsköket är att 

köket på ett naturligt sätt kan uppbära funktionen som ”backup-kök” vid andra 

köksanläggningars ombyggnationer eller andra tillfälliga driftstörningar i 

kommunens övriga kök för att klara försörjning av måltider på de berörda 

enheterna. Linnéskolans nya kök kan också fungera som en central enhet för 

tillagning av måltider när skola och förskola har längre skollov och stänger ner 

sina verksamheter och centraliserar fritidsverksamhet och barnomsorg till ett fåtal 

enheter med lägre kapacitet. För att möjliggöra kostnadseffektiv drift kan då 

Linnéskolans nya tillagningskök vara leverantör av måltider till dessa enheter 

under loven.  

Skolrestaurang möter flera behov 

Skolrestaurangen på nya Linnéskolan kommer upplevas som en modern miljö 

med bra flöden för in- och utpassering och projekteringen har utgått från att skapa 

en inspirerande måltidsmiljö för att locka till positiva måltidsupplevelser. Det 

kommer finnas fyra serveringslinjer med sikt in i tillagningsköket Dietkök för 

hantering av specialkost och anpassade måltider är avgränsad från övriga 
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tillagningsköket och är beläget som första serveringslinje i serveringsområdet. Det 

kommer underlätta servicen och även bidra till säkra måltider. Dessutom är 

placeringen i restaurangen fördelaktig då matgäster som behöver specialkost 

snabbt får en överblick av vad de kan välja för dagen och få direkt service av 

personal i dietköket.  

Miljön i restaurangen är uppdelad i sektioner och ger en möjlighet att avgränsa 

vissa delar från andra för att skapa lugnare zoner och en del är projekterad att 

utrustas med möjlighet att användas som föreläsningssal och exempelvis yta för 

skolprov när restaurangen inte serverar måltider.  

Fördelning av produktionskapacitet  

Av de 2500 portionernas kapacitet är projektering baserad på följande 

exempelupplägg:  

• 1000 portioner skolluncher tillagning till skolrestaurangens servering i tre 

sittningar.  

• 1000 portioner tillagning och utskick till andra enheter med mottagnings 

och serveringskök (motsvarar försörjning av cirka 5–7 förskolor).  

• 180–200 portioner tillagning till matdistribution i hemtjänsten med 

packning i obruten kylkedja i en med ett mer flexibelt tjänsteutbud. 

• 300 portioner reservkapacitet i händelse av kris samt som ”backup-kök” 

vid åtgärder i andra kök i verksamheten.  

Investeringen uppskattas uppgå till cirka 38 000 tkr avseende tillagningsköket 

inklusive maskinell utrustning. Investeringen för skolrestaurangen tillkommer. 

Beräknad utrustning för inventarier i skolrestaurangen beräknas uppgå till cirka   

2 000 tkr. 

 

Metod  
I detta avsnitt presenteras utredningens metoder avseende design, datainsamling, 

bearbetning och analys.  

Design 

Utredningen har en kartläggande ansats av kostverksamhetens köksanläggningar, 

daglig drift, strukturella förutsättningar och omvärldsanalys utifrån följande 

översiktliga plan:  

1. Observationer och statusbedömning av samtliga kökslokaler och matsalar.  

2. Insamling och beräkningar av ekonomiska förutsättningar för drift, 

investeringsbehov och statistiska data. 

3. Kvalitativa analyser av nuvarande driftsförutsättningar. 

4. Omvärldsanalys av muntliga och skriftliga data kring gällande riktlinjer 

kring måltidsarbetet samt aktuell relevant litteratur, trender samt tidigare 

utförda utredningar och rapporter inom berört område.  

5. Bearbetning och kvalitativ analys av framkomna data.  
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Datainsamling 

Utgångspunkten i datainsamlingen är nulägesbeskrivning, dokumentstudier, 

observationer, samtal med personal i verksamheten, samtal och skriftlig 

information från ledningsfunktioner i de verksamheter i socialförvaltning och 

utbildningsförvaltning där kostverksamheten levererar måltider inom sitt uppdrag.  

har I utredningsarbetet har uppgifter även inhämtats via kontakter med 

fastighetsavdelning som har ansvar för lokaler. Chefer i kostverksamheten, 

Fastighetschef samt Fastighetsingenjör har utfört observationer av lokalers status. 

Chefer i kostverksamheten har utfört bedömningar av driftförutsättningar och 

kostekonom har utfört ekonomiska beräkningar av driftkostnader. Kostchef har 

utfört insamling av data för omvärldsanalys. Kostchef har lett utredningsarbetet.   

Databearbetning och analys  

I kartläggningsarbetet har ingått en statusbedömning av befintliga kök med en 

beskrivning av nuläget och vilka åtgärder som behöver vidtas för att möta framtida 

behov i måltidsproduktion, verksamhetsstyrning och leverans. I lösningsförslagen 

har hänsyn tagits till bemanning andra faktorer som kan relateras till löpande drift.  

Analys av optimal drift har utförts av varje köksanläggning. Varje enhetsområde 

har utvärderats. I analysen har bedömning av varje köks behov sammanlagts med 

övriga kök för att söka ytterligare övergripande driftfördelar vilka kan generera en 

optimal drift utifrån helhetssyn. 

Inom ramen för utredningen har bearbetning och analys av ekonomiska 

förutsättningar för drift, investeringsbehov och personalekonomi skett. Analys av 

insamlat och bearbetat material sammanvägts med en översiktlig omvärldsanalys 

för att framlägga ett objektivt resultat och rekommendation och huvudsaklig 

inriktning med lösningsförslag utifrån ett par valbara alternativ. Utredningens 

förslag tar utgångspunkt i ekonomi, effektivitet, kvalitet och omvärldsfaktorer.  

 

Resultat 
I detta avsnitt följer presentation av framkomna resultat av utredningen.   

Personalresurser och kompetensförsörjning  

Resultatet i utvärdering av personalresurser visar att det inom en tidsperiod om 5–

7 år väntas cirka 24 % pensionsavgångar, motsvarande 15–17 medarbetare. 

Utvärderingen visar att det är en faktor som främst kommer påverka förmågan att 

kompetensförsörja köksorganisationen.  

Utfallet i utvärdering av förmågan till kompetensförsörjning visar att det är idag 

svårigheter att vid vakanser rekrytera med rätt kompetens och erfarenhet. Det 

framkommer att underlaget vid rekryteringar av olika kökstjänster som 

måltidsbiträde, kock och timvikarier är begränsat. Resultatet visar att det ofta är 

många sökande till tjänsterna men endast ett mycket begränsat antal är 

anställningsbara varför urvalet ofta blir svagt.  

Vid rekrytering av måltidsbiträde och kock är underlaget i rekryteringen likvärdigt 

med rekrytering av timvikarier och resultatet visar att endast omkring 0,5–1 % av 

kandidaterna uppvisar efterfrågad kompetens och erfarenhet. Utfallet visar att det 

förefaller vara cirka 2–3 kandidater som uppfyller kraven av cirka 60 ansökningar.  
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Resultat visar att en timvikarietjänst är ofta vägen in i verksamheten då det blir ett 

lärande för timvikarien att komma in sig i köksarbete men också en möjlighet för 

arbetsgivaren att prova kandidaten och utvärdera om förmåga finns att växa in i 

uppdraget.  

Sökande till en timvikarietjänst har ofta ingen eller väldigt kort utbildning i 

livsmedel, saknar kompetens i grundläggande livsmedelshygien och har sällan 

praktisk erfarenhet av köksarbete. Vidare framkommer svårighet att göra sig 

förstådd på svenska språket och få innehar körkort för bil vilket begränsar 

kommunikationsförmågan i arbetet och även möjligheten till förflyttning till 

köken runt om i kommunen.  

Utfallet visar att huvuddelen av timvikarier klarar endast att arbeta i de större 

köken där de kan stötta upp i de enklare arbetsmomenten och resultatet visar att 

det begränsar möjligheterna till att ordna ersättare i alla mindre förskolekök där 

ordinarie personal arbetar självständigt på egen hand. I kartläggningen 

framkommer att begränsningarna i kompetens och erfarenhet i köksarbete medför 

att timvikarier som ersätter ordinarie medarbetare vid frånvaro har stort behov av 

tydligare styrning för vilka arbetsuppgifter de ska genomföra. I tillägg till detta 

visar resultatet att de kök som är geografiskt placerade utanför centralorten 

Älmhult är vanligen mycket svåra att bemanna på grund av stora geografiska 

avståndet där körkort och bil krävs.  I resultatet framkommer också att kandidat 

som sökt och erbjudits tjänst i kök i ett ytterområde tackat nej till uppdraget på 

grund av den geografiska placeringen. Resultatet visar att det även kan uppstå 

problem med bemanning i dessa ytterområdeskök om man i bemanningsplanering 

tillfälligt har behov av en tillfällig omflyttning av medarbetare inom verksamheten 

för att täcka frånvaro i köken i ytterområden.  

Status kök, lokaler och maskinell utrustning  

I detta avsnitt presenteras resultat av statusen på kök, lokaler och maskinell 

utrustning för varje kök och fördelningen av tillagningskök, mottagningskök och 

serveringskök. 

Översiktlig kodning efter sammanvägning av maskinell standard, lokalernas skick 

och anpassning till storköksdrift har utförts. Kök, serveringslokaler, maskinell 

utrustning och behov av anpassning för professionell storköksdrift har utvärderats 

och kodats i en av tre olika kategorier:  

 

Kod Beskrivning 

● God standard i kök, serveringslokaler, maskinell utrustning 

och anpassade för storköksdrift.  

● Delvis brister i kök, serveringslokaler, maskinell utrustning 

och/eller ej anpassade för storköksdrift. 

● Stora brister i kök, serveringslokaler, maskinell utrustning 

och/eller ej anpassade för storköksdrift. 

 

Se följande tabell på nästa sida (se figur 8) för sammanställning av nuvarande 

köksenheter, status, och kökstyp (tillagning, mottagning och serveringskök).  
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Ansvar Enhet Status lokaler Kökstyp 

Socialförv.  Almgården Kök saknas Inget kök  

Kostenheten Nicklagården ● Tillagning 

Kostenheten Solgården ● Tillagning 

Kostenheten Ekebo ● Tillagning 

Kostenheten Liatorps skola/förskola ● Mottagning  

Kostenheten Ryfors skola ● Tillagning 

Kostenheten Haganässkolan ● Tillagning 

Kostenheten Klöxhultsskolan ● Tillagning 

Kostenheten Montessoriskolan Klöxhult  -- 

Kostenheten Grundsärskolan Klöxhult  -- 

Kostenheten Gemöskolan ● Tillagning 

Kostenheten Linnéskolan ● 
Nya Linnéköket HT-23 

Servering 
Tillagning HT23  

Kostenheten Elmeskolan (modulskola) ● Servering 

Kostenheten Internationella skolan ● Tillagning  

Kostenheten Paradisskolan Start HT-22 Tillagning 

Kostenheten Vitsippans förskola ● Tillagning 

Kostenheten Tornets förskola ● Tillagning 

Kostenheten Haga förskola ● Tillagning 

Kostenheten Pjätteryds förskola ● Tillagning 

Kostenheten Häradsbäck Solrosens förskola ● Tillagning 

Kostenheten Liljebackens förskola ● Tillagning 

Kostenheten Norregårds förskola ●  Mottagning  

Kostenheten Möckelns förskola ● Tillagning 

Kostenheten Enelyckans förskola ●  Mottagning  

Kostenheten Hallaryds förskola ●  Mottagning  

Kostenheten Montessori-förskolan ●  Mottagning 

Kostenheten Ryforsgårdens förskola ●  Mottagning  

Kostenheten Uteförskolan Arnebo ●  Servering 

Kostenheten Bokhultets förskola ●  Servering  

Utbildningsförv. Solens förskola  Bokhultet/Ekebo 
 

Kostenheten Violens förskola ● Servering 

Utbildningsförv. Internationella förskolan Internationella --  

Utbildningsförv. Lyckans förskola 1 Haganässkolan Upphör -- 

Utbildningsförv. Lyckans förskola 2 Paviljong Upphör -- 

Totalt antal 

tillagnings-kök 

  16  

(57 %) 

Totalt antal 

mottagningskök 

  6  

(21,5 %) 

Totalt antal  

serverings-kök 

  6  

(21,5 %) 

Totalt kök   28 

Figur 8 Sammanställning av status i kök, maskinell utrustning och matsalar och typ av kök. 
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Kökstypers fördelning per målgrupp 

I följande avsnitt presenteras resultatet av fördelningen av tillagningskök, 

mottagningskök och serveringskök i respektive målgrupper: äldreomsorg, 

grundskola, gymnasium och förskola.  

 

De olika kökstypernas fördelning mellan olika målgrupper presenteras i tabellen 

nedan (se figur 9). Resultatet visar att i äldreomsorgen har alla boenden ett 

tillagningskök förutom Almgården som saknar kök med bemanning. Istället 

tillagas måltider på Nicklagården och skickas varmhållna till Almgården där 

boendets personal handhar servering på avdelningar.  
 

Kategori 

målgrupp 

Tillagnings-

kök (%) 

Mottagnings- 

kök (%) 

Serverings- 

kök (%) 

Saknar kök,  

mottar färdig 

måltid (%) 

Äldreomsorg 75   25 

Grundskola 63 12 25  

Gymnasium 100     

Förskola 44 31 25  
Figur 9 Kökstypers procentuella fördelning per målgrupp. 

I gymnasiet är alla verksamheter organiserade kring Haganässkolan och det är ett 

tillagningskök.  

 

I grundskola är flertalet kök tillagningskök. Endast Liatorp är ett mottagningskök. 

Två av köken är tillfälligt serveringskök: Linnéskolan under projektering och om- 

och nybyggnation av skolan samt Elmeskolan som tillfälligt är lokaliserad i 

modulskola. Paradisskolan blir tillkommande tillagningskök vilket är färdig för 

drift hösten 2022 och nya Linnéskolans nya tillagningskök är planerad att bli 

färdigställd hösten 2023.  

 

I förskola är knappt hälften av köken tillagningskök. En fjärdedel av köken är 

serveringskök och en knapp tredjedel är mottagningskök. Resultatet visar att 

Pjätteryds förskola och Häradsbäck förskola är de två kök i kommunen med lägst 

produktionsvolym, under 20 portioner, och båda dessa är tillagningskök.  

 

Maskinell utrustning som inte är anpassad för storköksdrift 

I följande avsnitt presenteras resultatet av den sammanvägda påverkan maskinell 

utrustning har som inte anpassats för storköksdrift. Det rör faktorer som livslängd, 

arbetsmiljöfaktorer, effektivitet i daglig drift.  

Resultatet visar att flera kök är i huvudsak eller delvis utrustade med maskiner 

avsedda för hemhushåll. Exempel på dessa är kylskåp, frysskåp, spisar och 

diskmaskiner. Det förekommer också mindre maskiner som exempelvis 

matberedare, och mixers som inte är avsedda för storhushåll.  

I kartläggningen framkommer fördelar och nackdelar avseende maskinell 

utrustning avsedd för hemhushåll. Resultatet visar att den primära fördelen är en 

lägre inköpskostnad. Nackdelarna är dock fler, enligt följande:  
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Resultatet visar att programtiderna är långsammare i hemhushållsmaskiner än i 

storköksmaskiner. En diskmaskin avsedd för hemhushåll kör ett diskprogram som 

varar ca 90–180 minuter medan de minsta storköksdiskmaskiner klarar ett 

program på cirka 10–14 minuter. Det är en kraftig begränsning i att uppnå en 

rationell drift och ett hinder för ett effektivt genomförande av köksarbetet.  

Resultatet visar att disktemperaturer inte kan säkerställas i lika hög grad som i 

storköksdiskmaskiner vilket kan påverka livsmedelshygieniska faktorer negativt. 

I och urplockning av disk är mer tidskrävande och inte ergonomiskt anpassat då 

en hushålldiskmaskin inte är anpassad att använda diskbackar som normalt 

underlättar arbetet i storkök.  

Kylar och frysar avsedda för hemhushållsbruk har mindre invändiga mått än kylar 

och frysar avsedda för storköksdrift. I resultatet framkommer att konsekvensen är 

att vissa förpackningar kan vara svåra att få plats med i dessa kylar och frysar. 

Dessutom har köksutensilier som kantiner och bleck en storlek som påverkar 

möjligheten att optimalt förvara och använda dem tillsammans med maskiner 

avsedda för hushållsbruk. Ett exempel är att bleck inte kan diskas i 

hushållsdiskmaskiner på ett bra sätt. Det bidrar även till begränsningar vid 

optimering av verksamhetens drift mellan kök då den optimala utrustningen inte 

fungerar att använda överallt.  

Hemhushållsmaskiner inte anpassade för den belastning som genereras i 

storköksdrift. Drifttider och driftfrekvens är anpassade för den lägre belastning 

som normalt förekommer i hemmen.  

Vidare är det svårt att klara förebyggande underhåll på ett adekvat sätt. Många 

maskiner avsedda för storköksdrift har exempelvis fjärrstyrning där 

underhållspersonal kan vidta åtgärder vid driftstörningar på distans samt utföra 

kontroller och inhämta statistik för att säkerställa en säker drift av maskinerna. 

Resultat visar att den möjligheten är kraftigt begränsad vid användning av 

maskinell utrustning avsedd för hemmabruk.  

Vidare framkommer att arbetsmiljön i köket påverkas negativt där det 

förekommer maskiner för hembruk. Diskmaskiner och ugnar avsedda för hembruk 

påverkar ergonomiska förutsättningarna i köket med risk för tunga lyft och många 

extra lyft och förflyttningar i köket under arbete.  

Livslängden på maskiner avsedda för hemhushåll är vanligen lägre varför 

reinvestering av maskiner krävs med tätare frekvens än vid användning av 

maskiner avsedda för storkök.  

Krisberedskap - kökens förmåga i händelse av kris   

Resultat visar att det finns ett fåtal köksanläggningar som klarar att gå på full 

kapacitet med fast el-reservkraft: Nicklagården och Solgården. Resultat visar att 

Ekebo kök har fast el-reservkraft i vissa delar. Utöver det har Gemö skolas kök 

möjlighet till mobil el-reservkraft och kan vid omställning gå på full kapacitet. 

Haganässkolans kök har uttag för el-reservkraft, dock saknas tillräcklig teknisk 

utrustning idag för att klara full kapacitet med mobil el-reservkraft.  

Övriga kök har inget uttag eller har inte kopplat på el-reservkraft. Det 

framkommer i resultatet att det i samtliga kök i nuläget saknas back-up att få in 

vatten genom en fast reservkraftlösning. Däremot har Vattenverket reservkraft för 
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att få ut vatten om det skulle behövas. Om vatten skulle slås ut krävs större 

åtgärder för att aktivera reservrutiner.  

Resultatet visar att det finns ett verksamhetsgemensamt beredskapslager av 

livsmedel och en krismatsedel utformad för att klara försörjning av måltider under 

en vecka till de målgrupper som är prioriterade vid allvarlig samhällskris när 

förmåga till försörjning av råvaror uteblir helt.  

Investeringsbehov och åtgärdsbehov i kökslokaler 

I följande avsnitt presenteras ett resultat av utvärdering av investeringsbehov och 

behov av åtgärder för upprustning av kökslokaler, restauranger och matsalar.  

Sammanställning av beräknade kostnader av investeringsbehovet kan ses i 

tabellen nedan (se figur 10). Tabellen visar respektive enhet och det kartlagda 

åtgärdsbehovet beskrivs avseende upprustning av köksanläggningar, matsalar och 

restauranglokaler och maskinell utrustning. I tabellen nedan framkommer 

kortfattade beskrivande kommentarer baserat på den bedömning av varje enhet 

som utförts. Investeringsbehovet har kategoriserats och delats upp i två alternativ: 

Investeringsalternativ nr 1 respektive Tilläggsinvestering alternativ nr 2. I 

kolumnen ”Investeringsalternativ Nr 1 (tkr)” framkommer kostnad för beskrivet 

investeringsbehov per enhet. I kolumnen ”Tilläggsinvestering alternativ Nr 2 

(tkr)” framkommer ytterligare investeringar vilka bedömts vara möjliga 

alternativa åtgärder utöver de som beskrivs enligt alternativ 1.  

 

Enhet kök Åtgärdsbehov Kommentar Investerings-

alternativ  

Nr 1 (tkr) 

Tilläggs- 

investering 

alternativ  

Nr 2 (tkr) 

Almgården Saknar eget kök idag. Investering om nytt 

kök.  

 
15 000 

Nicklagården Total renovering och 

ombyggnation av 

befintliga kökslokaler. 

Alternativt att bygga 

nytt kök genom att 

flytta upp en våning till 

gatuplan.  

Stort behov av 

renovering. Fördelar 

med att flytta upp 

köket en våning är att 

möjliggöra en 

integrering av övrig 

verksamhet i huset. En 

naturlig mötesplats 

och möjliggöra större 

utbud i restaurang. 

Investering bedöms 

likvärdig oavsett 

vilket alternativ som 

aktualiseras.  

10 000 
 

Solgården Total renovering och 

anpassning av lokaler 

för att klara moderna 

krav på storköksdrift. 

Tillagningskök och 

utskickskök för västra 

delen av kommunens 

serveringskök i Ryfors 

skola, Ryforsgården, 

Hallaryd.  

20 000 
 

Ekebo Byte av 2 ugnar samt 1 

mindre ugn 

Kapacitet utnyttjad 

maximalt. Behov av 

350 
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avlastning för att 

bättre dimensioneras 

för befintliga lokaler 

och maskinell 

utrustning.  

Liatorps 

skola/förskola 

Total renovering och 

tillbyggnad för att ställa 

om till ett 

tillagningskök med 

utskicksmöjlighet.  

Tillagningskök för 

Liatorp och utskick till 

Enelyckans förskola i 

Eneryda. Avlastar 

Ekebo kök.  

6 000 
 

Ryfors skola 

alternativ 1  

(ny modell) 

Delvis renovering och 

ombyggnad av köket 

för att ställa om till 

mottagnings- eller 

serveringskök.  

Alternativ 1  

att ställa om köket till 

mottagnings eller 

serveringskök. Mottag 

av måltider från 

Solgården. 

1 300   

Ryfors skola 

alternativ 2 

(dagens modell) 

Total renovering och 

ombyggnad om köket 

ska fortsätta att vara 

tillagningskök även i 

framtiden. 

Alternativ 2  

att fortsätta som 

tillagningskök.  

Extra kostnad 

tillkommer utöver 

ovan Alternativ 1 

(1300+1675=2975 tkr) 

  1 675 

Haganässkolan Frys och Kyl.   

Utbyggnad matsal och 

bufféservering. 

Behov av ökad frys 

och kylkapacitet.  

Större matsal för att 

möta prognos för ökat 

elevantal 

5 400   

Klöxhultsskolan Inga åtgärder 
   

Gemöskolan 2 nya grytor. Ny 

grovdisk, åtgärda 

sprickor i golv, 

uppfräschning av 

personalutrymmen  

(1 120 tkr). Utöka 

skolrestaurang som är 

för liten för 

prognosticerat elevantal 

(5 000 tkr). 

Funktionella lokaler i 

storköket. Behov av 

anpassning av 

skolrestaurang för att 

möta ökat elevantal.  

6 120 
 

Linnéskolan Renovering om och 

tillbyggnad av hela 

skolan inklusive 

storköket. 

Beslutad åtgärd. 

Öppnad HT2023.  

  

Elmeskolan Inga åtgärder Mindre åtgärder 

tillsammans med 

hyresvärden  

(moduler hyrs) 

  

Internationella 

skolan 

Inga åtgärder 
   

Paradisskolan Nyproduktion pågår 

HT2022 

Byggnation pågår.  
  

Vitsippans 

förskola 

Inga åtgärder 
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Tornets 

förskola 

För litet kök. Svårt att 

göra ombyggnad. Inte 

funktionellt och lokaler 

är inte anpassade för 

storkök.  

Kylda måltider kan 

vara en möjlighet. Kyl 

och frys krävs.  

 
250 

Haga förskola Inga åtgärder Oklar fortsättning för 

enheten. Enheten vägs 

inte in i 

kartläggningen. 

  

Pjätteryds 

förskola 

Inga åtgärder.  Köket är i mycket 

dåligt skick. Inte 

funktionellt. 50–60-

talsutrustning.  

Om åtgärder: endast 

basutrustat 

serveringskök med 

begränsade 

funktioner:  snabb 

liten 

industridiskmaskin i 

hushållsstorlek och 

kyl och frys. 

 
100 

Häradsbäck 

Solrosens 

förskola 

Inga åtgärder i lokaler. 

Ny ugn. 

 
80 

 

Liljebackens 

förskola 

Inga åtgärder i lokaler. 

Nya kylar och frysar 

 
80 

 

Norregårds 

förskola 

Inga åtgärder Vid eventuell 

tillbyggnad 

tillkommer matsal 

med bufféservering 

  

Möckelns 

förskola 

Inga åtgärder 
   

Enelyckans 

förskola 

Nya köksluckor och 

andra mindre åtgärder i 

köket. 

Funktionellt som 

serveringskök efter 

bedömt åtgärdsbehov.  

50 
 

Hallaryds 

förskola 

Inga åtgärder Om åtgärder:  

snabb liten 

industridiskmaskin i 

hushållsstorlek. 

 
30 

Montessori-

förskolan 

Inga åtgärder 
   

Ryforsgårdens 

förskola 

Inga åtgärder Kommunen äger inte 

lokaler 

  

Uteförskolan 

Arnebo 

Inga åtgärder  
   

Bokhultets 

förskola 

Inga åtgärder  
   

Violens förskola Inga åtgärder Kommer inte vara 

kvar efter om- och 

tillbyggnad av Gemö 

skola.  

  

Total (tkr) 
  

49 380 17 055 
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Figur 10 Bedömt åtgärdsbehov och investeringar av kökslokaler och matsalar. 

Resultatet visar att investeringsbehovet uppgår till totalt 49 380 tkr enligt 

investeringsalternativ ett. I alternativ två visar resultatet att tilläggsinvesteringar 

kan uppgå till ytterligare 17 055 tkr där 15 000 tkr avser uppförande av en 

köksanläggning på Almgården då det idag saknas. Om samtliga framkomna 

investeringar utförs enligt både alternativ 1 och alternativ 2 beräknas den totala 

investeringen uppgå till 66 435 tkr. Utöver detta tillkommer redan beslutade 

investeringar avseende nyanläggning av köken Paradisskolans tillagningskök och 

Linnéskolans nya tillagningskök vilka omfattar cirka 65 000 tkr.  

I resultatet framkommer att tio enheter inte kräver investeringsåtgärder.  

Resultatet visar att det krävs störst investering med totalrenovering och om- och 

tillbyggnationer av köken på Solgården och Nicklagården vilket uppgår till 60 % 

av totalt investeringsbehov enligt alternativ 1.  

Vidare framkommer att större åtgärder behövs av köket i Liatorps förskola/skola 

för att anpassa det till ett tillagningskök för att kunna avlasta Ekebo kök och 

därigenom kunna uppgradera Liatorps kök till ett tillagningskök. Resultatet visar 

att det möjliggör att den norra kommundelen har ett tillagningskök med 

utskicksmöjlighet till Enelyckans förskola i Eneryda. I resultatet framkommer att 

en utbyggnation av Haganässkolans skolrestaurang samt anpassning av 

skolrestaurangen på Gemö skola krävs för att möta prognosticerade ökade 

elevantal.  

Resultatet visar att i köket på Ryfors skola är det möjligt att välja två alternativa 

lösningar. Alternativ 1 visar att Ryfors skola ställs om från tillagningskök till ett 

mottagnings- eller serveringskök. Det minimerar investeringsbehovet till 1 300 

tkr. Om köket på Ryfors skola fortsatt skall vara tillagningskök krävs avsevärt mer 

omfattande investeringar vilka uppgår till 2 975 tkr. I kartläggningen bedöms 

alternativ 1 vara lämpligast eftersom även Solgårdens kök kräver stora 

investeringar för att kunna vara kvar som kök och då det är närbeläget till Ryfors 

kan utskick av tillagade måltider ske från Solgården.   

Tre av kommunens grundskolor; Klöxhultsskolans kök, Internationella skolans 

kök och Elmeskolans kök är i gott skick. Tillkommande Paradisskolans kök är 

under uppförande och är beräknad att öppna hösten 2022. Linnéskolans kök är 

redan projekterad och är beräknad att öppna hösten 2023.  

Fem av kommunens förskolor; Vitsippan, Möckeln, Montessori, Arnebo och 

Bokhultet är i gott skick. I resultatet framkommer inga behov av åtgärder.  

Beträffande Violens förskola framkommer i resultatet att enheten inte kommer 

finnas kvar efter en om- och tillbyggnation sker på Gemö skola. Mot den 

bakgrunden framkommer inga behov av åtgärder. Noterbart är dock att 

serveringsköket är mycket litet och uppfyller inte kraven för storköksdrift.  

I resultatet kan man utläsa att investeringsbehov uppkommer på Norregårds 

förskola först vid en eventuell tillbyggnad av förskolan. Då antalet barn är många 

på enheten bedöms det lämpligt att då utrusta förskolan med en tillkommande 

matsal med bufféservering för en rationell hantering av måltidsservering.  

Haga förskola är i dagsläget svårt att bedöma då det pågår diskussioner om 

enhetens framtid varför köket bedöms utan åtgärder i avvaktan på ytterligare 
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besked om vad som ska ske med enheten utifrån Utbildningsnämndens sida. Det 

råder oklarhet om den ska vara kvar i drift i kommunal verksamhet.  

Resultatet visar att Pjätteryds förskolas tillagningskök är inte funktionellt och i 

mycket dåligt skick. Lokalerna är slitna och utrustningen är från 1950–60-talet. 

Reservdelar finns inte att få tag i för de gamla maskinerna vilket medför en hög 

risk för sårbarhet i daglig drift. Med hänsyn till det låga portionsantalet bedöms 

investeringskostnaderna för en totalrenovering bli för höga. Istället framkommer 

av resultatet att enheten bör endast utrustas grundläggande med funktion som 

serveringskök för att klara en mindre mängd diskhantering och förvaring av 

livsmedel. Enligt alternativ två visar resultatet att om investering ska aktualiseras 

innebär det att utrusta enheten med en snabb industridiskmaskin i hushållsstorlek 

samt kyl och frys. Mottagning av måltider kan i framtiden då ske från större 

tillagningskök.  

Resultatet visar att Ryforsgårdens lokaler inte ägs av kommunen varför 

åtgärdsbehov av lokalerna inte kan redovisas.  

Driftkostnader och antal måltider i varje kök 

I detta avsnitt presenteras resultat av produktionsvolymer och driftskostnader för 

varje kök och fördelningen av måltider mellan olika målgrupper.  

Antal måltider och fördelning mellan målgrupper  

Sammanställning av volymer och årsproduktion med antal portioner har inhämtats 

med underlag från respektive förvaltning. Beräkning har gjorts på antalet 

inskrivna barn i förskola 2020/2021, antalet inskrivna elever i skolan 2020/21, 

antal platser i boende januari 2021 och antalet sålda portioner av matdistribution 

från föregående år. Se nedan tabell (figur 11) för fördelningen av antalet måltider 

per målgrupp.  

Målgrupp Antal per 

kundkategori 

Dagar 

per år 

Årsproduktion Antal 

måltider 

*Förskola  947 220 208 340 208 340 

*Förskoleklass - åk 9  2326 178 414 028 414 028 

*Fritids  1191 220 262 020 262 020 

Gymnasiet  573 178 101 994 101 994 

**Boendeplatser  

inkl. korttid och 

växelvård  

150 365 54 750 136 875 

Matdistribution  

inkl. daglig verksamhet  

140 365 51 100 51 100 

TOTALT 
  

1 092 232 1 174 357 

Varav ÄO/Matdist (SOC)    187 975 

Varav grundskola/förskola 

(UTB) 

   884 388 

Varav gymnasium (UTB)    101 994 

*Fördelningen av antalet barn /elever per förskola eller skola gäller läsåret 2020–2021.  

**Helpension antalet portioner omräknat till måltider 87 975 totalt (antal boende x 2,5). 
Figur 11 Sammanställning av volymer och årsproduktion med antal portioner fördelat per målgrupp. 
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Resultatet visar att antalet måltider som tillagas på ett år är 1 174 357 stycken. 

Fördelningen mellan olika målgrupper är 75 % i förskola och grundskola 

(förskoleklass – årskurs 9), gymnasium 9 %, boendeplatser inklusive korttid och 

växelvård 12 % och matdistributionen 4 %. I resultatet framkommer att   

Driftkostnader i varje kök 

Sammanställning av driftkostnader för varje kök kan ses i tabellen på nästa sida 

(figur 12).  

Driftkostnader för varje enskilt kök omfattar personalkostnader, livsmedel, 

gemensamma kostnader för administration (så som personalkostnad för ledning, 

IT-avgifter, telefon och abonnemang, KRAV-certifiering, statistikprogram, 

digitala licenser), lokalkostnader, förbrukningsmaterial, och transporter 

(samordnad varudistribution samt interna mattransporter mellan tillagningskök 

och mottagande kök).  

För att få fram ett jämförelsetal presenteras driftbudgeten med ett portionspris som 

utgår från det aktuella portionsantalet som tillhandahålls i varje kök.   
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Kostenhetens tillagnings-, mottagnings- 

och serveringskök med matdistribution 

Årskostnad 

per kök (kr) 

Pris per 

portion 

(kr) 

Antal inskrivna 

elever / kunder 

Solgårdens kök/ boende helpension 1 515 842    55,37 22 

Göteryd hemtjänst matdistribution     20 

Nicklagårdens kök /boende helpension 5 424 530    55,54 60 

Almgården / boende helpension     41 

Ekebo kök / boende helpension 3 430 477    37,17 27 

Ekebo hemtjänst matdistribution     20 

Diö skola     135 

Fritids     104 

Liatorp (skola och förskola) 556 000    67,37 54 / 40 

Bokhultets förskola inkl. Solen 471 000    79,15 51 

Enelyckans förskola, Eneryda 338 000    113,99 20 

Haganässkolan 5 418 999    37,01 573 

Hemtjänst matdistribution     100 

Lyckans förskola     36 

Klöxhultsskolan 4 602 613    31,85 475 

Grundsär     19 

Fritids     435 

Montessori skola     79 

Montessori förskola 332 000    55,46 44 

Norregård förskola 525 000    54,80 104 

Internationella skolan 4 380 817    41,95 445 

Fritids     196 

Internationella förskolan     65 

Arnebo förskola 301 000    87,56 30 

Haga förskola 712 053    38,53 84 

Pjätteryds förskola 481 487    136,79 16 

Solrosen förskola, Häradsbäck 438 487    142,57 16 

Vitsippan förskola 905 708    48,53 85 

Gemö skola 5 826 814    30,4 298 

Fritids     281 

Linnéskolan** 614 000    37,34 497 

Elmeskolan ** 916 000    55,02 209 

Violens förskola ** 15 000    32,60 31 

Ryfors skola 1 342 949    46,52 73 

Fritids     53 

Ryforsgårdens förskola 440 300    97,84 39 

Hallaryds förskola 545 351    122,98 28 

Tornet förskola 740 945    52,62 64 

Liljebacken förskola 1 194 304    44,86 121 

Möckeln förskola 760 047    44,24 55 

Fotnot: * Pris per portion är ett snitt på samtliga måltider som produceras i tillagningsköket.  

** Mottagning-, serveringskökets kostnader. Fritidsverksamhetens kostnader ingår i pris per portion. 

Figur 12 Sammanställning av driftkostnader för varje kök, antal inskrivna elever/kunder och 

jämförelsetalet pris per portion per kök. 
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Högst och lägst driftkostnad per portion  

I resultatet framkommer att de enheter som har lägst driftskostnader per portion 

är köken på Gemö skola (30,40 kronor per portion) och Klöxhultsskolan (31,85 

kronor per portion).  

Den enhet som uppvisar högst driftskostnader per portion är Solrosens förskola i 

Häradsbäck på 142,57 kronor per portion, tätt följt av köket i Pjätteryds förskola 

(136,79 kronor per portion), Hallaryd förskola (122,98 kronor per portion) och 

Eneryda förskola (113,99 kronor per portion). Det är endast dessa fyra enheter 

som tangerar driftskostnader per portion som överstiger 100 kronor.  

Utfallet visar att den totala volymen av antal inskriva elever/kunder som de fyra 

köken med högst driftskostnad per portion tillhandahåller motsvarar knappt 1,5 % 

av totala antalet inskrivna barn/elever/kunder i kommunens alla kök. De fyra 

köken har tillsammans 80 inskrivna elever/kunder. Det motsvarar 8,4 % av det 

totala antalet inskrivna i alla förskolor. De löpande driftskostnaderna uppgår till 

drygt 1 800 tkr i dessa fyra kök. Det är 21 % av de totala driftskostnaderna för alla 

förskolekök vilka gemensamt uppgår till drygt 8 700 tkr. De fyra enheterna med 

högst driftskostnader per portion motsvarar 17 % av driftskostnaderna i köken 

med lägst driftskostnad per portion; Gemö skola och Klöxhultsskolan, vilka 

gemensamt uppgår till 10 400 tkr. Dessa två enheter har stora tillagningsvolymer 

och försörjer dels den egna enheten men har även utskick av måltider till andra 

enheter.   

Vid jämförelse av driftskostnader per portion framkommer att det är möjligt att 

producera nästan fem (4,8) portioner i Gemö till samma driftkostnad som en 

portion på Solrosens förskola i Häradsbäck.  

Driftkostnader i förskolekök 

Resultatet visar att den totala volymen av antal inskriva barn är 947 i förskolorna 

där 47 % får måltider i mottagnings/serveringskök och 53 % i tillagningskök. 

Driftskostnadernas fördelning i förskolekök är knappt 60 % i tillagningskök och 

drygt 40 % i mottagnings/serveringskök.   

Resultatet visar att driftskostnader per portion i förskolor med tillagningskök är 

lägst på Haga förskola (38,53 kronor per portion) och Möckelns förskola (44,24 

kronor per portion). De är tätt följda av Liljebackens förskola som har flest antal 

inskrivna barn och där framkommer att driftskostnader per portion uppgår till 

44,86 kronor per portion. Liljebackens förskolas driftskostnader motsvarar 13,6 

% av alla förskolors driftskostnader. Den totala volymen av antal inskriva barn 

som Liljebackens förskolas kök tillhandahåller måltider till motsvarar 2,3 % av 

totala antalet inskrivna barn/elever/kunder i kommunens alla kök. 

De fyra tillagningsköken i förskolor med lägst driftskostnad per portion motsvarar 

37 % av totala volymen medan de mest kostsamma köken i förskolor motsvarar 

drygt 8,6 %. Av de mest kostsamma är två kök tillagningskök; Solrosens förskola 

i Häradsbäck och Pjätteryds förskola; och två är mottagningskök; Hallaryds 

förskola och Enelyckans förskola i Eneryda. De två sistnämnda köken får måltider 

levererade från Ryfors skola samt Ekebo kök i Diö.  

Driftkostnader i skolkök 

Resultatet visar att skolornas tillagningskök får ett relativt samlat utfall i 

driftskostnader per portion där Ryfors skola är den enhet med lägst antal elever 
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(73) och toppar med 46,52 kronor per portion.  På Haganässkolan är det flest antal 

inskrivna elever (573) och där uppgår driftskostnad per portion till 37,01 kronor. 

Haganässkolans kök tillhandahåller måltider även för Lyckans förskola (på 

Haganäs) samt till matdistributionen. Gemö skolas kök har lägst kostnad per 

portion av alla kök. Gemö skolas kök tillagar den enskilt största volymen portioner 

då de utöver egen skolrestaurang även förser Förskolan Violen, Linnéskolan och 

Elmeskolan med måltider.   

Driftkostnader i äldreomsorg och matdistribution 

Resultatet visar att driftskostnader per portion i äldreomsorgens kök ligger på en 

likvärdig nivå, drygt 55 kronor per portion både på Nicklagården och Solgården. 

Resultatet visar att köket i Ekebo uppvisar en lägre driftskostnad per portion då 

huvuddelen av kökets produktionsvolym är avsett till Diö skola samt att det sker 

utskick till Bokhultet/Solen, Liatorps skola/förskola och Enebackens förskola i 

Eneryda. Nicklagårdens tillagningskök har utskick till Almgårdens boende och 

tillhandahåller även måltider till Nicklagårdens restaurang utöver 

boendeavdelningarna. Restaurangen har dock hållits stängd över ett år på grund 

av pandemin.   

Resultatet visar att Ekebo kök samt Haganässkolans kök levererar måltider till 

både utbildningsförvaltning och socialförvaltningens målgrupper. Resultatet visar 

att Haganässkolans kök tillagar merparten av måltider i matdistributionen, drygt 

71 % medan Solgården och Ekebo köket tillagar lite drygt 14 % vardera.  

Tillkommande lokalkostnader  

I följande avsnitt presenterar resultat av tillkommande lokalkostnader som 

kommer genereras efter investeringar av åtgärder utförts i kökslokaler. Se nedan 

tabell (se figur 13) för beräknade tillkommande driftkostnader som inte finns med 

i nuvarande driftbudget för kostverksamheten. I kostnaderna ingår 

mediakostnader, drift, felavhjälpning samt kapitaltjänstkostnader (4,5%).  

Tillkommande lokalkostnader för  

nedan projekt (Tkr) 

  

Investeringskostnader 

(Tkr) 

    

Objekt 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 

Paradisskolans kök 550 1 950           

Linneskolans nya kök   ? ?         

Solgården kök och 

Ryfors kök 

  800     20 000     

Nicklagårdens kök     495     11 000   

Förskolekök:  

Tornet, Eneryda, 

Liatorp, Pjätteryd 

    405     9 000   

Haganässkolans kök 

och Gemö skolas kök 

      675     15 000 

Summa 550 2 750 900 675 20 000 20 000 15 000 
Figur 13 Tillkommande lokalkostnader som aktualiseras efter genomförda investeringar. 
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Resultatet visar att lokalkostnader beräknas öka med 550 tkr år 2022 när 

Paradisskolan är driftklar. År 2023 tillkommer ytterligare 2 750 tkr, år 2024 ökar 

kostnaderna med 900 tkr och 2025 tillkommer 675 tkr. Resultatet visar också att 

nya köket på Linnéskolan inte är inkluderat i sammanställningen på grund av att 

projekteringen befinner sig i en fas där det inte går att beräkna tillkommande 

lokalkostnad i nuläget. Det medför att utöver tillkommande hyreskostnader om 

4 875 tkr även tillkommer lokalkostnader avseende nya Linnéskolans kök 

därutöver.  

Måltidsproduktion, optimal drift och nya driftlösningar 

I följande avsnitt presenteras resultat av utvärdering av måltidsproduktionen som 

helhet samt framkomna resultat för att uppnå optimal drift sammanvägt med 

driftkostnader samt investeringar och åtgärdsbehov. I avsnittet presenteras också 

några förslag på nya driftlösningar i text och beskrivande relationsscheman för 

att beskriva förslag nya driftmodeller.  

Matdistribution  

Utfallet i utredningen beträffande måltidsproduktion av måltider till 

matdistribution i hemtjänsten visar att det utförs i tre olika kök: Haganässkolans 

kök, Solgården och Ekebo. Det är kök med tre olika geografiska placeringar för 

att täcka in Hemtjänstens olika arbetsgrupper som utför tjänster till brukare. 

Resultat visar att hemtjänstens utförares geografiska arbetsområde är stort vilket 

gör det svårt att klara varmhållningstiderna på två timmar som krävs. Varje dag 

ägnar utförare i hemtjänsten cirka 17,5 timmar åt distribution av matlådor, cirka 

123 timmar per vecka.  

Utförare i hemtjänsten som levererar matlådorna dagligen upplever svårigheter att 

bevara värmen och korrekt temperatur i matlådorna. Det upplevs att de ofta 

behöver värma matportionen extra när den levereras till brukaren. Ett flertal 

brukare tar emot sin matlåda direkt i dörren och har endast bistånd beviljat för 

måltiden utan några andra tilläggstjänster. Där har utföraren i Hemtjänsten inte 

möjlighet att ha koll på om de brukare själva värmer maten eller inte.  

Utskick från tillagningskök till mottagnings- och serveringskök 

I utredningen framkommer att det är sju tillagningskök som även har utskick till 

andra mottagnings- och serveringskök: Gemö skola, Ekebo, Ryfors skola, 

Internationella skolan, Klöxhultsskolan, Nicklagården och Haganässkolan.  

Resultatet visar att tillagningsköken har maskinell kapacitet att tillaga måltider till 

det kök de levererar ut till. Dock framkommer att få kök har anpassade ytor för att 

på ett optimalt sätt klara hantering av extra transportvagnar, värmeskåp. Dessutom 

sker både varumottagning och utleverans från samma punkt och det saknas 

vanligen vagnhall. Distributionen utförs av Tekniska förvaltningens Gata-Park-

avdelning och innebär att transporten sker i en slinga där transportören hämtar upp 

värmeskåp från flera olika tillagningskök för transport till mottagnings- och 

serveringskök. Resultat visar att det krävs god planering för att klara 

varmhållningstider genom hela flödet och antalet stopp och geografiskt avstånd 

påverkar möjligheten till efterlevnad av lagkraven.  

I resultatet framkommer att från Ryfors skolas tillagningskök till Hallaryds 

förskola och Ryforsgårdens förskola sker transporter av måltiderna i värmeboxar 

i utförarens privata bil. Utföraren är vaktmästare på skolan. I transporten från 
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Ekebo kök till Enebackens förskola i Eneryda utför personal i kostverksamheten 

transporten.  

Driftförutsättningar i varje kök 

I detta avsnitt presenteras resultat av utvärdering av driftförutsättningar och en 

översiktlig bedömning av den optimala driften i varje kök och enhetsområde.   

Resultat visar att heltidsorganisationen påverkar möjligheterna att driftsätta varje 

kök optimalt utifrån det faktiska bemanningsbehovet i en del kök. Utfallet visar 

också att det är svårigheter att nyttja resurser maximalt i de tillagningskök där 

produktionsbehovet är som lägst. I jämförelse med bemanning i de största köken 

så blir utkomsten av bemanningens kapacitet mycket låg i de minsta 

tillagningsköken. Resultatet visar att om det skapas möjligheter till ökad 

samverkan med andra funktioner i kommunens förvaltningar som lokalvård och 

förskoleverksamhet så kan ytterligare samordningseffekter uppnås.  

Området Hallaryd – Ryfors – Ryforsgården – Solgården 

I bedömningen av området Hallaryd-Ryfors-Ryforsgården-Solgården 

framkommer att det på grund av de låga produktionsvolymerna är svårt att uppnå 

optimal drift med två tillagningskök varav ett med helgtjänstgöring och två 

mottagningskök. Resultatet visar att det skulle kunna finnas utrymme att 

effektivisera bemanning något på samtliga enheter med annan struktur på driften. 

I utvärderingen framkommer en möjlig effektiviseringseffekt på 20–30 % på varje 

enhet motsvarande drygt en tjänst, 100–120 % om man kan möjliggöra samverkan 

med lokalvård och/eller förskoleverksamhet när det gäller diskhantering på 

förskolorna med nuvarande driftstruktur i området.  

Det framkommer i bedömningen att driftfördelarna är övervägande positiva att 

göra en omställning till en ny driftstruktur. I bedömningen av enheterna i området 

framkommer att det skulle finnas vinster i att samla måltidsproduktionen mer 

koncentrerat för att bättre tillvarata personalresurser och därigenom uppnå en 

säkrare drift som är mindre såbar för störningar. Utfallet visar att den optimala 

och mest fördelaktiga lösningen utifrån driftsynpunkt är att Solgårdens 

tillagningskök anpassas för utskick av måltider till samtliga enheter i området. Det 

kräver dock en omfattande ombyggnation för att möjliggöra detta, men i gengäld 

krävs då inte lika omfattande åtgärder i Ryfors skolas kök eftersom det istället kan 

omstruktureras om till ett mottagningskök. Personalkostnader kan då minska i 

Ryfors med cirka 130 tkr per år mottagningskök kan bemannas med 

måltidsbiträden istället för kockar.  

Det framkommer i resultatet att Ryfors skola att det vid tidpunkten för 

genomförande av denna utredning pågår en diskussion inom utbildningsnämnden 

om eventuell flytt av årsklasserna 4–6 till nya Paradisskolan. Om det aktualiseras 

påverkas kökets produktionsvolymer vilket kan bidra ytterligare till samlade 

driftfördelar genom ett tillagningskök i aktuellt område. Beslut om eventuell flytt 

av årsklasserna 4–6 är ännu inte fattat av Utbildningsnämnden om framtida 

placering. 

Resultatet nedan visar att det optimala flödet skulle kunna utformas enligt 

följande: 
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Området Ekebo-Diö-Liatorp-Eneryda  

I bedömningen av området Ekebo-Diö-Liatorp-Eneryda framkommer att det är en 

hög belastning på tillagningsköket i Ekebo. Dels beroende av lokalerna som är 

relativt trånga i köket på grund av möjligheten till lagring av råvaror dels är 

maskinella kapaciteten maximalt utnyttjad. Utfallet visar att Ekebo är det kök som 

har mest spretig struktur i måltidsproduktionen i hela kostverksamheten. Där 

tillagas måltider till alla målgrupper: förskolor, skola, äldreomsorg och 

matdistribution. Utfallet visar att möjligheten till att uppnå optimala 

driftförutsättningar påverkas av detta samt att det skulle finnas flera fördelar att 

avlasta köket. Dels skulle förflyttningar av personal mellan tillagningskök och 

serveringskök på annan ort kunna minska vilket kan bidra till bättre 

tillvaratagande personalresurser. Dels skulle en avlastning kunna öka servicegrad 

till matgäster och kunder med en annan driftstruktur i detta geografiska område 

och det kan också bidra till en mer samlad måltidsproduktion.  

I bedömningen av optimal drift framkommer att det upplevs fungerande med en 

måltidsbiträdestjänst som fördelar arbetstid mellan Ekebos tillagningskök och 

serveringsköket på Bokhultets förskola tack vare att de är belägna i direkt 

anslutning till varandra, endast en mindre väg emellan. Däremot visar resultatet 

att det är en nackdel med en måltidsbiträdestjänst som fördelar arbetstiden mellan 

Ekebos tillagningskök och Enebackens förskola i Eneryda då det förutom 

kökstjänst innefattar transporter av måltider till både Liatorps förskola och 

Enebackens förskola förutom rena förflyttningar mellan enheterna. 

Uppskattningsvis uppgår transporttiden till drygt 1,5–2 timmar per dag, 8–10 

timmar per vecka.   

Resultat visar att Liatorps förskolas mottagningskök förefaller vara driftmässigt 

fungerande men lokalerna har ett åtgärdsbehov. Det finns också driftmässiga 

fördelar att ställa om köket till ett tillagningskök med utskick till Enebackens 

förskola i Eneryda. Dels för att avlasta Ekebo kök, dels kunna dra fördelar av ett 

tillagningskök som är renodlad med inriktning på förskola/skola i området och 

dessutom är det geografiska avståndet närmre mellan Eneryda-Liatorp. 

Produktionsvolymen med kombinationen av Eneryda och Liatorp blir rimlig för 

ett mindre tillagningskök med huvudsakliga målgruppen förskola. Resultatet visar 
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att effekten av denna förändring i drift avseende personalresurser inte skulle 

påverkas i något nämnvärt, däremot skulle distributionsflöden mellan kök och 

personalresurser tillvaratas bättre. Samverkansmöjligheterna mellan de båda små 

enheterna skulle generera driftfördelar.  

Resultatet visar att det optimala flödet skulle kunna utformas enligt följande: 

 

 

Område Pjätteryd och Häradsbäck 

Både Pjätteryds förskola och Solrosens förskola i Häradsbäck ligger geografiskt i 

var sin ände i Älmhults kommuns ytterområden. Båda köken är tillagningskök 

som är bemannade av kockar. Resultatet visar att dessa två kök tillhör de mest 

kostsamma köken i relation till antalet portioner som produceras. I bedömningen 

av driftförutsättningarna framkommer att de låga produktionsvolymerna på båda 

enheterna och utifrån ett optimalt driftperspektiv så är det mycket begränsade 

möjligheter att fylla heltidstjänster. Det innebär att det krävs någon form av 

kombinationstjänst med lokalvård och/eller barnomsorg. I dagsläget är det 75 % 

tjänstgöring i det ena köket och i det andra 62,5 % och resterande tid i kombination 

med lokalvård och barnomsorg.  

En kombination med förflyttning till annat kök är inte ett alternativ på grund av 

de långa geografiska avstånden till andra kök då det skulle bli alltför tidskrävande. 

Resultatet visar att det utifrån helhetssyn i kostverksamheten är sårbart med 

kocktjänster i dessa områden vid oplanerad frånvaro som sjukdom och semester 

på grund av svårigheter att ordna ersättare. Resultatet av bedömningen om optimal 

drift visar att det finns två möjliga vägar att gå som utgår ifrån att omstrukturera 

båda dessa kök till serveringskök med utskick från tillagningskök i Älmhult 

centralort.  

Personalen kan då tjänstgöra i tillagningsköket under morgonen och därpå följa 

med matleveransen ut till serveringsköket i Pjätteryd/Häradsbäck och servera 

måltiden och avsluta arbetsdagen i serveringsköket med att förbereda frukost och 

mellanmål till dagen efter samt diskhantering. Alternativt kan en form av 

kombinationstjänst utformas med lokalvård, servering av måltider samt 

diskhantering (cirka 50 % kök och 25% lokalvård). Vid omstrukturering från 

tillagningskök till serveringskök och byte av kockar till måltidsbiträden innebär 

det en besparing i driftkostnader av cirka 100 tkr per kök per år. 

Området Älmhult centralort 

I Älmhults centralort är flest kök belägna.  

Tillagningskök med utskick till andra kök 

I bedömningen av optimal drift framkommer att det idag är flera större 

tillagningskök som har utskick till andra mottagande kök. Det är Gemö skolas 
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kök, Klöxhultsskolans kök, Haganässkolans kök, Internationella skolans kök och 

Nicklagården. Sammantaget visar resultatet i bedömningen att antalet stopp bidrar 

till längre transporttider mellan enheter vilket kan medföra en risk att påverka 

förmågan att hålla varmhållningstider negativt.  

Utifrån utfallet visar bedömningen att det finns fördelar att optimera driften 

genom mer samlat utskick till mottagnings- och serveringskök från ett eller 

möjligen två stora tillagningskök. Detta ställer dock krav på att tillagningsköket 

klarar den samlade tillagningsvolymen. Med nuvarande driftmodell klarar inget 

kök den hanteringen vilket också är orsaken till att utskicken är spridda på många 

enheter. Gemö skolas kök är den enhet som förutom enhetens eget behov även har 

kapacitet för störst utskicksvolym idag då det köket försörjer Linnéskolan och 

Elmeskolan med måltider samt närliggande Violens förskola.  

Det framkommer i resultatet att Elmeskolan tillfälligt är placerad i modulskola 

och det vid tidpunkten för genomförande av denna utredning är inte beslut fattat 

av Utbildningsnämnden om framtida placering. Ett alternativ som nämns är 

placering på nya Paradisskolan. Utifrån effekter på aktuell drift i serveringsköket 

på Elmeskolan innebär kommande beslut om ny placering för skolans verksamhet 

att kökets personalresurser av tjänstgörande måltidsbiträden att de kan uppgå i 

andra delar av verksamheten när det aktualiseras.   

Klöxhultsskolans kök och Internationella skolans kök har utskick till förskolor 

liksom Haganässkolans kök som också handhar huvuddelen av hemtjänstens 

matdistribution.  Resultatet visar att genom en mer samlad måltidsproduktion av 

måltider för utskick till andra kök är det möjligt att genomföra det i det nya 

Linnéskolans kök. Det framgår av utvärderingen att nya produktionsmetoder och 

alternativ leveransmetod genom utskick av måltider som är kylda effektiviserar 

måltidsproduktionen, möjliggör en mer flexibel logistik mellan tillagningskök och 

mottagande kök samt ger möjligheten i mottagande kök att tillhandahålla måltider 

med högre måltidskvalitet än nuvarande driftmodell.  

I utvärderingen framkommer fördelar med att avlasta de övriga tillagningskök 

som har utskick idag och de kan koncentrera sin måltidsproduktion på den egna 

enhetens behov. Resultat framkommer att transportkedjan från tillagningskök till 

alla mottagande enheter kommer ta kortare tid i anspråk då antalet stopp blir färre 

eftersom flera tillagningskök inte behöver angöras för upphämtning och returer av 

transportskåp.  Resultat visar att förutom mottagande enheter i centralorten så 

finns driftmässiga fördelar att även leverera kylda måltider från Linnéskolans kök 

till Pjätteryd förskola och Solrosens förskola i Häradsbäck om de enheterna ställer 

om till serveringskök istället för tillagningskök.  

Förskolor med tillagningskök 

I centralorten finns fyra förskolor som med nuvarande driftmodell är 

tillagningskök: Haga förskola, Liljebackens förskola, Möckelns förskola och 

Vitsippans förskola. Personalresurserna i två av dessa tillagningskök; Haga och 

Möckelns förskola tjänstgör en kock vardera. Det framkommer i utvärderingen att 

det finns en sårbarhet vid behov av ersättare vid frånvaro i de kök där kockar 

tjänstgör själva. Det beror på att det är brist på utbildade kockar bland timvikarier 

och svårigheter med rekrytering av dessa. Resultatet visar att sårbarheten vid 

ordinarie personals frånvaro skulle minska om dessa kök ställs om till 

mottagnings- eller serveringskök istället kan personalresurserna minska i kostnad 
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genom att bemanna köken med måltidsbiträden istället. Det skulle generera cirka 

25 tkr besparing per år plus sociala avgifter per kök att byta driftform och byta 

yrkeskategori i köket. Liljebackens förskola och Vitsippans förskola är de 

tillagningskök bland förskolor som baserat på produktionsbehovet är lämpligast 

att fortsätta med en driftform med tillagningskök.  

Tornets förskola har också ett tillagningskök idag, dock framkommer av resultatet 

att lokalerna inte är anpassade för att klara driften på ett fördelaktigt sätt varför 

detta kök bör ställas om till serveringskök. Det skulle generera en 

personalresursbesparing på cirka 25 tkr plus sociala avgifter att byta driftform och 

byta från kock till måltidsbiträde i köket.  

Montessori förskola har ett serveringskök där personal själv hämtar måltider i 

vagn på närliggande Klöxhultsskolans tillagningskök. Resultat visar att det är en 

fungerande modell men inte driftmässigt optimal. Delar av arbetsdagen innebär 

förflyttningar för personal mellan tillagningsköket och förskolans kök vilket är en 

nackdel då det inte är värdeskapande för verksamheten. Ett alternativ skulle kunna 

vara utskick från Linnéskolans kök för att få all hantering avseende utskick 

ytterligare samlad till ett huvudsakligt tillagningskök på orten. Resultat visar att 

det skulle kunna generera minskat personalbehov på Montessoris kök och 

eventuellt att samverkan med kombinationstjänst med lokalvård och/eller 

barnomsorg kan möjliggöra ytterligare samverkanseffekter.  

Tillagningskök i grundskolor och gymnasium  

Klöxhultsskolans tillagningskök är i gott skick och ett av de största i 

kostverksamheten.  Utvärderingen visar att Klöxhultsskolans kök trånga sektor är 

skolrestaurangen. Alla elever får inte plats att äta varför måltidsservering sker ute 

i ”satelliter” där serveringslinjer bemannas av köket. Detta kräver personal och tid 

och påverkar tidsmässigt att hantera flera spridda serveringar. Utöver eget behov 

tillagar köket i nuvarande drift även måltider till Montessori och Norregårds 

förskola. Resultatet visar att det skulle vara fördelaktigt utifrån optimal drift att 

avlasta Klöxhultsskolans kök från de utskick till andra enheter som utförs idag. 

Dels är köket inte är anpassat för utskick och hantering av extra transportvagnar 

dels är inte varumottagningen anpassad för utleveranser varför logistiken påverkas 

negativt.  

Internationella skolans tillagningskök är i nuläget det nyaste köket och i gott skick. 

Köket hanterar utskick till Arnebo förskola utöver egna enhetens behov för skolan 

och Internationella förskolan. I likhet med Klöxhultsskolan visar resultatet att det 

är skolrestaurangen som är den trånga sektorn. Utvärderingen visar att 

måltidsmiljön ofta upplevs stökig och att det troligen skulle kunna underlättas av 

en annan schemaläggning för mattiderna för eleverna. Dessutom framkommer av 

resultatet i utvärderingen att de pedagogiska måltiderna har 

utvecklingsmöjligheter. Måltidsproduktionen är driftsatt på ett fungerande sätt 

och personalresurser väl anpassade efter uppdraget.  

Gemö skolas kök är ett stort tillagningskök med stor tillagningskapacitet samt 

lagringsmöjligheter av råvaror. Resultat visar att Gemö skolas kök är funktionellt, 

slitet i vissa delar, har en väl fungerande in- och utleverans med bra flöden. Totalt 

sett är det främst skolrestaurangen som är begränsande faktorn och resultat visar 

att skolan har planer på att inom några år utöka antalet elever på skolan med 

ytterligare två spår. Utvärderingen visar att det innebär att skolans restaurang 
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behöver utökas för att serveringen av måltider ska fungera på skolan i framtiden. 

Dessutom indikerar ett ökat elevantal på skolan att tillagning och egen 

måltidsproduktion finns att tillgå på skolan då produktionsvolymen skulle öka 

ytterligare.  

Utvärderingen visar att det finns extra kapacitet att tillgå vilket utifrån en optimal 

drift är värdefullt som exempelvis vid ombyggnationer eller störningar på andra 

enheter. Nuvarande driftsituation innebär att Gemö skolas kök fungerar som 

leverantör av måltider till Linnéskolans fram till nya Linneskolans kök är i drift 

och Gemö förser även Elmeskolan med måltider när de är lokaliserade i 

modulskolan. Måltidsproduktionen är rationell och personalresurserna anpassade 

efter produktionsvolymen. Resultatet visar att det i teorin skulle kunna finnas ett 

utrymme att minska personal med totalt 30 % av en tjänst men det betraktas som 

en effekt av heltidsorganisationen.  

Haganässkolans kök är ett av de största köken i kostverksamheten. Resultat visar 

att måltidsproduktionen för egna behovet, Lyckans förskola och matdistribution 

är fungerande och personalresurserna är anpassade efter behovet. Utfallet visar att 

Haganässkolans kök är den enda skolköksenhet som har personal som har 

helgtjänstgöring, till följd av att matdistributionen produceras här. Köket har 

fungerande ytor för ändamålet. Utifrån optimal drift är det mycket resurskrävande 

att producera måltiderna till matdistribution på daglig basis och det tar av 

resurserna att ha köket igång på helgerna. Resultatet indikerar på att en annan 

driftform för matdistributionen skulle kunna ge driftfördelar.  

Den trånga sektor som finns är kyl och fryskapacitet som har ett behov av 

utökning. Vidare visar resultatet att skolan påtalar en utökning av elever inom ett 

par åt vilket genererar ett behov av utökning av skolrestaurangen genom en 

tillbyggnad.  

Tillagningskök i äldreomsorgen 

Nicklagårdens kök är i stort behov av upprustning och resultat visar att 

måltidsproduktionen är tungarbetad på grund av lokalernas utformning. Det 

framkommer av utvärderingen att det påverkar driften negativt på flera sätt. Köket 

har en varumottagning som inte är anpassad till att hantera inleveranser på ett 

optimalt sätt. Dels beroende av läget i ”källare” vilket gör att angöringspunkten 

för transporter inte är anpassad på ett bra sätt. Dels är förvaringsutrymmen och 

lagerytor och arbetsstationer i köket utspridda på flera ställen, skrymslen och vrår 

och nivåskillnader i köket förekommer vilket i sig är en arbetsmiljörisk för att 

olyckor kan uppstå. Maskinell utrustning är i stort behov av utbyte. Resultatet 

visar att det inte är ett rationellt utformat kök i dagens mått mätt vilket påverkar 

möjligheten till en optimal drift.  

Nicklagårdens kök utför ett utskick av måltider till Almgårdens 

boendeavdelningar. Det är en ringa volym och leveransen sker inte till kök, då det 

saknas på Almgården. Kostverksamheten har inte heller någon bemanning på plats 

utan leverans tas emot av boendets utförare. Förutom att Nicklagårdens kök 

tillgodoser behovet av lunch och kvällsmåltider på boendeavdelningarna på 

Nicklagården så ansvarar köket även för restaurangens drift på Nicklagården. 

Denna är belägen en våning upp varför förflyttningar mellan restaurang och kök 

inte är optimala.  

117



  Utredning 

 2021-03-30  51(60) 

 

 

Utvärderingen visar att utifrån en optimal drift skulle det vara fördelaktigt att flytta 

köket närmare restaurangen och skapa en öppnare helhet. Dels skulle logistiska 

förutsättningar kunna tillgodoses bättre, dels skulle lokalernas utformning kunna 

anpassas i köket på ett optimalt sätt och minska avståndet till restaurangen. 

Utvärderingen visar att det dessutom kunde bidra till att skapa en öppnare 

mötesplats som kunde generera utveckling av servicen i köket med ett utökat 

utbud och öka närheten till övrig verksamhet i huset.  

Personalresurserna visar i utvärderingen att bemanningen är god. Det finns 

utrymme att minska bemanning med en 80 % tjänst vilket skulle generera en 

besparing på cirka 320 tkr plus sociala avgifter på ett år.  

Sammantaget framkommer det i resultatet att det finns möjligheter att inom 

centralorten kunna effektivisera måltidsproduktionen genom flera åtgärder i 

samband med att investeringar aktualiseras och genomförs. Främst genom att 

koncentrera utskick till färre kök för att spara tid i transportkedjan och avlasta 

flera av köken vars lokaler inte är anpassade för att hantera utskick. En annan är 

att eventuellt ställa om ett par förskolors tillagningskök till mottagning- eller 

serveringskök. Dels för att effektivisera måltidsproduktionen för att uppnå 

likvärdiga måltider, dels för att minimera sårbarheten vid ordinarie personals 

frånvaro samt för att möjliggöra besparingar.  

På följande sida finns ett relationsschema där det optimala flödet åskådliggörs, se 

figuren (se figur 14) 
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Resultatet visar att det optimala flödet skulle kunna utformas enligt följande: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14 Relationsschema mellan kök i Älmhult centralort. 
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Helgtjänstgöring och Matdistribution  

Helgtjänstgöring förekommer i de tjänster som arbetar i kök som arbetar mot 

målgrupperna i äldreomsorg och matdistribution i hemtjänsten: Ekebo kök, 

Nicklagården, Solgården och Haganässkolans kök. Utvärderingen av optimal drift 

visar att det är omsorgsköken och Haganässkolans kök som har medarbetare med 

helgtjänstgöring. Utvärderingen visar att det är driftmässigt dyrare att ha 

medarbetare som arbetar på schema med helgtjänstgöring var tredje helg än de 

som arbetar måndag-fredag. Utvärderingen av optimal drift visar att det skulle var 

mer fördelaktigt att ha en driftmodell där det eftersträvas att personalresurser så 

långt som möjligt tjänstgör måndag-fredag.  

Samtliga kök som är belägna på äldreboenden är rimligt att hålla i drift även på 

helger. Däremot kan det vara lämpligt att se över schemaläggning och planering 

av arbetsuppgifter så bemanning kan hållas på ett minimum samt att tiden för 

tjänstgöring på helger minimeras så mycket som möjligt. Det kan dels handla om 

måltidsproduktionens utförande praktiskt och nya tillagningsmetoder som 

underlättar och effektiviserar arbetet. En annan möjlig väg är centralisering av 

matdistributionen i hemtjänsten som idag utförs dagligen i tre kök. Resultat visar 

att övriga kök avlastas och behovet av helgtjänstgöring minskar. Det skulle vara 

en driftmässig fördel samt bidra till likvärdiga måltider i matdistributionen som 

helhet. Resultatet visar att det i nuvarande driftmodell kan vara möjligt med 

centralisering av matdistribution till Haganässkolans kök och därmed avlasta 

Ekebo och Solgården. Dock behöver en samordning ske med Hemtjänsten för att 

bedöma totaleffekten med distributionen då de hanterar utskicket till brukare.  

Linnéskolans nya kök är projekterad för att ha kapacitet och teknisk anpassning 

och utrustning för matdistribution av kylda matlådor. Utifrån driftmässiga effekter 

visar resultatet att det skulle vara mest fördelaktigt. Dels framkommer att 

måltidsproduktionen avseende matdistribution skulle kunna utföras helt utan 

helgtjänstgöring eftersom måltider kan tillagas övriga veckodagar och leverans 

kan ske veckovis.  

Omvärldsanalys av måltidsverksamheter i framkant 

I följande avsnitt presenteras resultat av översiktlig omvärldsanalys. 

Resultatet visar att följande riktningar efterfrågas av offentliga 

måltidsverksamheter med målsättningen ligga i framkant på nationell nivå:  

• Miljö och hållbarhet.  

• Kvalitet.  

• Tillgänglighet till växtbaserade måltider.   

• Fler valmöjligheter och individanpassning.   

• Integrering och delaktighet.  

• Inkludering av hela livsmedelskedjan.  

• Innovation.  

I utfallet framkommer att Vinnova är finansiär av flera utvecklingsprojekt som 

utformas i syfte att skalas upp och att kommuner ska vilja använda dem.  
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Projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” verkar för att skapa framtidens hållbara 

skolmåltidssystem. Fyra kommuner har valts ut som spjutspetsar och ska bli 

utvecklingsmiljöer med avsikten att testa innovativa lösningar för att göra 

måltiderna hållbara – från bonden till klassrummet och tillbaka igen. socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt. Tanken är att skolmåltiderna kan bilda modell för 

hur hela livsmedelssystemet kan ställas om. Projektet samordnas av 

Livsmedelsverket och Vinnova finansierar. Deltagande kommuner är Munkedal, 

Hofors, Vallentuna och Karlstad.  

Projektet ”Nollvision undernäring för äldre” verkar för att förändra det 

samhällssystem av olika aktörer som finns runt den äldre. Utvecklingsprojektet 

syftar till att identifiera den äldre som riskerar undernäring, öka tillgången till 

anpassade livsmedel, minska ensamheten, öka kunskapen kring mat och måltider 

för äldre och att ta fram kostnadskalkyler som visar vad förebyggande arbete 

kostar jämfört med undernäring. Pågående delprojekt är att:  

• Utveckla digitala kommunikationslösningar för att tidigt kunna 

identifiera undernäring. 

• Testa behovsanpassade matkassar med måltider för hela dygnet.  

• Utvärdera hur Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer och 

myndighetsstöd når ut till de som arbetar med äldre.  

• Öka kunskapen om mat och måltid hos vård- och omsorgspersonal.  

• Utveckla innovativa idéer för att bryta den äldres ensamhet.  

Visionen är att utveckla långsiktiga hållbara lösningar för utmaningen med 

undernäring hos äldre. Förhoppningen är att minst 100 kommuner ska vilja anta 

modellen i sina verksamheter. Projektet drivs av Livsmedelsakademi, Kävlinge 

kommun, Högskolan Kristianstad, Orkla Foods Sverige, Compass Group, Findus, 

Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Stockholms stad, Jämställd Utveckling Skåne, 

Cuviva, Mathem.se och Bergendahls food.  

Resultatet visar att integrering av de offentliga måltiderna i övrig verksamhet är 

ett centralt och väsentligt utvecklingsområde för att ligga i framkant. Det gäller i 

skolor och förskolor såväl som i omsorgens verksamheter. Ett exempel är 

måltidspedagogik som handlar om att integrera mat och måltider i det pedagogiska 

arbetet, i allt från den pedagogiska måltiden där barn och vuxna äter tillsammans 

till hur de vuxnas utgår hur man kan arbeta med läroplanens mål med hjälp av mat 

och måltider (Livsmedelsverket, 2016). Det finns både litteratur och fortbildning 

kring måltidspedagogik för förskolepersonal. 

Resultatet visar att det efterfrågas mer växtbaserade måltider vilket ligger i linje 

med både nationella hållbarhetsmål, gällande kostrekommendationer och 

pågående nu utvärdering av nordiska näringsrekommendationer, NNR2022 som 

är grunden för de riktlinjer offentliga måltidsverksamheter förväntas följa i sitt 

arbete (Helsedirektoratet, 2021; Livsmedelsverket, 2020b; Livsmedelsverket, 

2020c). Livsmedelsverket (2020c) uttrycker att, citat: ”de offentliga måltiderna 

kan gå före och visa vägen. En viktig förutsättning är dock att måltidsfrågorna ges 

ett bredare systemperspektiv där fler aktörer görs delaktiga – från 

primärproducenter till skolledare, vårdpersonal och chefer inom äldreomsorgen”. 
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Några konkreta exempel som visar på att offentliga måltidsverksamheter ligger i 

framkant är att:  

• Tre av fyra skolor i Sverige serverar minst två maträtter varav en vegetarisk.  

• Kommunernas inköp av ekologiska livsmedel 2017 varierar mellan 5 till 80 

procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel och låg i genomsnitt på 36 

procent. Fyra kommuner uppnår redan målet om att 60 procent av den 

offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 

2030, som regeringen fastslagit i Livsmedelsstrategin. 

• Kommuner arbetar aktivt med att minska matsvinn och Livsmedelsverket har 

givit ut en handbok för minskat matsvinn som stöd för måltidsarbetet i 

skolan, förskolan, vården och omsorgen. Det gäller både i köket, serveringen 

och tallrikssvinnet, den mat som skrapas av från tallriken.  

 

Diskussion 
I detta avsnitt följer en diskussion av framkomna resultat i utredningen. 

Vilka kök ska renoveras och vilka ska vara kvar 

Resultatet i utredningen visar att det finns två huvudsakliga investeringsförslag att 

utgå ifrån för att besvara frågeställningen vilka kök som ska renoveras och vilka 

som ska vara kvar. En avgörande faktor utöver investeringarna är att väga in 

effekter på löpande drift och tillkommande driftkostnader till följd av 

investeringarna.  

Tillvarata resurser och investeringar utifrån helhetssyn 

Huvudsakligen pekar resultatet i riktning att det är mest fördelaktigt att dela upp 

kommunens kök i olika områden eller grupper för att optimera drift och därigenom 

hålla investeringskostnaderna på en rimlig nivå. Dessutom möjliggör detta att 

maximera nyttjandegraden av maskinell utrustning i högre utsträckning än vad 

som förefaller vara möjligt idag. Detta är ytterligare en väsentlig aspekt att beakta 

vid ställningstagande kring vilka investeringar som bör göras.  

Ett exempel är i området Hallaryd-Ryfors-Ryforsgården-Solgården förefaller en 

omställning med endast ett tillagningskök på Solgården som försörjer övriga 

enheter, troligen vara det mest optimala alternativet. Resultat visar att är det skulle 

bli kräva utredningens största investering vilket medför att driftkostnader väntas 

öka avseende lokalkostnader. De pågående diskussionerna om Ryfors skola och 

en eventuell flytt av årsklasserna 4–6 indikerar att det möjligen kan vara en god 

idé att ställa om köket till ett mottagningskök för att nyttja maskiner och 

personalresurser optimalt i området som helhet.  

Resultatet visar att de nya tillagningsmetoderna med leveranser av kylda måltider 

för utskick som kan möjliggöras på Linnéskolans nya kök förefaller bidra till att 

maskinell utrustning i mottagande kök blir lägre då det primärt främst kräver ugn 

och kyl för att hanteras utöver diskutrustning.  

En annan aspekt som framkommer i resultatet är de negativa effekterna av 

maskinell utrustning som inte är anpassad för storköksdrift i verksamheten. 

Resultatet visar att det förefaller lämpligt att eftersträva att utforma lokaler och 

utrustningsnivå uteslutande avsedda för professionell storköksdrift.  
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Resultatet belyser ytterligare en faktor som i nuläget förefaller vara en svag länk 

och det är krisberedskapsförmågan. Vid störningar i elförsörjningen finns viss 

kapacitet att klara drift, i vissa fall med reducerad kapacitet och hos flertalet 

saknas möjligheten till el-reservkraft helt. Om vatten slås förefaller läget bli ännu 

svårare. Mot denna bakgrund är det väsentligt och nödvändigt att inrätta ett 

strategiskt beredskapskök som uppfyller kraven fullt ut och klarar att tillaga stora 

volymer mat och vara rustat att hantera reservrutiner. Utredningen visar att 

Linnéskolans nya kök ska kunna anta den rollen.  

Ställa om de minsta köken till serveringskök 

I resultatet framkommer en tydlig situationen att de minsta köksanläggningarna i 

ytterområden är svåra att bemanna på ett bra och driftsäkert sätt och i vissa fall 

krävs stora investeringar för att bevara nuvarande driftmodell. Resultat visar att 

produktionsvolymerna dessutom är små och driftkostnaderna är de högsta per 

portion vilket påvisar att det är ytterst kostsamt att tillaga de få portioner som 

behövs. Detta scenario talar för att inte genomföra omfattande investeringar utan 

istället söka andra praktiska lösningar baserade på strukturella förändringar i 

driften. Ett exempel är Pjätteryds förskolas kök som har daterad utrustning och 

lokaler som är undermåliga. Förslaget pekar på att förskolan skulle kunna ta emot 

måltider från större tillagningskök och något mer driftmässiga fördelar kan 

uppnås.  

Det är rimligt att anta att de små förskolorna som är kostsamma kök att driva för 

kostverksamheten sannolikt är detsamma för förskoleverksamheterna. Det ryms 

inte inom denna utredning att undersöka men tankar väcks kring hur en hållbar 

drift kan utformas och uppnås i de minsta förskolorna i ytterområdena.  

Resultat visas tydligt att driftkostnaderna är nästan fem gånger dyrare per portion 

i de fyra minsta köken jämfört med de stora tillagningsköken. Är det då rimligt att 

ha ett tillagningskök igång på dessa enheter? Ja, om kocken tillför mervärde i den 

grad att det väger upp de höga kostnaderna, om det är möjligt att skapa en stabil 

drift under olika förutsättningar som till exempel vid sjukfrånvaro och 

semesterperioder för ordinarie personal och om det saknas alternativ som ger 

minst lika god kvalitet och likvärdig måltidsupplevelse som med dagens 

driftmodell. Om svaret är nej på någon av dessa punkter bör alternativen noga 

beaktas.  

Tillagningskök för de stora produktionsvolymerna  

Redan beslutade investeringar omfattar både Paradisskolan och Linnéskolans nya 

kök och resultatet av utredningen pekar på att de tillsammans med övriga större 

tillagningskök i centralorten kommer utgöra köken som tillagar de stora 

produktionsvolymerna. Resultatet visar att den primära förändring som föreslås är 

att centralisera måltidsproduktion av måltider för utskick till Linnéskolans nya 

kök för att tillvarata investeringen, öka nyttjandegraden av maskinell utrustning 

och uppnå driftmässiga fördelar. Resultat visar att det dessutom skulle avlasta 

flera andra tillagningskök som inte är anpassade för uppgiften.  

Det kan vara lockande att utgå strikt geografiskt från var tillagningskök är belägna 

i centralorten och fördela produktionen därefter. Det förefaller vara den 

utgångspunkten i nuvarande driftmodell men utredningen pekar på att det inte är 

fördelaktigt eftersom resultatet visar att det finns många effektiviseringar som kan 

bidra till ett avsevärt bättre resultat. Ett exempel för att belysa detta skulle vara att 
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Gemö skolas tillagningskök ställs om till serveringskök eftersom nya 

Linnéskolans kök är geografiskt närbeläget. Frågan man kan ställa sig är om båda 

tillagningsköken verkligen är nödvändiga? Om Gemö skola gör verklighet av de 

pågående diskussionerna om utbyggnad av två extra spår behövs utökade ytor i 

skolrestaurangen och produktionsvolymen ökar. Om Linnéskolan då skulle tillaga 

Gemö skolas behov av måltider pekar resultatet i utredningen på att det sannolikt 

skulle innebära att alla förskolors behov av matutskick inte skulle kunna 

tillgodoses från Linnéskolans kök. Linnéskolans kapacitetstak skulle nås. 

Effekten skulle troligen bli att fler kök skulle få fungera som utskickskök och 

resultat i utredningen indikerar på att det inte är driftmässigt fördelaktigt.  

Matdistribution på nytt sätt  

Resultatet visar att dagens system att tillhandahålla matdistribution i hemtjänsten 

med varma matlådor uppvisar brister. En av de mest oroande aspekterna som 

framkommer i utredningen är att kvaliteten på matlådorna förefaller vara svår att 

garanteras. Det framkommer att hemtjänsten som levererar matlådorna dagligen 

upplever svårigheter att bevara värmen och korrekt temperatur i matlådorna, 

främst beroende av de stora geografiska avstånden som utförare har under sina 

arbetspass vilket medför att de inte klarar att hålla varmhållningstiderna.  

Det är oroande att resultatet visar att de ofta behöver värma matportionen extra 

när den levereras till brukaren. Dels för att det medför en brist i hanteringen av 

säkra måltider, dels för att brukaren inte får den måltidsupplevelse som de betalar 

för och som de kan förvänta sig av tjänsten (SKR, 2021). Utifrån de studier och 

samlade erfarenheter inom området indikerar detta scenario på att det skulle vara 

en fördel att ställa om till en ny modell med matdistribution på nytt sätt: En 

centraliserad matdistribution med kylda matlådor med veckoleveranser i en 

separat distribution (Andersson & Brannelid, 2014; Jönköpings kommun, 2019; 

Shamei & Lignell, 2015). Resultat visar att det skulle skapa bättre förutsättningar 

för måltidsproduktionen av matdistributionen. Dessutom skulle det frigöra cirka 

123 timmar per vecka i hemtjänsten som ägnas åt att distribuera matlådor. De 

resurserna kan ägnas åt omvårdnad och mer tid till brukare av tjänster. För brukare 

med bistånd visar resultatet att det skulle upplevas övervägande positivt.  

Vilken struktur bör eftersträvas i framtiden 

I dagens måltidsproduktion i offentliga kök ställs stora krav på kompetens för att 

klara att utföra arbete i kök. Baserat på resultatet framkommer en bild av att 

kompetensförsörjning är en begränsande faktor på lång sikt i kostverksamheten. 

Dels väntar pensionsavgångar på 24 % de kommande åren vilket medför högt 

ställda krav på förmåga till kompetensförsörjning. Resultat visar att det förefaller 

vara begränsningar på grund av svaga rekryteringsunderlag. Något som sannolikt 

kan komma att bli bekymmersamt utifrån utredningens målsättning att skapa en 

verksamhet som ligger i framkant. Inte minst om en driftstruktur bygger på att 

även de mindre köken ska bemannas med kockar för att kunna tillaga måltider på 

plats. 

Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att ställa om några av förskoleköken från 

tillagningskök till mottagnings- eller serveringskök. Resultat visar att skulle 

innebära minskade kostnader för personalresurser i dessa kök eftersom de då kan 

bemannas med måltidsbiträden istället för kockar. I resultatet framkommer att per 

heltidstjänst innebär det en driftkostnadsminskning om cirka 25 tkr per år. 

124



  Utredning 

 2021-03-30  58(60) 

 

 

Resultatet visar även att det skulle bidra till säkrare drift utifrån förmågan till 

kompetensförsörjning. Dock skulle det troligen vara värt att överväga att närmare 

utreda frågan om hur kompetensförsörjning kan stärkas på ett bredare plan inom 

ramen för köksarbete för att öka förmågan till kompetensförsörjning i 

verksamheten på lång sikt.  

En annan närbelägen aspekt är om det finns möjligheter att skapa tjänster med en 

större bredd än dagens uppdelning av arbetsuppgifter? Det är något som 

aktualiseras utifrån förutsättningen att kombinationstjänster kan krävas i framför 

allt mindre förskolor för att uppfylla heltidsorganisationen. Gränsdragningar 

mellan professioner och förvaltningar kan möjligen försvåra detta i praktiken 

varför god samverkan förefaller vara nödvändig i frågan. Baserat på resultat i 

utredningen förefaller det vara en förutsättning för att resurserna ska tillvaratas 

optimalt och att drift på mindre enheter kan bli hållbara. Samtidigt ställer det unika 

krav på kandidater vid rekrytering då de skulle behöva klara arbetsmoment som 

inte är rimligt att kräva inom ramen för en tjänst vare sig om man är utbildad kock 

eller förskollärare.  

I resultatet framkommer att nya och upprustade köksanläggningar har möjlighet 

att erbjuda ny maskinell utrustning, nya tillagningsmetoder och nya driftformer. 

Dessa faktorer ställer också krav på kompetens och erfarenhet för att klara att 

leverera måltider av hög kvalitet. Genom investeringar som går i den riktningen 

skulle det möjligen kunna bidra till att locka till sig kompetens genom att kunna 

erbjuda moderna arbetsplatser som erbjuder arbetsuppgifter som driver utveckling 

i en verksamhet med högt ställda mål.  

I resultatet kan det skönjas att det verkar finnas ett behov av att utvärdera flera 

kvalitetsfaktorer för att få en tydligare helhetsbild av förbättringsområden. Ett 

exempel är strukturen för måltidsarbetet i äldreomsorgen där det framkommer att 

kostverksamheten i huvudsak tillhandahåller lunch och kvällsmål på 

boendeavdelningarna. Utifrån omnämnda kvalitetsfaktorer som Livsmedelsverket 

särskilt lyfter fram om måltider under dygnets alla timmar för att minska nattfastan 

och även projekt som nollvision undernäring för äldre förefaller det behöva göras 

ett kvalitetslyft för att ha en chans att ligga i framkant (2018).    

En sammanvägning av resultatet indikerar på att driftstrukturen behöver 

efterspegla målsättningen att ligga i framkant. Det kräver mod att staka ut 

riktningen och ta beslut men läget som Älmhults kommun står mitt uppe i är också 

en unik situation och möjlighet. Resultatet i utredningen pekar på att det finns nya 

driftformer som skulle bidra till ökad kvalitet, bättre måltidsupplevelser och en 

effektivare och ändamålsenlig kostverksamhet där resurser kan tillvaratas och 

används avsevärt mer effektivt. Resultatet visar att det idag efterfrågas nytänkande 

och innovation i offentliga måltidsverksamheter med målsättningen ligga i 

framkant inom branschområdet. Det bästa läget är nu.  

Slutsatser och rekommendation  
I denna utredning var syftet att kartlägga renoveringsbehov i kök och bedöma 

investeringsbehovet samt att utifrån en helhetssyn utvärdera och se över 

organisering, rutiner och kostnader för att kostverksamheten ska nå en budget i 

balans. Resultatet visar att ett omfattande renoveringsbehov föreligger i flera 

köksanläggningar och investeringsbehovet uppgår till totalt 49 380 tkr enligt 

investeringsalternativ ett. Utöver detta tillkommer redan beslutade investeringar 
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avseende nyanläggning av köken Paradisskolans tillagningskök och Linnéskolans 

nya tillagningskök vilka omfattar cirka 65 000 tkr.  

En viktig slutsats är att resultatet indikerar att det finns flera möjligheter till att 

effektivisera kostverksamheten för en god ekonomi, uppnå högre måltidskvalitet, 

ökad kompetens, och goda förutsättningar för säkra måltider samt 

hållbarhetsfaktorer.  

En viktig slutsats är att ett primärt fokus på kvalitetsfaktorer och 

kompetensförsörjning förefaller vara avgörande för att kostverksamheten ska ha 

en förutsättning att ligga i framkant bland offentliga måltidsverksamheter i 

framtiden.  

Utifrån de sammanlagda resultaten i denna utredning kan slutsatsen dras att det är 

flera strukturella förändringar i driftmodellen som verkar krävas för att 

investeringar på bästa sätt ska kunna tillvaratas. En av de viktigaste 

strukturförändringarna förefaller vara en omställning från matdistribution av varm 

matlåda varje dag till matdistribution av kyld matlåda med veckoleverans. En 

annan förändring är att ställa om några mindre tillagningskök till mottagnings- 

och serveringskök och att centralisera utskicken till dessa till ett fåtal 

tillagningskök för att uppnå största samordningseffekterna.  

Baserat på resultatet i denna utredning är förslaget till beslut att anta 

investeringsalternativ 1.  

 

Implikationer  

Vidare utredning är nödvändigt för att komma fram till en optimal och 

kostnadseffektiv logistiklösning avseende veckovis distribution av matlådor som 

är kylda. Det har inte rymts inom ramen för denna utredning att utvärdera ett 

alternativ till hemtjänstens omfattande insats på 123 timmar per vecka.  

Vidare utvärdering av drifteffekter krävs för att få en detaljerad helhetsbild på 

driftkostnader så som transporter av måltider mellan tillagningskök och 

serveringskök. Dessutom krävs en mer detaljerad översyn av bemanningsbehov 

beträffande enheterna Ryfors skola, Elmeskolans och Paradisskolan när 

utbildningsnämnden fattat beslut. 

Det är troligen värt att överväga att närmare utreda frågan om hur 

kompetensförsörjning kan stärkas på ett bredare plan inom ramen för köksarbete 

för att öka förmågan till kompetensförsörjning i verksamheten på lång sikt.  

Det skulle vara värt att titta närmare på hur en hållbar drift kan utformas och 

uppnås i de minsta förskolorna i ytterområdena. Det är rimligt att anta att de små 

förskolorna är kostsamma att driva för alla berörda verksamheter.  
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 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 184 Förslag på upplägg för utredning gällande 
framtidens äldreomsorg 
Ärendenummer KS 2021/93 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag på upplägg för utredning gällande 

framtidens äldreomsorg. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att dialogmöte mellan berörda presidier och 

förvaltningar ska ske senast januari 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslog i beslut 2021-05-19, § 57, att kommunstyrelsen skulle 
ta fram en långsiktig generalplan för verksamheten för äldre i kommunen. 
Planen föreslås innehålla boende, boendeformer och mötesplatser samt beskriva 
kommunens verksamhet för att skapa ett gott liv på äldre dagar.  
Kommunstyrelsen gav 2021-06-08, § 125, kommunchefen i uppdrag att 
återkomma med förslag på upplägg för utredning gällande framtidens 
äldreomsorg. Upplägget ska redovisas senast vid kommunstyrelsens möte i 
september. Upplägg för utredning av framtidens äldreomsorg redovisas i denna 
skrivelse. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 116 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10 

• Socialnämndens beslut 2021-05-19, § 57 pt 2 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 125 pt 3 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 125 Delårsrapport 1 - 2021, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2021/63 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
1. Uppdra till nämnder med negativa budgetavvikelser att redovisa 

åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen senast per 
delårsrapport 2. 

2. Uppdra till nämnder att vid behov revidera aktiviteter för att bidra till att 
uppnå resultatmål och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast 
per delårsrapport 2. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med 
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För 
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas 
senast vid kommunstyrelsemötet i september. 

4. Protokollsanteckning från Socialdemokraterna läggs till i protokollet. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
5. Kommunfullmäktige tillför Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i 

första hand arbeta för att få fler människor till egen försörjning och 
därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. 

6. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunens delårsrapport 1. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1–4 
Kommunfullmäktige punkt 5–6 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delårsrapport 1. Delårsrapport 1 syftar till att, genom en förenklad 
rapport, informera om förväntat bokslut 2021, med fokus på resultatmål och 
ekonomi.  
Ett år med Coronapandemin har nu passerat och för Älmhults kommuns del 
kommer pandemin fortsätta att påverka kommunens verksamheter på flera vis – 
både vad gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med 
de utmaningar som följer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) förtydligar 
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

att den senaste skatteprognosen är ett scenario med mycket stor 
prognososäkerhet.  
Det finns risk för att kommunfullmäktiges resultatmål under huvudprocess 
”Utbildning och arbetsmarknadsprocess” inte kommer att uppnås. 
Kommunens samlade prognos per mars månad 2021 påvisar ett negativt resultat 
om 1,9 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 9,1 mkr. 
Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning kommer inte att 
uppnås. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyre3lsens arbetsutskott 2021-05-25, § 72 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-17 

• Delårsrapport 1, daterad 2021-05-03 

• Utbildningsnämndens beslut 2021-04-28, § 63 

• Socialnämnden beslut 2021-04-21, § 30 

• Tekniska nämndens beslut 2021-05-04, 61 § 60 

• Kommunstyrelsen beslut 2021-05-11, § 101 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29, § 32 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2021-04-26, § 45 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2021-05-10, § 19 

• Delårsrapport 1 2021, Kultur- och fritidsnämnden 

• Delårsrapport 1 2021, Tekniska nämnden 

• Delårsrapport 1 2021, Miljö- och byggnämnden  

• Delårsrapport 1 2021, Utbildningsnämnden 

• Delårsrapport 1 2021, Socialnämnden 

• Delårsrapport 1 2021, Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

• Delårsrapport 1 2021, Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 
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Justerandes signaturer   
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1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med 
förslag på upplägg för utredning gällande framtidens äldreomsorg. För 
utredningsarbetet avsätts 400,000 kronor och upplägget ska redovisas 
senast vid kommunstyrelsemötet i september. 

Eva Ballovarre (S) yrkar tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag: 
1. Beslutspunkt 1 och 2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

utbildningsnämnden redovisar för kommunfullmäktige en analys av samt 
åtgärder för att vända den konstaterade och prognostiserade negativa 
resultatutvecklingen hos elever i grundskolan.  

Eva Ballovarre (S) yrkar att en protokollsanteckning från Socialdemokraterna 
läggs till i protokollet. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 

 
Beslutsgång 
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i 
enlighet med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
Propositionsordning 3 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Eva Ballovarres (S) 
yrkande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan avslå Eva Ballovarres (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Eva Ballovarres (S) 
yrkande. 
Propositionsordning 4 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om protokollsanteckningen från 
Socialdemokraternas kan läggas till i protokollet och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-08 Sidnummer, beslut 4(4) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas protokollsanteckning: 
Älmhults kommuns delårsrapport för första kvartalet visar på ett negativt resultat 
på cirka 2 miljoner kronor – detta är en förbättring som kan härledas till bland 
annat förväntat högre skatteintäkter och ökade statsbidrag. Verksamheten i 
nämnderna går däremot minus med 18.5 miljoner kronor vilket är oroväckande. 
Kanske ännu mer oroväckande är att flera av de resultatmål som är uppsatta för 
verksamheterna inte uppnås.  
Det största underskottet står socialnämnden för och vi anser det är brådskande 
att verkställa kommunfullmäktiges beslut från aprilsammanträdet 2021 kopplat 
till frågan om ansvarsfrihet. Beslutet innebär att socialnämnden ska redovisa 
planen för en budget i balans för både kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen och socialnämnden har en 
kontinuerlig dialog kring en arbetet med att skapa en budget i balans samt att 
socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att åstadkomma 
en budget och verksamhet i balans.  
Vi förväntar oss att styrande politiker i kommunen skyndsamt tar initiativ för att 
verkställa ovan nämnda beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelse 
Revision 
Respektive nämnd 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Uppdrag om besparingar 2021 
Ärendenummer SOC 2021/40 
 

Socialnämndens beslut 
1. Att avslå förvaltningens förslag om avveckling av Solgården 

 
2. Föreslå kommunstyrelsen att ta fram en långsiktig generalplan för 

verksamheten för äldre i kommunen. Planen bör innehålla boende, 
boendeformer och mötesplatser samt beskriva kommunens verksamhet för 
att skapa ett gott liv på äldre dar. Planen föreslås vara klar i november 2021. 

 
3. Att inte vidta några ändringar av boendeformer innan generalplanen är klar 

(förutom avveckling av covid-19 avdelningen) 
 

4. Att uppdra åt socialförvaltningen att utreda möjligheten att pausa ytterligare 
ca 10 vård- och omsorgsplatser i centralorten med återrapportering i juni till 
socialnämnden. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden p. 1, 3 och 4 
Kommunstyrelsen p. 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
På socialnämndens sammanträde 2021-04-21 § 31 presenterades uppdrag om 
besparingar 2021. Socialförvaltningen föreslog socialnämnden följande: 

 Att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Solgårdens vård- och 
omsorgsboende senast 1 oktober genom att erbjuda plats på annat vård- och 
omsorgsboende inom kommunen. 

Socialnämnden beslutade om återremiss av ärendet och önskar svar på följande 
frågor till sammanträdet i maj: 

• Kostnader per plats uppdelat på vanliga platser, demensplatser och 
korttidsplatser för de olika boenden inklusive uppdaterade kostnader för hyra 
för Solgården efter renovering  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-19 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Alternativkostnader för kök  

• Alternativkostnader för Solgårdens byggnader 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14 (denna skrivelse) 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

• Socialnämndens beslut 2021-02-24 § 15 

• Redovisning av personer som väntar på en plats på vård och omsorgsboende 
2020 

• Redovisning av personer som väntar på en plats på vård och 
omsorgsboende2021 

• Aktuell lista antal boende per vård och omsorgsboende 

• Kostnadskalkyl detalj Solgården 

• Bildspel presentation SKR 2021-03-17  

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens föreslår   

 Att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Solgårdens vård- och 
omsorgsboende senast 1 oktober genom att erbjuda plats på annat vård- och 
omsorgsboende inom kommunen 

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) lämnar följande förslag till beslut 
1. Att avslå förvaltningens förslag om avveckling av Solgården 
2. Föreslå kommunstyrelsen att ta fram en långsiktig generalplan för 

verksamheten för äldre i kommunen. Planen bör innehålla boende, 
boendeformer och mötesplatser samt beskriva kommunens verksamhet för 
att skapa ett gott liv på äldre dar. Planen föreslås vara klar i november 2021. 

3. Att inte vidta några ändringar av boendeformer innan generalplanen är klar 
(förutom avveckling av covid-19 avdelningen) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-19 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

4. Att uppdra åt socialförvaltningen att utreda möjligheten att pausa ytterligare 
ca 10 vård- och omsorgsplatser i centralorten med återrapportering i juni till 
socialnämnden. 

Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Vidar Lundbäcks (C) förslag. 
Jakob Willborg (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och Gull-Britt Tranvik (SD) 
instämmer i yrkandet om bifall till Vidar Lundbäcks (C) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt Vidar Lundbäcks 
(C) yrkande och finner att nämnden gör så.  
 

Protokollsanteckning 
Socialchef Jenny Smedberg önskar få föra till protokollet att hon påtalar för 
nämnden att de behöver komma med ett konkret sparförslag när man nu avslagit 
förvaltningens förslag om besparingar ett flertal gånger.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 53 Detaljplan för Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen) 
Ärendenummer KS 2020/21 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 

att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd, enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren för Sånnaböke 1:171 har ansökt om att upprätta en ny 
detaljplan. Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra blandad bebyggelse 
med huvudsakligen bostäder och därtill hörande allmänna platser i form av 
lokalgator, torg och parker.  
Detaljplanen möjliggör en spännande ny stadsdel i Älmhults tätort med fokus på 
bostäder i sjönära läge. Stadsdelen kommer att innehålla attraktiva bostäder med 
kort avstånd till centrum, men även funktioner i form av allmänna platser och 
viss kommersiell service som riktar sig till allmänheten och gör området till ett 
besöksmål för hela Älmhults tätort. 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med 
utökat förfarande. 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om att detaljplaneförslaget 

för Sånnaböke 1:171 m.fl. i Älmhults tätort och kommun ska skickas ut på 
samråd. Samt bilaga Barnrättsbaserat beslutsunderlag, båda daterade 2022-
04-04 

• Plankarta, del 1 och 2, 2022-04-11 

• Illustrationer, del 3–5, 2022-04-11 

• Planbeskrivning, 2022-04-11 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Miljökonsekvensbeskrivning DP Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen) -Tyréns 
AB, 2022-02-18, samrådsversion 

• Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, 
Älmhults kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns sågverk, 
Älmhults kommun, Tyréns, 2011-09-26 

• Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns 
AB, 2021-10-12, Rev B 2022-01-26 

• Mur (markteknisk undersökningsrapport) /geoteknik detaljplan Sånnaböke 
1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2021-08-31 

• Bullerutredning för detaljplan – Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 
2022-02-11 

• Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-
10 

• Dagvattenutredning Sånnaböke 1:717, Tyréns AB, 2021-11-19 

• Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019 

• Naturvärdesinventering Sånnaböke, Tyréns AB, 2021-11-02 

• Naturvårdsplan för Älmhults kommun, Del 2: Objektskatalog till 
naturvårdsplan, Älmhult kommun och Naturcentrum AB, 2022-01-31 

• Vågor vid Sånnaböke 1:171 i Älmhult, Tyréns AB, 2021-08-27 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018-
06-19 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-04  1(7) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Linda Björling   
linda.bjorling@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om att detaljplaneförslaget för 
Sånnaböke 1:171 mfl., i Älmhults tätort och 
kommun ska skickas ut på samråd   
Ärendenummer KS 2020/21  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren för Sånnaböke 1:171 har ansökt om att upprätta en ny 
detaljplan. Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra blandad bebyggelse 
med huvudsakligen bostäder och därtill hörande allmänna platser i form av 
lokalgator, torg och parker.  
 
Detaljplanen möjliggör en spännande ny stadsdel i Älmhults tätort med fokus på 
bostäder i sjönära läge. Stadsdelen kommer att innehålla attraktiva bostäder med 
kort avstånd till centrum, men även funktioner i form av allmänna platser och 
viss kommersiell service som riktar sig till allmänheten och gör området till ett 
besöksmål för hela Älmhults tätort. 
 
Om området byggs ut till fullo så kommer cirka 340 nya bostäder att tillskapas. 
Planen möjliggör byggnation av flerbostadshus med möjlighet till 
centrumverksamhet, samt några flytande hem. Förutom nya bostäder föreslås 
också möjlighet till en besöksanläggning, samt tre fristående 
centrumverksamheter, varav en tillåter badhus. Planen föreslår en stor park, en 
yta för odlingslotter, en sammanhängande strandpromenad, en marina för båtar 
och en gångbro mellan Näset och Solvikskajen. Gångbron gör det enklare att 
röra sig från Älmhult centrum längs med vattnet, via Solvikskajen, till 
badplatsen och vidare norrut till vackra närliggande naturområden. För att 
säkerställa framkomlighet till området vid höga vattenflöden tas Solviksvägen 
med i planförslaget där en höjning av vägen föreslås.  
 
Planområdet ligger cirka 3 km norr om Älmhult centrum, på östra sidan av sjön 
Möckeln. Sydöst om planområdet ligger Södra stambanan och norr om området 
ligger en badplats samt ett bostadsområde. Västerut ligger sjön Möckeln och 
söder om planområdet ligger naturområdet Näset. 
 
Planområdet är cirka 18,5 hektar varav cirka 6,3 ha är landareal och cirka 12,2 
ha vattenareal i sjön Möckeln. Planområdet omfattar till största del fastigheten 
Sånnaböke 1:171 som ägs av Trenäs förvaltning AB. Sånnaböke 1:171 som är 
cirka 12 ha varav ca 5,7 ha är landareal och cirka 5,9 ha vattenareal. 
Planområdet omfattar även del av fastigheten Sånnaböke 1:128 som ägs av 
Älmhults kommun och del av Trafikverkets fastighet Älmhult 8:1. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-04  2(7) 

 

 

En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan (undersökning om betydande miljöpåverkan). 
Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska genomgå en 
strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att en strategisk miljöbedömning 
behöver upprättas för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 
kap 6 § miljöbalken (1998:808). 
 
I arbetet med den strategiska miljöbedömningen har en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. I framtagandet av planförslaget 
har kommunen tagit hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och anpassat 
förslaget efter denna och övriga utredningar som tagits fram. 
 
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan exploatören 
och Älmhults kommun. Avtalet ska antas av kommunfullmäktige. En 
förprojektering och ett gestaltningsprogram ska tas fram som kommer att ligga 
till grund för kostnadsberäkningar för utbyggnad av planförslaget. 
Exploateringsavtalet styrs av Älmhults kommuns styrdokument Riktlinjer för 
mark- och exploatering, antagen av Kommunfullmäktige, 2020-12-14 § 187. 
Syftet med avtalet är att säkerställa genomförandet av planen och att fördela 
kostnadsansvaret.  

 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.  
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om att detaljplaneförslaget 

för Sånnaböke 1:171 mfl. i Älmhults tätort och kommun ska skickas ut på 
samråd. Samt bilaga Barnrättsbaserat beslutsunderlag, båda daterade 2022-
04-04 

• Plankarta, del 1 och 2, 2022-04-11 

• Illustrationer, del 3–5, 2022-04-11 

• Planbeskrivning, 2022-04-11 

• Miljökonsekvensbeskrivning DP Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen) -Tyréns 
AB, 2022-02-18, samrådsversion 

• Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, 
Älmhults kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-04  3(7) 

 

 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns sågverk, 
Älmhults kommun, Tyréns, 2011-09-26 

• Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns 
AB, 2021-10-12, Rev B 2022-01-26 

• Mur (markteknisk undersökningsrapport) /geoteknik detaljplan Sånnaböke 
1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2021-08-31 

• Bullerutredning för detaljplan – Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 
2022-02-11 

• Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-
10 

• Dagvattenutredning Sånnaböke 1:717, Tyréns AB, 2021-11-19 

• Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019 

• Naturvärdesinventering Sånnaböke, Tyréns AB, 2021-11-02 

• Naturvårdsplan för Älmhults kommun, Del 2: Objektskatalog till 
naturvårdsplan, Älmhult kommun och Naturcentrum AB, 2022-01-31 

• Vågor vid Sånnaböke 1:171 i Älmhult, Tyréns AB, 2021-08-27 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018-
06-19 

 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 

att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd, enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen.  

 
Linda Björling Susann Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-04  4(7) 

 

 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 
fördjupad variant 
Prövning av barnets bästa 

  

Ärendenamn: Detaljplan för Sånnaböke 1:171 mfl. i Älmhults tätort och kommun  

Ansvarig: Linda Björling 

Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn som berörs av detta beslut: Barn i Älmhults kommun 

Datum: 2022-04-04 

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på 
andra barns bekostnad? 
Förslaget möjliggör att en blandad stadsdel kan byggas, dvs en blandning av olika hustyper, funktioner och 
olika typer av allmänna platser. En varierad stadsdel uppmuntrar mångfald och därmed ett mer jämlikt 
samhälle, både för barn och vuxna. En stor andel av planen möjliggör kvalitativa publika ytor, så som en 
strandpromenad, park och en gångbro. Området behöver gestaltas med omsorg för att alla ska känna sig 
välkomna och kunna mötas på lika villkor. Mellan samråd och granskning kommer ett gestaltningsprogram 
för de allmänna platserna att tas fram. Dessa frågor kommer att beaktas och fördjupas ytterligare vid 
framtagandet av gestaltningsprogram mellan samråd och granskning. Förslaget bedöms inte i detta skede 
hindra barns rätt till lika villkor och jämlikhet. Förslaget diskriminerar inte några grupper eller gynnar några 
barn på bekostnad av andra barn.  

 

Barnets bästa (art. 3) 
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt 
barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i 
beslutet? 
Tillgänglighet och trygghet 
”En god tillgänglighet för barn består främst i en säker och trygg närmiljö samt säkra och trygga vägar till 
skolan, kompisar, kiosk, idrottshall m m. En säker och trygg miljö för barnen kan definieras som en miljö 
som är så säker och trygg att föräldrarna vågar låta barnen röra sig själva i miljön.” 1  
 

Längs samtliga lokalgator i detaljplanen planeras för trafikseparerade lösningar så att barn kan röra sig tryggt 
längs alla gator inom området.  
 
”Upplevd trygghet för barn påverkas av den upplevda risken för överfall. Gångstråk som används mycket av 
barn bör därför planeras så att mörka partier, nära buskar och träd undviks. Stråken bör hellre placeras där det 
är liv och rörelse.”1 Under framtagandet av gestaltning av de allmänna platserna så kommer bland annat ett 
urval av planteringar, markbeläggning, träd, belysning, lekplats och möbler att göras. En analys över troliga 
rörelsemönster kommer att spela in hur de allmänna platserna utformas och därmed den upplevda tryggheten.  

 
Även avstånd till olika målpunkter används ofta för att bedöma hur god tillgängligheten är. 500 meter från 
skolan anses vara en god tillgänglighet för barn. 1 Avstånd mellan planområdet och grundskola är det cirka 
2,5-3km med cykel. Det kan upplevas som ett relativt långt avstånd, särskilt för yngre barn. För att uppmuntra 
barn att ta cykeln till skolan är det extra viktigt när avståndet är längre än 500 meter att det finns bra 
cykelvägar. Cykelnätet mellan Älmhult tätorts grundskolor och planområdet är god, förutom längs 
Fiskevägen, där man cyklar i blandtrafik. Fiskevägen är utpekad som i behov av åtgärder efter 2025 i 
Älmhults kommuns cykelplan (antagen av KF 2021-12-13).  
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Grönytor & rörelse 
Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa. Naturkontakt* handlar om 
både fysisk och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön och naturen som 
ger mening i leken och underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck 2-5.  

 
Bostadsnära grönska (gården, parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på egen hand 
till mer perifera naturområden. Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad grad av fysisk aktivitet 
och allmänt välmående 4. Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en rad studier och 
forskningsrapporter som visar att barns rörelse är av största vikt för både den mentala och fysiska hälsan både 
på kort och lång sikt. 6 

 
I de allmänna råden till Plan och bygglagen finns en tydlig riktlinje att friytan ska alltid komma i första hand. 
Särskilt vid planering av förskolor, skolor och liknande verksamhet. 7  

 

Planförslaget möjliggör stora innergårdar som är särskilt viktiga för barns utveckling. Möckelns lekplats 
ligger cirka 100 meter från Solvikstunneln på östra sidan av järnvägen och innehåller olika lekredskap och en 
stor gräsyta för spontanidrott. På Möckelns badplats finns bryggor, en tillgänglig långgrund strand, gungor, 
lekhus, beachhandboll, stora gräsytor, toaletter och grillplats. Näset är ett viktigt naturområde för många som 
bor i närområdet. De allmänna platserna kommer också att innehålla en hel del grönska och möjlighet till 
olika aktiviteter.  
 
Alla dessa frågor är viktiga att lösa på bästa möjliga vis för att det gynnar barn både på kort och lång sikt. 
Alla frågor enligt ovan beaktas och arbetas vidare med i framtagandet av detaljplanen för att skapa de bästa 
möjliga förutsättningar för framtida utveckling av området.  
 
Källor 
1. SKL, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, Underlag, Utgåva 2, (2007) Edita 
2.Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable 
homes. Sustainable suburbs. Sydney: Routledge 
3.McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A 
systematic review. Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7  
4. Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design: 
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81. 
5. Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis - 
Hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 
koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU. 
6.https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/ 
7. Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller 
liknande verksamhet 
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både 
möjligheten att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett 
buskage.  
 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ 
påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 
Beslutet att samråda detaljplanen hindrar inte barns förutsättningar till en optimal utveckling. Att rätt 
förutsättningar skaps i detaljplanen för att barn ska kunna utvecklas optimalt säkras genom att säkerställa att 
tex. friytor, grönytor, trygghet, uppmuntran till rörelse och plats för lek beaktas och dessa ytor finns med i 
planförslaget. I nästa skede mellan samråd och granskning ska ett gestaltningsprogram tas fram och då tas ett 
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mer detaljerat förslag fram på utformning av samtliga allmänna platser. Förslaget bedöms inte ha någon 
negativ påverkan på barns förutsättningar för en optimal utveckling.  

 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit 
delaktiga, förklara varför? 
Barn har inte involverats i detta skede av detaljplaneprocessen. Ett framtagande av en detaljplan är en 
transparant process där allmänheten har möjlighet att ta del av förslaget vid minst 2 tillfällen, samråd och 
granskning. Denna process är svårtillgänglig för barn. Förhoppningsvis kommer förslaget att finnas 
tillgängligt för allmänheten under Älmhults festivalen i maj 2022, det skulle kunna vara en möjlighet för barn 
att ta del av förslaget.    
Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta 
åsikter i beslutet? 
- 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 

 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39) 
 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40) 

 Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 
 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 
x Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 
 Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17) 
 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 
x Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.) 

 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen  
(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 
Samhällsbyggnad påverkar alla i vårt samhälle, i samhällsplanering har vi möjlighet att påverka själva 
grunden i stadens utformning, dvs. läge, placering, friytor, trafik, husvolymer etc. Alla rättigheter som berör 
barn måste beaktas i framtagandet av detaljplanen. 

 

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 

Förslaget gör om en otillgänglig tom industritomt till ett bostadsområde med cirka 300–340 bostäder med 
tillhörande stora grönytor och strandpromenad inom Älmhults tätort. I Gemön och Möckelnområdet ligger 
mestadels villor och att industrifastigheten omvandlas till flerbostadshus gör att många människor får 
tillgång till ett attraktivt och sjönära boende. Området behöver gestaltas med omsorg för att alla ska känna 
sig välkomna och kunna mötas på lika villkor. Mellan samråd och granskning kommer ett 
gestaltningsprogram för de allmänna platserna att tas fram.  
 
Planförslaget har en stor potential att skapa miljöer som är positiva för barn. Varje kvarter har stora 
innergårdar där barn kan vistas. Den stora parken längs östra sidan av området möjliggör både för små och 
stora barn att leka och umgås. Att det finns goda förutsättningar till bostadsnära natur är positivt för barns 
rörelse, mentala och fysiska utveckling. 
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Området planeras med trafikseparerade lösningar så att barn kan röra sig tryggt längs gator. Via 
Solvikstunneln kan lite större barn ta cykeln in till centrala Älmhult eller ta sig till busshållplatsen på östra 
sidan av järnvägen. Det relativt centrala läget skapar frihet för äldre barn att ta sig till skola, kompisar och 
aktiviteter på egen hand.  
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.
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Gågata
GATA

2

Gångväg
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CYKEL
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L
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Utformning av allmän plats
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1

Valv ska finnas för framkomlighet av småbåtar,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dike

1

Dagvattendike med en bredd av 1 meter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation

138.0

Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Grundkartan är upprättad från kommunens primärkarta

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och RH 2000

Fastighetsredovisning aktuell 2022-04-08

Mats Jeppsson

Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun

Vattendrag

Löv- respektive barrskog

Sankmark

Ägoslagsgräns
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Nivåkurva med höjdvärde
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Rutnät med koordinat

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Öppen mark

Belysningsstolpe
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N=111100
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Skydd mot störningar

m

1

För bostäder och centrumverksamhet i mer än två våningar ska

följande skyddsåtgärder vidtas: Friskluftsintag ska placeras på tak

eller sida som inte är exponerad mot Södra stambanan. Det ska

vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot Södra

stambanan. Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) ska utföras i

obrännbart material, alternativt lägst brandteknisk klass EI30, på

sida som vetter mot Södra stambanan. Fönster kan vara

öppningsbara mot sida som vetter mot Södra stambanan.,  4 kap. 12 § 1

st 1 p.

m

2

För bostäder ska minst en gemensam bullerskyddad uteplats

ordnas,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för lov

Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs Södra stambanan byggts,  4

kap. 14 § 1 st 2 p.

Startbesked får inte ges för bygglov och anmälningspliktiga åtgärder förrän avhjälpande av

markförorening har kommit till stånd 

4 kap 14 § 1 st 1 p.

Gemensamhetsanläggning

g

2

Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt inom samtliga användningsområden som inte är angivna som

vattenområde (W), 

4 kap. 17 §

Skydd

bullerskydd

1

 2 Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

bullerskydd

1

 8 Bullerskydd med en höjd av 8 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

bullerskydd

1

 6 Bullerskydd med en höjd av 6 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

bullerskydd

1

 4 Bullerskydd med en höjd av 4 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

bullerskydd

1

 3.5 Bullerskydd med en höjd av 3.5 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 16 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 40 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

4

Största byggnadsarea är 50 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

5

Största byggnadsarea är 100% inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

6

Största byggnadsarea är 25 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

7

Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 3 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

8

Minsta byggnadsarea är 10 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st

1 p.

e

9

Minsta byggnadsarea är 25 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st

1 p.

e

10

Minsta byggnadsarea är 80 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st

1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Huvudbyggnad ska vara sammanbyggd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Entréer för flerbostadshus ska vara genomgående,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot

en ljuddämpad sida,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Lägsta färdig golvhöjd för bostäder är 138,9 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Balkonger/burspråk/utskjutande byggnadsdelar över allmän

platsmark får uppta max 50% av fasadens längd och skjuta ut max 1

meter, minsta frihöjd är 3,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

6

Takkupor får uppföras i begränsad omfattning utan att påverka

beräkningen av byggnadshöjd. En takkupa får inte vara längre än 3

meter och takkupornas sammanlagda längd utmed en fasad får inte

uppta mer än 50% av fasadens längd. Takkupor får inte var högre

än byggnadens nock,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

7

Lägsta byggnadshöjd är 14.4 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

8

Lägsta byggnadshöjd är 11.7 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Byggnad ska utföras i betongstomme med bjälklag som har en

lägsta resonansfrekvens på 32 Hz,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Grundläggning ska ske med flytande konstruktion,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Grundläggning ska ske med flytande konstruktion eller på pålar,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.
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NATUR

NATUR
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Grundkartan är upprättad från kommunens primärkarta

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och RH 2000

Fastighetsredovisning aktuell 2022-04-08

Mats Jeppsson

Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun

Vattendrag

Löv- respektive barrskog

Sankmark

Ägoslagsgräns

Vägkant, gångbana

Slänt

1

1

1

Nivåkurva med höjdvärde

111,1

Markhöjd

Rutnät med koordinat

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Öppen mark

Belysningsstolpe

Löv- respektive barrträd

N=111100

Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnad
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Gågata
GATA

2

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

Parkeringsplats

P-PLATS

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Skydd

SKYDD

Bullerplank

SKYDD

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Pumpstation

E

1

Odlingslotter

L

1

Besöksanläggningar

R

BadhusR

1

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

VattenområdeW

SmåbåtshamnW

1

Gångbro

W

2

Skärmbassäng

W

3

Båtramp

W

4

Bryggor

W

5

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

bro

1

Valv ska finnas för framkomlighet av småbåtar,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dike

1

Dagvattendike med en bredd av 1 meter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation

138.0

Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

m

1

För bostäder och centrumverksamhet i mer än två våningar ska

följande skyddsåtgärder vidtas: Friskluftsintag ska placeras på tak

eller sida som inte är exponerad mot Södra stambanan. Det ska

vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot Södra

stambanan. Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) ska utföras i

obrännbart material, alternativt lägst brandteknisk klass EI30, på

sida som vetter mot Södra stambanan. Fönster kan vara

öppningsbara mot sida som vetter mot Södra stambanan.,  4 kap. 12 § 1

st 1 p.

m

2

För bostäder ska minst en gemensam bullerskyddad uteplats

ordnas,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för lov

Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs Södra stambanan byggts,  4

kap. 14 § 1 st 2 p.

Startbesked får inte ges för bygglov och anmälningspliktiga åtgärder förrän avhjälpande av

markförorening har kommit till stånd 

4 kap 14 § 1 st 1 p.

Gemensamhetsanläggning

g

2

Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt inom samtliga användningsområden som inte är angivna som

vattenområde (W), 

4 kap. 17 §

Skydd

bullerskydd

1

 2 Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

bullerskydd

1

 8 Bullerskydd med en höjd av 8 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

bullerskydd

1

 6 Bullerskydd med en höjd av 6 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

bullerskydd

1

 4 Bullerskydd med en höjd av 4 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

bullerskydd

1

 3.5 Bullerskydd med en höjd av 3.5 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 16 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 40 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

4

Största byggnadsarea är 50 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

5

Största byggnadsarea är 100% inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

6

Största byggnadsarea är 25 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

7

Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 3 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

8

Minsta byggnadsarea är 10 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st

1 p.

e

9

Minsta byggnadsarea är 25 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st

1 p.

e

10

Minsta byggnadsarea är 80 % inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st

1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Huvudbyggnad ska vara sammanbyggd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Entréer för flerbostadshus ska vara genomgående,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot

en ljuddämpad sida,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Lägsta färdig golvhöjd för bostäder är 138,9 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Balkonger/burspråk/utskjutande byggnadsdelar över allmän

platsmark får uppta max 50% av fasadens längd och skjuta ut max 1

meter, minsta frihöjd är 3,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

6

Takkupor får uppföras i begränsad omfattning utan att påverka

beräkningen av byggnadshöjd. En takkupa får inte vara längre än 3

meter och takkupornas sammanlagda längd utmed en fasad får inte

uppta mer än 50% av fasadens längd. Takkupor får inte var högre

än byggnadens nock,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

7

Lägsta byggnadshöjd är 14.4 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

8

Lägsta byggnadshöjd är 11.7 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Byggnad ska utföras i betongstomme med bjälklag som har en

lägsta resonansfrekvens på 32 Hz,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Grundläggning ska ske med flytande konstruktion,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Grundläggning ska ske med flytande konstruktion eller på pålar,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.
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PLANPROCESSEN 
 
Framtagandet av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. 
Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan 
genom samråd. 
 
Detaljplanen för Sånnaböke 1:171 handläggs med utökat förfarande och ska antas av 
kommunfullmäktige. Förslaget kommer finnas tillgängligt för samråd mellan 19 maj – 16 juni 
2022.  
 
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Älmhults kommun (antagen av 
kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124) och länsstyrelsens granskningsutlåtande för 
översiktsplanen. 

 
Politiska beslut 
Följande politiska beslut har fattats gällande detaljplanen för Sånnaböke 1:171. 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att ge positivt planbesked gällande 
ansökan om planbesked för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun. 

 Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults 
kommun. 

 Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att en strategisk miljöbedömning 
behöver upprättas för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 kap 6 § 
miljöbalken. 

 Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-17 § xx att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd enligt 5 kap 11§ PBL.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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PLANHANDLINGAR  
Till planförslaget hör följande handlingar: 

 Plankarta, 2022-04-11 
 Illustrationer, 2022-04-11 
 Planbeskrivning, 2022-04-11 
 Fastighetsförteckning, 2022-04-08 (finns tillgänglig på kommunen)  

 
Utredningar 

 Miljökonsekvensbeskrivning DP Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen) -Tyréns AB,  
2022-02-18, samrådsversion 

 Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults 
kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23 

 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns sågverk, Älmhults kommun, 
Tyréns, 2011-09-26 

 Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB,  
2021-10-12, Rev B 2022-01-26 

 Mur (markteknisk undersökningsrapport) /geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171, 
Älmhult, Tyréns AB, 2021-08-31 

 Bullerutredning för detaljplan – Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-02-11 
 Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10 
 Dagvattenutredning Sånnaböke 1:717, Tyréns AB, 2021-11-19 
 Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019 
 Naturvärdesinventering Sånnaböke, Tyréns AB, 2021-11-02 
 Naturvårdsplan för Älmhults kommun, Del 2: Objektskatalog till naturvårdsplan, 

Älmhults kommun och Naturcentrum AB, 2022-01-31 
 Vågor vid Sånnaböke 1:171 i Älmhult, Tyréns AB, 2021-08-27 
 Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018-06-19 

 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens 
webbplats: www.almhult.se  
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INLEDNING 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen 
bostäder och därtill hörande allmänna platser i form av lokalgator, torg och parker.  
 
Detaljplanen möjliggör en spännande ny stadsdel i Älmhults tätort med fokus på bostäder i 
sjönära läge. Stadsdelen kommer att innehålla attraktiva bostäder med kort avstånd till 
centrum, men även funktioner i form av allmänna platser och viss kommersiell service som 
riktar sig till allmänheten och gör området till ett besöksmål för hela Älmhults tätort. 
 
Om området byggs ut till fullo så kommer cirka 340 nya bostäder att tillskapas. Planen 
möjliggör byggnation av flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet, samt några 
flytande hem. Förutom nya bostäder föreslås också möjlighet till en besöksanläggning, samt 
tre fristående centrumverksamheter, varav en tillåter badhus. Planen föreslår en stor park, en 
yta för odlingslotter, en sammanhängande strandpromenad, en marina för båtar och en 
gångbro mellan Näset och Solvikskajen. Gångbron gör det enklare att röra sig från Älmhult 
centrum längs med vattnet, via Solvikskajen, till badplatsen och vidare norrut till vackra 
närliggande naturområden. För att säkerställa framkomlighet till området vid höga 
vattenflöden tas Solviksvägen med i planförslaget där en höjning av vägen föreslås.  
 

Planområdets läge, avgränsning och markägoförhållande  
Planområdet ligger cirka 3 km norr om Älmhult centrum, på östra sidan av sjön Möckeln. 
Sydöst om planområdet ligger Södra stambanan och norr om området ligger en badplats samt 
ett bostadsområde. Västerut ligger sjön Möckeln och söder om planområdet ligger 
naturområdet Näset. 
 
Planområdet är cirka 18,5 hektar varav cirka 6,3 ha är landareal och cirka 12,2 ha vattenareal i 
sjön Möckeln. Planområdet omfattar till största del fastigheten Sånnaböke 1:171 som ägs av 
Trenäs förvaltning AB. Sånnaböke 1:171 som är cirka 12 ha varav ca 5,7 ha är landareal och 
cirka 5,9 ha vattenareal. Planområdet omfattar även del av fastigheten Sånnaböke 1:128 som 
ägs av Älmhults kommun och del av Trafikverkets fastighet Älmhult 8:1. Tidigare 
utredningar berörande rådighet över vattenområde i sjön Möckeln visar att det råder enskilt 
vatten enligt Jordabalken 1 kap 5 § för trakterna Älmhult och Sånnaböke. Planområdets 
vattenområde som inte tillhör fastigheten Sånnaböke 1:171 bedöms tillhöra fastigheten 
Älmhult 20:1 som ägs av Älmhults kommun.  
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Bild 1. Översiktsbild av planområdet, planområdet är markerad i svart streckad linje.  
 

 
Bild 2. Markägorförhållanden. Yta skrafferad i gult ägs av Solviken Fastighets AB. Yta 
skrafferad i lila ägs av Älmhults kommun. Planområdets utbredning är markerad med svart 
streckad linje. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Tidigare ställningstaganden 
Riksintressen och bebyggelse- och områdesskydd  
Riksintressen 
Planområdet ingår i riksintressen för naturvården för Möckelnområdet och friluftslivet för 
Möckelnområdet. 
 
Riksintresset för naturvård är ca 12 000 hektar stort. Området har värden både för fisk och 
fågel där Möckeln tillsammans med Ryssbysjön, Stensjön och Agunnarydssjön med 
mellanliggande vattendrag har en artrik fiskfauna med bl.a. mal och faren. För fågellivet har 
Möckeln en betydelse som ställer den i särklass bland näringsfattiga sjöar beroende bl.a. på 
stora naturliga vattenfluktuationer, strandvariation och strandlängd, stora våtmarksområden, 
fisktillgång, orördhet och ostördhet.  
 
Det anges i beskrivningen av riksintresset att värden i området som helhet kan skadas av 
exempelvis olämpligt placerad bebyggelse och att värden kopplat till sjön kan skadas av 
exempelvis vattengrumling. 
 
Riksintresse för friluftsliv Möckelnområdet är ca 12 200 hektar stort. Huvudkriterierna är att 
det finns områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och 
kulturmiljöer och att det finns områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 
 
Det anges i beskrivningen av riksintresset att bland annat följande åtgärder krävs för att 
bevara områdets värden för friluftslivet:  
 

 Upprätthålla och förstärka tillgängligheten till området och tillgången till service inom 
området. 

 Aktiv tillsyn av strandskyddet för att säkerställa allmänhetens tillgång till stränder och 
områdets naturvärden. 

 Aktiv tillsyn av vattenverksamheter för att säkerställa områdets naturvärden kopplat 
till vatten. 

 
Det anges i beskrivningen av riksintresset att bland annat följande åtgärder kan skada 
områdets värden: 
 

 Verksamheter som enskilt eller kumulativt påtagligt försämrar vattenkvaliteten eller 
vattenmiljö. 

 Strandnära byggande eller andra åtgärder som hindrar allmänheten tillträde till 
stränder eller påverkar växt- och djurlivet negativt. 
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Järnvägen Södra stambanan som passerar strax öster och söder om planområdet är av 
riksintresse för kommunikation. Banan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket 
viktig för person- och godstrafik och är av internationell betydelse. Banan ingår även i det 
utpekade strategiska godsnätet. 
 
Områdesskydd 
För sjön Möckeln har det generella strandskyddet om 100 meter utökats till 200 meter på land 
efter beslut av länsstyrelsen Kronoberg. Strandskyddet i vattnet är 100 meter. Inom de 
befintliga detaljplanerna har strandskyddet upphävts för landområdena och vissa 
vattenområden. Vid upphävande av detaljplan eller ersättande av detaljplan återinträder 
strandskyddet. 
 
Sjön Möckeln utgör ytvattentäkt och är skyddad som vattenskyddsområde enligt vattenlagen 
och som dricksvattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen. Planförslaget ligger 
inom dess skyddsområde. Planområdet ligger inom den inre skyddszonen. Enligt 
föreskrifterna ska halkbekämpning och dammbindning ske endast med ämnen som är 
dokumenterat ofarliga för vattenmiljön.  
 
 

 
Bild 3. Strandskyddat område enligt länsstyrelsen Kronobergs webbGIS (enbart buffert på 
200 meter ifrån strandlinje och ingen redovisning av upphävt strandskydd). 
Strandskyddsgräns markerad med röd heldragen linje och planområdet med svart heldragen 
linje. 
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Kulturmiljöer och fornlämningar 
Planområdet är inte upptaget i länets regionala kulturmiljöprogram och det finns inga 
byggnadsminnen inom planområdet. Inga fornlämningar är registrerade inom planområdet 
som redan har varit hårt exploaterat för sågverket. Det finns dock en möjlig fornlämning i 
anslutning till planområdet på Näset, en möjlig boplats, lämningsnummer: L1953:1455.  
 
Under framtagandet av samrådshandlingarna har kommunen samrått med Länsstyrelsen om 
fornlämningen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande 
(diarenr: 431-6960-2021, 2021-12-01): ”Länsstyrelsen konstaterar att det planerade ingreppet 
direkt berör en fornlämning bestående av ett boplatsområde. Länsstyrelsen bedömer att 
tillstånd till ingrepp i fornlämning sannolikt kan beviljas, men med villkor om att den berörda 
delen av fornlämningen först undersöks i en förundersökning.  Denna kan hypotetiskt behöva 
följas av en slutundersökning.” 
 

 
Bild 4. Registrerade fornlämningar. Blåmarkerat område visar en möjlig fornlämning 
(boplats). Område markerat i röd färg är konstaterade fornlämning. Planområdet är 
markerat med streckad svart linje.  
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Översiktsplan 
Planområdet är utpekat som lämpligt område för blandad bebyggelse i översiktsplanen för 
Älmhults kommun (antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016). Inom blandad 
bebyggelse beskrivs i översiktsplanen att användningar så som bostäder, handel, kontor, 
skolor, vårdcentral, idrottshallar, trafik- och parkeringsytor, parker och mindre 
fritidsanläggningar ingår. I översiktsplanen pekas området ut som ”Möckelns sjöstad” och att 
visionen för området är en stadslik bebyggelse med hamnkaraktär. Stråket ”Möckeln runt” 
passerar planområdet längs med strandlinjen och är ett stråk för att stärka friluftslivet och den 
allemansrättsliga tillgången till sjön Möckeln 
 
Det ställningstagandet bekräftas i den fördjupade översiktsplanen för Älmhults småstad som 
var ute på samråd under sommaren 2019. I samrådsförslaget beskrivs hur ”Gamla sågverket” 
har ett attraktivt läge och är väl lämpat för tät bebyggelse med varierat uttryck i våningsantal. 
Målet är också att förbättra och utveckla områdets kontakt med vattnet. Då den fördjupade 
översiktsplanen inte är antagen så den kan endast tolkas som arbetsmaterial som visar 
kommunens nuvarande viljeriktning och övergripande planer.  
 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget överensstämma med den översiktliga planeringens 
riktlinjer och intentioner för utveckling av området. 
 

 
Bild 5. Utdrag ur översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen 2016. Planområdets 
placering är inringat med blåstreckad linje 
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Gällande detaljplaner 
Det finns sex gällande detaljplaner inom planområdet idag. Samtliga planers genomförandetid 
har gått ut.  
 

 
Bild 6. Visar nu gällande detaljplaner i och i anslutning till planområdet. 
Planområdesgränsen är markerad med streckad svart linje. 
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Inom planområdet gäller idag följande detaljplaner:  
 
- Detaljplan för GC-tunnel vid industriområdet i Möckeln, 0765-P94/6. Detaljplanen 

medger markanvändning för industri (J), bostäder (B), bad och camping (N1) och 
järnvägstrafik (T1). Planen antogs 1994-01-31 med en genomförandetid på 5 år. 

 
Bild 7. Utdrag ur DP för GC-tunnel vid industriområdet i Möckeln, 0765-P94/6. 
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- Detaljplan för Sånnaböke 1:171, 0765-P96/8. Detaljplanen medger användningen ”J” både 
för land och vattenområden. ”J” tillåter upplag och timmersorteringsanläggning med 
tillhörande byggnader. Marken och vattenområdet är prickad men tillåter att timmer-
sorteringsanläggningar med tillhörande byggnader får finnas. Planen antogs 1996-03-25 
med en genomförandetid på 15 år. 

 

 
Bild 8. Utdrag ur DP för Sånnaböke 1:171, 0765-P96/8.  
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- Detaljplan Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för del av Möckelns 
samhälle, 07-STE-1164. Detaljplanen anger den gällande användningen för en del av 
vattenområdet. V anger ”vattenområde” och Vu ”vattenområde som får användas för 
timmerupplag”. Planen antogs 1974-07-01. För detaljplaner som upprättades innan Plan- 
och bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987 gällde byggnadslagen 1947. För dessa planer 
angavs ingen genomförandetid utan man förutsatte att de genomfördes inom vad ansågs 
vara rimlig tid. (Byggnadslagstiftningen, sid 19 ff, A Bexelius m.fl., Stockholm 1971) 

 

 
Bild 9. Utdrag ur DP; Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för del av 
Möckelns samhälle, 07-STE-1164.  
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- Detaljplan för Sånnaböke 1:316 m.fl., 0765-P96/5 
Detaljplanen anger att Solviksvägen har användningen I-gata industritrafik (allmän 
platsmark). Detaljplanens syfte och huvuddrag var: ”Solviksvägens upprustning pågår. 
Vägen måste höjas för att inte svämmas över vid högvatten. Planförslagets syfte är att 
fastslå nya gatuhöjder och att säkerställa erforderliga slänter för vägen på angränsande 
mark. In- och utfarter regleras genom föreslagen stängselplikt. Ledningar i Solviksvägen 
måste flyttas mot väster och delvis förläggas på kvartersmark i föreslagna u-områden.” 
Planen antogs 1995-04-24 med en genomförandetid på 5 år. 

 

 
Bild 10. Utdrag ur Detaljplan för Sånnaböke 1:316 m.fl., 0765-P96/5. 
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- Detaljplan för Yttre Näset, 0765-P96/11. Detaljplanen anger ”W” -öppet vattenområde 
inom det aktuella planområdet. Anslutande mark är planlagd som  
”NATUR” -naturområde. Planen antogs 1996-03-25 (laga kraft 1996-08-16) med en 
genomförandetid på 15 år. 
 

 
Bild 11. Utdrag ur DP för Yttre Näset, 0765-P96/11. 
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Planområdet 
Platsens läge och sammanhang 
Markområdet inom planområdet är idag till större delen hårdgjort och otillgängligt. Då 
området har varit ett industriområde för sågverk är det delvis avspärrat genom staket. Det går 
ändå att ta sig in på området till fots och ett fåtal personer rör sig förmodligen inom området 
redan idag. Platsens nuvarande utformning gör att det i stort sett saknar värden för rekreation. 
 
Söder om planområdet finns en vik i Möckeln, därefter ligger Näset som är ett viktigt natur- 
och rekreationsområde. Norr om planområdet finns den kommunala badplatsen, Möckelns 
badplats, ett trevligt utflyktsmål i tätorten. Vid badplatsen finns en beach-handbollsplan och 
grönytor bestående av gräsmatta och en ås bevuxen med gamla bokar. Åsen avgränsar 
planområdets nordöstra del och badplatsen. Både Näset och badplatsen är viktiga delar av 
Möckelns strandstråk. I öster finns järnvägen, Södra stambanan, och nordöst om planområdet 
ligger fabriken Möckeln Svenska AB med tillverkning under dagtid. 
 
Planområdet ligger cirka 3 kilometer från Älmhults centrum, som erbjuder offentlig och 
kommersiell service. Ett flertal förskolor och skolor finns i Älmhult för olika åldersgrupper.  
 

 
Bild 12. Flygvy över Sånnaböke 1:171. Till väster ligger sjön Möckeln och till öster 
järnvägen. Den vita byggnaden som skymtar i bakgrunden är fabriken som ligger längs med 
Solviksvägen.  
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Bild 13. Åsen som gränsar mellan Sånnaböke 1:171 och Möckelns badplats. Till höger syns 
kontorsbyggnaden som tillhör fabriken Möckeln Svenska AB.  
 

 
Bild 14. Beach-handbollsplanen på den kommunala badplatsen, Möckelns badplats.  
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Historik  
I samband med etableringen av järnvägen på 1860-talet, genom det som idag är Älmhults 
kommun, så var placering av sågverket naturligt lämpad på det som idag är Sånnaböke 1:171. 
Närheten till sjön gjorde det enkelt att flotta timmer till platsen. Troligtvis fanns sågverket på 
denna plats innan järnvägen byggdes och möjligen innan sjösänkningen 18521. Troligtvis låg 
sågverket då vid Lillsjöns östra strand (den lilla vik i Möckeln som går in på östra sidan av 
järnvägen). Men i samband med byggandet av järnvägen så anlades sågverket på väster sida 
av järnvägen så att timret fortsatt kunde flottas till platsen.  
 
Sågverket har genomgått 6 ägarskiften, bränder, utfyllnad av mark och olika moderniseringar 
genom sin livstid. 2  
 

 
Bild 15. Karta från 1886 i Lantmäteriets arkiv. På kartan ses tågstationen Möckelns hållplats 
och ”såg” till väster om den inritade stambanan.   
 

 
1 Svenskt vattenarkiv, sänkta och torrlagda sjöar, SMHI, 1995 
2 Möckeln Sånnaböke, En Studiecirkel i ABF Älmhult, F. Pettersson, A. Nilsson, N. Widing, Å. Nilsson, G. 
Petersson, T. Lönndal, K. Olsson, O. Johansson, G. Johansson, M-B. Holmberg.  
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Bild 16. Flygvy från 1961 av försvarsstaben. Källa: digitalmuseum.se 
 
Bebyggelse 
Inga byggnader finns inom planområdet idag. Det finns dock några få rester av konstruktioner 
från den nedlagda sågverksindustrin. Förhoppningsvis kan några av de fåtal resterna bevaras 
och få ett nytt liv inom den framtida stadsdelen. Industriarvet har inspirerat både till 
namngivningen av området, samt i visionen för hur området kan gestaltas. Detta beskrivs mer 
under avsnittet planförslag.  
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Bild 17. En industrilämning som förhoppningsvis delvis kan bevaras och integreras i det nya 
området. 
 

 
Bild 18. En industrilämning i vattnet som troligtvis använts vid lagring av timmer i sjön 
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Gator och trafik 
Området trafikmatas ifrån norr via Solviksvägen som genom en viadukt går över järnvägen 
cirka 500 meter norr om planområdet för att sedan ansluta till Växjövägen. Det finns även en 
gång- och cykeltunnel under järnvägen i anslutning till planområdet som fortsätter in till 
Älmhult centrum. Fiskevägen är identifierad som i behov av utbyggnad av en ny cykelväg 
efter 2025, enligt Cykelplan för Älmhults kommun, antagen i KF 2021-12-13. 
 
Idag finns en gång-koppling längs västra sidan av järnvägsspåret, den marken ägs av 
Trafikverket. Det är en grusad gångväg som kopplar ihop Näset med Sånnaböke 1:171.  
 
Cirka 250 meter ifrån planområdet ligger busshållplats (Möckelns väg) för busslinje 3, vilken 
går till bland annat Älmhults station. 
 

 
Bild 19. Vy från gång- och cykeltunneln, Solvikstunneln, när man kommer från östra sidan av 
järnvägen och närmar sig det nya området.  
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Bild 20. Flygvy över gångpassagen söderut bredvid järnvägsspåret.  

 
Socialt sammanhang 
Barnperspektiv, trygghet & tillgänglighet 
Platsen idag är öde och delvis avspärrad för allmänheten och har inte särskilt mycket att 
erbjuda. Sjön är i dagsläget också relativt otillgängligt då området är avspärrat och kanten ner 
till sjön består av stora stenblock. Däremot ligger platsen nära natur, badplats och lekplatser.  
 
Bostadsnära natur är positivt för barns rörelse, mentala och fysiska utveckling. Fastigheten 
Sånnaböke 1:171 är ett blankt papper och det är viktigt att säkerställa att detaljplanen tar 
tillvara på området ur ett barnperspektiv. Det handlar om att skapa trygga gång- och 
cykelvägar, grönska i anslutning till bostaden och ytor för lek och umgänge. Även att skapa 
mötesplatser med god sikt, omsorgsfull gestaltning och med god belysning där både barn och 
vuxna vill vistas gynnar den upplevda tryggheten. 
 
De kopplingar som finns till området idag är av varierande kvalitet. Passagen längs 
järnvägsspåret söderut är smal med uppväxt sly. Fiskevägen kopplar området söderut via gång 
och cykeltunnelen under järnvägen. Längs Fiskevägen finns en trottoar som leder till 
Möckelns lekplats. Solviksvägen som leder norrut är en bred gata utan trottoar. Samtliga 
kopplingar som leder till området behöver förbättras för att inte upplevas som otrygga.  
 
Möckelns lekplats ligger cirka 100 meter från Solvikstunneln på östra sidan av järnvägen och 
innehåller olika lekredskap och en stor gräsyta för spontanidrott. På Möckelns badplats finns 
bryggor, en tillgänglig långgrund strand, gungor, lekhus, beachhandboll, stora gräsytor, 
toaletter och grillplats. Dessa platser utgör ett bra komplement till området, men det är viktigt 
att satsa på olika typer av mötes- och lekplatser inom området.  
 

173



 
 

 

 
SAMRÅDSHANDLING - DP för Sånnaböke 1:171 mfl.    23 
 

Läs mer om hur platsen och kopplingarna till och inom området kan förbättras i kapitlet 
Planförslag/Sociala aspekter.  
 

Mark, vatten och vegetation 
Mark och vegetation 
Marken inom området består av hårdgjord yta (asfalt). Längs med strandlinjen växer björk, 
vide, klibbal och sälg. Norr om planområdet finns en ås av isälvsediment som det växer äldre 
bokar på. Den del av Solviksvägen som ingår i planområdet är också asfalterad. Markskiktet 
består av blandade gräs och skräppor. Längs med strandkanten består miljön till största delen 
av sly och gräs samt nattljus, strimsporre och en del andra triviala örter. Närmast vattnet 
återfinns endast grövre mörk bergkross i markskiktet där en del klenare träd har etablerat sig. 
 
Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö. I och runt sjön finns en artrik flora och 
fauna, bland annat på grund av den basiska berggrunden. Att den är näringsfattig medför att 
det är liten igenväxning vid stränderna. Abborre, gädda, gös, ål och lake är några av de 
vanligaste fiskar som finns i sjön och nedströms i Helge å finns öring. Mal finns i Möckeln, 
och beståndet i sjön utgör ett av de starkaste bestånden i Skandinavien. Ytterligare en sällsynt 
fiskart, faren, förkommer rikligt i sjön (Naturvårdsplan för Älmhults kommun, 2020). 
 
Området omfattas inte av och gränsar inte till naturreservat, Natura 2000-område, 
nyckelbiotop, sumpskog, naturvårdsavtal, eller Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. Inga 
objekt med generellt biotopskydd har observerats inom planområdet. Sjön Möckeln med 
stränder är med i Länsstyrelsen Kronobergs naturmiljöprogram från 1989 som 
naturvärdesobjekt med klass 1.  
 
Älmhults kommun har låtit utföra en översiktlig naturinventering över kommunen 
(Naturvårdsplan för Älmhults kommun, Del 2: Objektskatalog till naturvårdsplan, Älmhults 
kommun och Naturcentrum AB, 2022-01-31). Planområdet gränsar och går delvis in i 
naturvärdesobjektet B2 Möckeln som har högsta naturvärdesklass (klass 1). Motiveringen till 
klassningen är: 
 
”Möckeln är Älmhults kommuns största sjö, och med en yta 46,1 km2 är det Kronobergs läns 
tredje största. Sjön är 10 meter som djupast och karaktäriseras av sina många öar, skär och 
vikar. Sjön är sänkt men oreglerad, vilket innebär naturliga vattenstånds variationer. Dessa 
ger upphov till årliga översvämningar (svämzoner) i intilliggande strandskogar, vilket skapar 
en speciell miljö. Möckeln har landets största bestånd av flera rödlistade arter, bland annat 
sjötåtel, strandjordtunga och hårklomossa. Med de höga värdena för musslor, mal, fåglar med 
mera är Möckeln i särklass i naturvärde bland kommunens sjöar. Samtidigt är Möckeln viktig 
också för friluftslivet.” (Sida 20, Objektskatalog till naturvårdsplan) 
 
Planområdet gränsar i norr till naturvärdesobjekt F2 Möckelns sydöstra strand (Svämlövskog 
och strandmiljöer med värdefulla växtplatser för bland annat strandjordtunga (EN)) som har 
naturvärdesklass 1. Planområdet gränsar i söder till naturvärdesobjekt F21 Möckelns 
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sydsydöstra strand (Svämskog på Näset vid Möckelns sydöstra strand) som har 
naturvärdesklass 2.  

 

 
Bild 21. Landobjekt i objektskatalog till kommunens naturvårdsplan (2022-01-31). Sjön 
Möckeln (B2) är inte utritad, men hela Möckeln utgör högsta naturvärdesklass (klass 1). 
Planområde markerat med svart streckad linje. 

Kommunen har låtit utföra en naturvärdesinventering för att inventera och beskriva 
naturvärden inom planområdet (PM Naturvärdesinventering Sånnaböke, 2021-11-02, Tyréns 
AB). Utredningen visar på ett naturvärdesobjekt inom planområdet, en limnisk strand 
dominerad av bladvass, som ligger i planområdets nordvästra del. Objektet bedöms ha 
naturvärdesklass 4 (där 1 är högst och 4 är lägst) och innehar visst biotopvärde och obetydligt 
artvärde. Inga observerade arter är av särskild skyddsklass eller rödlistning.  
 
Ett stort antal fågelarter har rapporterats inom planområdet och 
miljökonsekvensbeskrivningen (Miljökonsekvensbeskrivning DP Sånnaböke 1:171 
(Solvikskajen) -Tyréns AB, 2022-02-18) rekommenderar att en fågelinventering liksom en 
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inventering av växt- och djurlivet i berörda delar i Möckeln inventeras. Dessa utredningar 
kommer därför att tas fram till granskningsskedet av detaljplanen. 

 
Bild 22. Naturvärdesobjekt inom planområdet. Limnisk strand dominerad av bladvass. 
Objektet bedöms ha naturvärdesklass 4. 

 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har utförts för planområdet (Planeringsunderlag/geoteknik 
detaljplan Sånnaböke 1:171 Älmhult, 2021-08-31, Rev B 2022-01-26, Tyréns AB). 
Utredningen visar att grundläggningsförhållanden inom området är mindre goda då jordlager 
under fyllning till stor del är mycket lösa eller delvis utgörs av organisk jord, såsom gyttja. 
Det kommer att krävas åtgärder/förstärkningsåtgärder inom området i samband med 
grundläggning av byggnader.  
 
Jordlager under befintlig asfalt utgörs av fyllning på sand och/eller silt. Gyttja har även 
noterats på mellan 3–5,5 m under markytan i området södra del och längs med planerad 
strandpromenad. 
 
Fyllningen utgörs av sand, grus, sten och trärester. Mäktigheten på fyllningen varierar inom 
området. Närmast strandlinjen och längst söderut är den som störst, mellan 2–4 m. I nordöst 
har fyllningen en uppmätt mäktighet mellan 0,2–1,0 m. Fyllningen varierar från att ha en 
mycket lös till mycket fast lagringstäthet. 
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Sand och silt har påträffats under fyllningen ner till undersökt djup, mellan 5–6 m under 
markytan. Sonderingarna inom området tyder på att förekommande sand och silt har en 
mycket lös till medelfast lagringstäthet. I flera undersökningspunkter i nordöstra delen av 
området har inget motstånd i jordlagren påträffats i samband med utförda sonderingar. 
Jordlagren är således mycket lösa på djup mellan 1,5–5,5 m djup inom detta område. 
 
I södra och västra delen av området har gyttja noterats på djup mellan 3–5,5 m under 
markytan, som lager i förekommande sand och silt. Mäktigheten på gyttjan har uppmätts till 
mellan 0,1–1,0 m. 
 

 
Bild 23. Utdrag ur SGU:s karta över jordarter som visar att i princip hela planområdet 
består av fyllning 
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Bild 24. Uppmätt mäktighet på fyllning, lösa jordlager och gyttja i provtagningspunkter. 
(Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171 Älmhult, 2021-08-31, Rev B 
2022-01-26, Tyréns AB) 
 
Det rekommenderas att pålgrundläggning utförs inom hela detaljplaneområdet för byggnader 
med mer än en våning. På så sätt undviks sättningar och stabilitetsproblem mot intilliggande 
Möckeln. Grundläggning ska ske på frostfritt djup. 
 
År 2011 och 2020 gjordes markmiljöundersökningar (Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning inom Möckelns sågverk, Älmhults kommun samt fördjupad riskbedömning 
och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, 2020-09-09, Tyréns AB). När dessa 
utredningar gjorde installerades grundvattenrör och nivåer i dessa avlästes. Dessa nivåer har 
använts i den geotekniska undersökningen. 
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Från undersökningen 2011 har grundvatten noterats på mellan 1,4 och 2,0 m under markytan 
vilket motsvarade en nivå om ca -1,5 (i ett då använt relativt höjdsystem) vilket sammanföll 
med dåvarande sjöyta. Grundvattenytan bedöms således variera med vattnet i den närliggande 
sjön, Möckeln. Från undersökningen maj 2020 har grundvatten noterats på mellan 1,2 och 2,0 
m under markytan vilket motsvarar nivåer mellan +136,0 och +137,7.  
 

Vattenområden  
Inom planområdet ligger sjön Möckeln. Inga andra ytvattenförekomster finns inom 
planområdet. Möckeln är skyddad som vattenskyddsområde enligt vattenlagen och som 
dricksvattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen.  
 
Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde Helge å (HARO 88 000), avrinningsområde 
Möckeln (VARO WA32786566) och delavrinningsområde Utloppet av Möckeln (VDRID 
619319–140183).  
 
Ekologisk status för sjön Möckeln är måttlig. Kemisk status för Möckeln är uppnår ej god. 
Den kemiska statusen uppnår ej god då det förekommer förhöjda halter av kvicksilver och 
bromerade difenyletrar (PBDE). Halterna av dessa ämnen överskrids i samtliga av Sveriges 
vattenförekomster och beror på största del av atmosfärisk deposition. Tillförlitligheten av 
statusklassningen bedöms som medel. Alla resterande klassade föroreningar uppnår dock god 
kemisk status. 
 
I princip hela planområdet är asfalterat/hårdgjort. En dagvattenutredning har gjorts för 
området (Rapport dagvattenutredning Sånnaböke 1:171, 2021-11-19). Beräkningarna i 
utredningen visar att nuvarande användning ger upphov till följande föroreningsnivåer: 
 
Nuvarande föroreningsnivåer i dagvatten enligt 
beräkning i dagvattenutredning 2021-11-19 gjorda i 
datorprogrammet StormTac, 2021 

 

Ämne Kg/år μg/l 
P 3,8 78 
N 82 1700 
Pb 0,13 2,7 
Cu 0,93 19 
Zn 0,91 19 
Cd 0,01 0,24 
Cr 0,3 6,3 
Ni 0,18 3,7 
Hg 0,0022 0,045 
SS 320 6700 
Oil 33 690 
PAH16 0,008 0,16 
BaP 0,001 0,026 
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Dikningsföretag 
Enligt länsstyrelsen Kronobergs webbgis (2021-11-24) finns ingen vattenförrättning 
registrerad inom eller i anslutning till planområdet. 
 

Hälsa och säkerhet  
Trafikbuller 
Planområdet ligger i ett mycket bullerutsatt område på grund av närheten till Södra 
stambanan.  
 
De åtgärder som säkrar en god bullermiljö och även det trafikbuller som planförslaget kan 
förväntas ge upphov till redovisas under kapitlet Planförslaget/Hälsa och säkerhet/buller. 
 
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. Samma värden gäller 
för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 
dBA. 
 
Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida 
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal 
ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas 
mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

Bullernivåerna ligger i dagsläget (utan föreslagna åtgärder) på över 70 dBA ekvivalent nivå i 
planområdets östra del närmast järnvägen och i princip hela planområdet överstiger 60 dBA 
ekvivalent nivå. 
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Bild 25. Ekvivalenta ljudnivåer idag. (Rapport Sånnaböke 1:171, Älmhult - bullerutredning 
för detaljplan, 2022-02-11) 
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Bild 26. Ekvivalenta ljudnivåer längs Solviksvägen idag. (Rapport Sånnaböke 1:171, Älmhult 
- bullerutredning för detaljplan, 2022-02-11) 
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Industribuller 
Verksamheten vid Möckeln Svenska AB bedrivs dagtid under vardagar, vilket gör att 
ljudnivån vid bostäderna inte bör överskrida 50 dBA under en värsta timme. Den ekvivalenta 
ljudnivån vid det närmaste byggrätt blir som högst 40 dBA under en värsta 
timme. Dagriktvärdet Leq 50 dBA uppfylls därmed med god marginal. (Rapport Sånnaböke 
1:171, Älmhult - bullerutredning för detaljplan, 2022-02-11) 
 
Vibrationer  
En utredning (Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10) 
har utförts som visar på hur vibrationer från tågen påverkar planområdet. Hur förslaget 
påverkas och anpassats efter påverkan av vibrationer finns att läsa under kapitlet 
Planförslag/Hälsa och säkerhet/Vibrationer. 
 
Farligt gods 
Öster om planområdet ligger Södra stambanan som är rekommenderad transportled för farligt 
gods. Information om hur planområdet påverkas finns att läsa under kapitlet 
Planförslag/Hälsa och säkerhet/Farligt gods. 
 
Radon 
Enligt utförda undersökningar (Bilaga 2 Markradon i MUR (markteknisk 
undersökningsrapport) /geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171, Älmhult, 2021-08-31) utgörs 
jordlagren av lågriskmark med uppmätta värden mellan 2–3,1 kBq/m3. Mätvärdena kan vara 
påverkade av vatten enligt protokoll. 
 
Radonhalter kan vara högre vid årstid med lägre grundvattennivåer eller efter dränering. 
 
Då mätvärdena för markradon ligger inom lågriskintervallet för klassning av radonmark 
bedöms det inte behövas radonskyddat byggande vid nybyggnation. Radonhalter kan vara 
högre efter dränering men med sjön Möckelns närhet kommer grundvattennivån inte sjunka 
nämnvärt. Det planeras inte heller djupare grundläggning med källare inom 
detaljplaneområdet som behöver dräneras. (Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan 
Sånnaböke 1:171 Älmhult, 2021-08-31, Rev B 2022-01-26). 
 
Markföroreningar 
En fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning har gjorts för området (Rapport fördjupad 
riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults kommun, 2020-09-09, 
Rev A 2021-05-23). Tidigare har även Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom 
Möckelns sågverk, Älmhults kommun, Tyréns, 2011-09-26, utförts på uppdrag av Älmhults 
kommun. En miljöteknisk markundersökning har även utförts på uppdrag av AB Möckelns 
konkursbo inför en upphandling av framtida efterbehandling: Miljöteknisk markundersökning 
Möckelns FD sågverk, Tyréns 2014-12-03. 
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Bild 27. Situationsplan från 1994 över Möckelns sågverk med lägesbeskrivning av olika 
verksamheter/processer (ÅF 1994-06-13 refererad i Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning inom Möckelns sågverk, Tyréns, 2011-09-26) 
 
Den fördjupade riskbedömning och åtgärdsutredningen (Rapport fördjupad riskbedömning 
och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults kommun, 2020-09-09, Rev A 2021-
05-23) visar att fyllningen inom området bedöms generellt hålla låga föroreningshalter 
underskridande valda bedömningsgrunder för negativa effekter på människors hälsa och 
miljö. Ett behov av riskreduktion föreligger endast för den gamla doppningsplatsen och det 
kan utföras genom schaktsanering. En rimlig bedömning av föroreningsutbredning vid den 
gamla doppningsplatsen har tagits fram och redovisas i rapporten. 
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Den detaljerade undersökningen av sedimenten inom fastigheten har klarlagt 
föroreningssituationen. Riskbedömningen pekar dock inte på att något åtgärdsbehov 
finns för sedimenten. Föroreningssituationen inom fastigheten bedöms som rimligt klarlagd 
och efter att ha åtgärdat föroreningarna inom den gamla doppningsplatsen bedöms inget 
hinder föreligga för att fastigheten ska kunna exploateras med inriktning mot bostäder. Se 
nedan för mer detaljerad beskrivning av föroreningssituationen samt under genomförande-
markföroreningar för vidare beskrivning av åtgärder. 
 

Riskbedömning av föroreningar 3  
Denna undersökning har inte påvisat några nya källtermer av föroreningar än de som 
påvisades i Tyréns tidigare undersökning (Tyréns 2011-09-26). Dagens markanvändning med 
hårdgjorda ytor av betong och asfalt, som står oanvänd motsvarar i stort den markanvändning 
som industri för vilken en riskbedömning redan är utförd (Tyréns 2011-09-26). I den bedöms 
att endast mycket låga risker för miljö och människors hälsa förelåg och att inget 
åtgärdsbehov förelåg. 
 
Riskbedömningen i denna rapport utgår från ett framtida scenario där asfalt och 
betonggrunder avlägsnats och området används för bostadsändamål. 
 
FYLLNING 
Efter att asfalt och betonggrunder avlägsnats ligger fyllningen fritt tillgänglig för boende. 
Nederbörd kan fritt infiltrera i fyllningen och en ökad utlakning kan förväntas. Generellt har 
dock endast låga föroreningshalter påvisats i fyllning underskridande Känslig 
markanvändning (KM). Därför bedöms fyllningen generellt endast innebära mycket låga 
risker för människors hälsa och miljö. 
 
Gamla doppningsplatsen 
Inom gamla doppningsplatsen har dioxin påvisats i jorden med en representativ halt om 270 
ng/kg TS. Den representativa halten överskrider KM och riktvärdet styrs av exponeringsvägen 
intag jord (se Naturvårdsverkets beräkningsverktyg 2.0.1). Då fyllningen bedöms komma att 
ligga fritt tillgänglig för människor, så bedöms risken för negativa effekter på människors 
hälsa som mycket stor. 
 
Nya doppningsplatsen 
Den representativa halten för dioxin (15 ng/kg TS) underskrider KM. Även om jorden 
kommer att ligga fritt tillgänglig för människor, så bedöms föroreningshalten endast innebär 
låg risk för människors hälsa och miljö. 
 
Fd fordonstvätten 
Den representativa halten alifater <C16-C35 överskrider KM. Fyllningen kommer att ligga 
fritt tillgänglig för människor. Alifater <C16-C35 har påvisats i grundvatten vid den fd 

 
3 Ur rapport: Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults 
kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23 
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fordonstvätten och i sediment i sjöområdet närmast. Det går dock inte att avgöra om alifater 
<C16-C35 kommer från spridning från källterm via grundvatten till sediment, eller om det är 
oljerester som runnit av på markytan vid tvätt eller följt med dagvattenledningen ut i 
Möckeln. En ökad infiltration bedöms dock leda till en ökad urlakning av alifater <C16-C35.  
 
De generella riktvärdena består av tre delriktvärden (Naturvårdsverket 2009b) och dessa kan 
utläsas ur Naturvårdsverkets beräkningsverktyg 2.0.1 för enskilda föroreningar: 
 

 Hälsoriktvärdet, som för alifater <C16-C35 är 37000 mg/kg TS 
 Riktvärde för skydd av markmiljö, som för alifater <C16-C35 är 100 mg/kg TS 
 Riktvärde för skydd mot spridning till vattenresurser där främsta risken för spridning 

vad gäller alifater <C16-C35 beräknas vara genom frifas och uppkomma vid halter i 
jord på 2500 mg/kg TS 
 

Den representativa halten underskrider hälsoriktvärdet och även om fyllningen kan komma att 
ligga fritt tillgänglig för människor, så bedöms ändå risken för negativa effekter på 
människors hälsa som mycket låg. 
 
Den representativa halten underskrider även riktvärdet för skydd mot spridning och halten 
borde därför inte innebära en risk för negativa effekter på Möckeln. Uppmätta halter i 
grundvatten visar dock på att urlakningen kan vara större än beräknat från den fd 
fordonstvätten. En grundvattenhalt alifater <C16-C35 på 626 μg/l underskrider SPBI:s 
riktvärde för skydd av ytvatten, men överskrider riktvärdena för dricksvatten. Källtermen av 
alifater <C16-C35 har dock en liten omfattning relativt Möckeln och därmed bedöms 
föroreningen innebära en mycket låg risk för Möckelns miljö eller användning som 
dricksvattenresurs. Däremot bedöms läckaget av olja fortsätta till sjöområdet närmast den fd 
fordonstvätten, speciellt som vattnet där utgör en vik mellan piren och fyllnadsområdet i 
söder. 
 
Den representativa halten överskrider riktvärde för skydd av markmiljö. Markmiljön betraktas 
som störd av den avslutade industriverksamheten och av den nuvarande hårdgörningen. När 
asfalt och betonggrunder rivits och mer vatten börjar infiltrera, kan ett mer naturligt 
markekosystem börja utvecklas. Utvecklingen kan påskyndas om exploateringen innebär att 
träd och buskar planteras. Utvecklingen motverkas dock av att det översta jordlagret består av 
fyllning som i sig är att betrakta som en störd jordart med lågt skyddsvärde. Vid den fd 
fordonstvätten bedöms risken som liten för att föroreningen av alifater <C16-C35 i sig skulle 
ge större negativ påverkan på markekosystemet än vad fyllningen redan ger. 
 
Utfyllnaden under södra delen av fastigheten 
Utfyllnaden av betongslipers bedöms otillgänglig för människor och bedöms inte laka 
föroreningar i sådan mängd att det påverkar grundvattnet eller sediment. Risken för negativa 
effekter på människors hälsa och miljö bedöms därför som mycket låg. 
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NATURLIGA JORDLAGER 
De naturliga jordlagren kommer att ligga otillgängliga under fyllningen även efter att asfalt 
och betonggrunder rivits. Vidare har endast låga föroreningshalter (underskridande KM) 
påvisats i de naturliga jordlagren. Därför bedöms risken att de naturliga jordlagren ska ge 
upphov till negativa effekter på människors hälsa och miljö som mycket små. 
 
GRUNDVATTEN 
Påvisade föroreningshalterna i grundvatten i Tyréns tidigare undersökning (2011-09-26) och 
innevarande undersökning är låga och underskrider valda bedömningsgrunder och i de flesta 
fall även laboratoriets rapporteringsgräns. Därmed bedöms risken för negativ påverkan av 
föroreningar i grundvatten på människors hälsa och Möckeln som ekosystem och 
grundvattenresurs som mycket låg. 
 
SEDIMENT 
Halter av framför allt alifater >C16-C35 och dioxiner över laboratoriets rapporteringsgräns 
har påvisats i sjösediment i Möckeln inom fastigheten Sånnaböke 1:171. Halterna av dioxiner 
underskrider utvalda bedömningsgrunder och därmed bedöms risken för negativ påverkan på 
människors hälsa och det strandnära ekosystemet i Möckeln som mycket låg. 
 
Halterna alifater >C16-C35 i sediment är jämförbara med dem som förekommer inom det fd 
sågverksområdet. Alifatiska kolväten är relativt lättnedbrytbara och bedöms med tiden brytas 
ned biologiskt. Då halterna underskrider valda bedömningsgrunder, bedöms risken för negativ 
påverkan på människors hälsa och det strandnära ekosystemet i Möckeln som mycket låg. 
 
SAMMANFATTANDE RISKBEDÖMNING 
Sammantaget bedöms föroreningssituationen inom Sånnaböke 1:171 innebära mycket låga 
risker för negativ påverkan på människors hälsa och miljö, även om fastigheten exploateras 
för bostadsändamål. 
 
Risken för negativa effekter på människors hälsa av dioxinföroreningarna vid den gamla 
doppningsplatsen bedöms dock som mycket stora, varför ett behov av riskreduktion bedöms 
föreligga om människor ska kunna bo på platsen. 
 

Utredning av åtgärdsalternativ 4 
Den dioxinförorenade jorden vid den gamla doppningsplatsen bedöms ligga ytligt ned till 
cirka 1 meter under markytan, över ett ca 470 m2 stort område. I och med att föroreningarna 
är ytliga, kemiskt och biologiskt svårnedbrytbara, samt av relativt liten omfattning, finns 
ingen in situ-metod att tillgå för sanering. Med tanke på att utbredningen av förorenad mark är 
relativt liten i yt- och djupled föreslås en efterbehandling i form av schaktsanering och extern 
deponering på godkänd deponi. 
 

 
4 Ur rapport: Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults 
kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23 
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Bild 28. Verksamheter/processer samt uppgifter som framkommit vid platsbesöket har 
markerats. På planen syns även läget för de numera rivna byggnaderna. De skrafferade 
ytorna med utfyllnad är enligt uppgift utfyllda med betongslipers i söder och enligt 
fältiakttagelser med block i norr. (Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns 
sågverk, Tyréns, 2011-09-26 och Rapport fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning 
inom Sånnaböke 1:171, 2020-09-09, RevA 2021-05-23) 
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Bild 29. Bedömda utbredningar av föroreningar av dioxin (nya och gamla doppningsplatsen) 
och olja (fd fordonstvätt). (Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns 
sågverk, Tyréns, 2011-09-26 och Rapport fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning 
inom Sånnaböke 1:171, 2020-09-09, RevA 2021-05-23) 
 

Skred- och rasrisk 
Den geotekniska utredningen visar att sättnings- och stabilitetsproblem föreligger inom hela 
planområdet. Inom hela planområdet förekommer silt som har flytbenägna egenskaper i 
vattenmättat tillstånd och därför ska skyddas mot erosion och nederbörd under schakt och 
fyllningsarbeten. 
 

Översvämningsrisk skyfall 
En dagvattenutredning har gjorts för området av Tyréns AB (Rapport dagvattenutredning 
Sånnaböke 1:171, 2021-11-19). Markytan i planområdet är relativt jämn, med en svag 
sluttning mot sydväst. Ett undantag är en smal ås i norra delen av området, med en högsta 
höjd av ca 7 m över närliggande marknivå. Inga större lågpunkter förekommer inom 
planområdet. Planområdet är inte del av ett större avrinningsområde, då tillrinningen till 
området begränsas av Södra stambanan i sydöst, en ås i norr och sjön Möckeln i väst. Då 
planområdet är relativt plant utan några betydande lågpunkter skapas inga större 
vattenansamlingar vid skyfall. Dock skapas en översvämning i GC-tunneln under Södra 
stambanan strax öster om fastigheten. 
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Bild 30. Flödesvägar (blå linjer) och vattenansamlingar (ljusblå fält) vid skyfall. Gång- och 
cykeltunnel som riskerar att översvämmas vid skyfall inringad med röd linje. 
Svarta pilar visar generell flödesriktning. (Rapport dagvattenutredning Sånnaböke 1:171, 
2021-11-19, Tyréns AB) 
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Bild 31. Beräknat maximalt vattendjup i samband med ett framtida 100-årsregn med en 
klimatfaktor på 1,3. (Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019. Tematisering/kartproduktion 
Älmhults kommun) 
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Översvämningsrisk höga flöden 
För sjön Möckeln har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en 
översvämningskartering där 100- och 200-årsflöden klimatanpassade för slutet av seklet 
redovisas. Karteringen visar att ungefär hälften av fastigheten Sånnaböke 1:171 kommer att 
översvämmas vid 100-årsflöde så som den ser ut idag.  
 

 
Bild 32. Flödesberäkningar för vattennivåer om 100-år och 200 år från MSB:s 
översvämningskartering från 2013. Nivån för 100-årsflöde uppgår till 137,9 m ö.h. och för 
200-årsflödet uppgår nivån till 138 m ö.h. (RH 2000). 
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I den dagvattenutredning som har tagits fram som underlag för detaljplanearbetet 
(Dagvattenutredning Sånnaböke 1:171, 2021-11-19) har en rekommenderad lägsta markhöjd 
för bebyggelse om 138 m ö.h. tagits fram. Denna lägsta markhöjd har i sin tur baserats på den 
nivå som ett 100-årsflöde beräknas få enligt översvämningsberäkningen från MSB (sektion 
genom Möckelns mitt). Solviksvägen, vilken är den enda vägen för biltrafik som matar 
planområdet, riskerar att översvämmas vid 100-årsflöden och 200-årsflöden. 
 
 

 
Bild 33. Utdrag ur dagvattenutredning 2021-11-19 som visar planområdets nuvarande 
topografi. Höjder angivna i meter över havet (m ö.h.) i RH 2000. 
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Bild 34. Djup ner till mark från höjdnivån 137,9 m ö.h., vilket motsvarar ett 100-årsflöde i 
MSB:s översvämningskartering från 2013. Höjd på marktäcke från nationella höjdmodellen 
från Lantmäteriet (rasterdata i ASCII-format). Utbredning på djup klippt efter 100-årsflödets 
beräknade utbredning. Planområdet är markerat med svart streckad linje. 
 
 

Vågpåverkan 
En beräkning av hur stora vågor som kan bildas har gjorts för området (Vågor vid Sånnaböke 
1:171 i Älmhult, 2021-08-27, Tyréns AB). 
 
Vindvågorna som kan nå aktuell fastighet bildas i södra Möckeln. Begränsande för vågorna 
är, förutom den svaga vinden, sjöns storlek. Möckeln är grund vilket i någon mån begränsar 
vågornas höjd.  
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Vågklimatet vid Sånnaböke i genomsnitt över många år ges av följande tabell: 
Signifikant våghöjd (m)* Sannolikhet Timmar/år 
>0,25 0,006 50 
>0,4 0,001 10 
>0,5 0,0001 1 

*Den förenklade beräkningen tar inte hänsyn till vattendjupet. 
 
Den förhärskande vindriktningen ges av följande vindros från Rapport Vågor vid Sånnaböke 
1:171 i Älmhult, 2021-08-27:  

 
 
 
Planområdet och dess byggrätter längs med strandlinjen skyddas i söder av Näset, samt två 
mindre öar nord nordöst om Näset, och i norr av den pir som ingår i planområdet. Utifrån 
beräkningarna i vågutredningen bedöms inte våguppsköljning utgöra någon beaktningsvärd 
risk. 
 
 

Teknisk försörjning och ledningar 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för färskvatten och spillvatten.  
Vatten- och spillvattenledningar finns utbyggt i planområdets närhet. Spillvattenledningarna 
har kapacitet för kommande exploatering. En förstärkning av vattennätet kommer att ske runt 
planområdet för att säkerställa kapaciteten. Trycket i vattenledningsnätet medger 6 våningar 
utan intern tryckstegring. Planområdet ligger ännu inte inom kommunalt verksamhetsområde 
för dagvatten. 
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Fjärrvärme finns inte framdraget i planområdets närhet, utan närmsta ledningsnät finns i 
centrala Älmhult. 
 
Fiber finns utbyggt i närområdet med möjlighet att bygga ut till planområdet. 
 
Eon har elledningar indragna under järnvägen i mitten av fastigheten Sånnaböke 1:171.  
Skanova har luft- och jordledningar (telekablar) inom planområdet. 
 
Det finns en kulvert mellan Sånnaböke 1:171 och Sånnaböke 1:316, exakt läge och storlek är 
inte fastställt. Enligt muntliga uppgifter användes kulverten för att ta varmluft från tork-hallen 
i gamla sågverket för att ledas till industrin på andra sida Solviksvägen. 
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PLANFÖRSLAG  
 

Stadsbyggnadsidé, områdets disposition och gestaltning 
Detaljplanen möjliggör en spännande ny stadsdel i Älmhults tätort med fokus på bostäder i 
sjönära läge. Stadsdelen kommer att innehålla attraktiva bostäder med kort avstånd till 
centrum, men även funktioner i form av allmänna platser och viss kommersiell service som 
riktar sig till allmänheten och gör området till ett besöksmål för hela Älmhults tätort. 
 
Om området byggs ut till fullo så kommer cirka 300–340 nya bostäder att tillskapas. Planen 
möjliggör byggnation av en blandad bebyggelse där största andelen bostäder utgörs av 
flerbostadshus, samt några flytande hem. Förutom nya bostäder föreslås också möjlighet för 
idrottsanläggning, centrumverksamhet, en stor park, en sammanhängande strandpromenad, en 
marina för båtar och en gångbro mellan Näset och Solvikskajen. Gångbron gör det enklare att 
röra sig från Älmhult centrum längs med vattnet, via Solvikskajen, till badplatsen och vidare 
norrut till vackra närliggande naturområden. För att säkerställa framkomlighet till området vid 
höga vattenflöden tas Solviksvägen med i planförslaget där en höjning av vägen föreslås.  
 
Gamla sågverkstomten har fått det nya namnet Solvikskajen för att ge en ny identitet till 
området som också tar i beaktande det hävdvunna namnet Solvik. Ordet kaj syftar i sin tur på 
den gamla industrihistorien när timmer en gång i tiden flottades till sågverket som funnits på 
platsen sedan 1850-talet. Industrihistorien kommer att inspirera gestaltningen av det framtida 
områdets känsla och karaktär. 
 
Själva huvudentrén till området är från norr via Solviksvägen med bil respektive gång- och 
cykeltunneln från östra sidan via Fiskevägen för gång- och cykeltrafik. Ytterligare en gång-
koppling finns i dagsläget söderifrån längs med järnvägen, den marken ägs av Trafikverket. 
För att säkerställa en koppling söderifrån föreslås därför gångbron mellan Näset och 
Solvikskajen. Möjligheten att köpa mark längs med spårområdet utreds i planarbetet som ett 
parallellt spår för att säkra att strandstråket längs med Möckeln förblir tillgängligt, något som 
i sin tur bedöms önskvärt för att uppfylla strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. 
 
Vid huvudentrén möts man av den stora parken och en byggnad som antingen kommer att 
vara ett flerbostadshus eller idrottsanläggning. Huvudgatan skapar en siktlinje ner mot 
Möckeln. Källare och underjordiska garage tillåts inte i planen då risken för framtida höga 
vattennivåer och skyfall kan riskera att orsaka översvämningar. Samtliga kvarter ska lösa 
parkering inom sin kvartersmark.  
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Samtliga kvarter (1–5) tillåter bostäder och centrumverksamhet, tanken är att det ska finnas 
möjlighet för olika typer av verksamheter att etablera sig så som restaurang, café, mindre 
kontor, frisör, annan typ av service. I kvarter 5 tillåts även idrottsanläggning för att 
möjliggöra tex. etablering av en sport-hall eller gym. På två platser i planen föreslås 
centrumverksamhet som enda användning, detta för att möjliggöra mötesplatser och attraktiva 
lägen för tex. restaurang, café eller kallbadhus att kunna etableras inom området.  
 
Planförslaget för Solvikskajen är starkt präglat av platsens förutsättningar. Särskilt av de 
vibrationer som järnvägen ger upphov till påverkar hur området kan bebyggas och utformas. 
Inga bostadsbyggnader lägre än 4–5 våningar i tung konstruktion (betong) kan uppföras. 
Därför har 4 större kvarter med bostäder placerats utmed strandlinjen. För att skapa tysta 
innergårdar har samtliga kvarter vinklats från järnvägen. För att så många som möjligt ska få 
sjöutsikt så har kvarteren inte slutits, utan en öppen eller halvöppen kvartersstruktur används.  
 
En stor park föreslås längs planområdets östra sida längs med järnvägsspåret. Eftersom 
området är bullerutsatt är det viktigt att parken gestaltas som en ”grön lunga”, där boende och 
allmänhet kan njuta av ordentligt av grönskan. Då förslaget innehåller en stor andel 
flerbostadshus så är en stor park ett mycket bra komplement till innegårdarna. Parken kommer 
också vara särskilt viktig för barn inom området och det är viktigt att fokusera på noggrant 
utvalda möbler och lekredskap. Med en omsorgsfull gestaltning kan parken utgöra en viktig 
mötesplats för området och nuvarande boende i Möckeln-området. 
 
Åsen i nordöstra hörnet bevaras och dess höjd utgör en naturlig barriär mot villorna och 
fabriken i norr samt samspelar med den föreslagna 4–5 vånings bebyggelsen. En stor park 
föreslås längs järnvägen i öster och löper vidare som en kil mellan kvarter 1 och 5. I nordväst 
finns också en liten remsa parkmark som smälter samman med Möckelns badplats.  
 
Längs planområdets östra kant mot järnvägen planeras en bullervall med ett plank ovanpå. 
Vallen och planket skyddar området från buller. För att bryta upp monotonin och motverka 
känslan av en baksida integreras bullervallen i park-landskapet.  
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Bild 35. Illustration av planförslaget. 
 
 

Bebyggelse 
Inom planområdet planeras för en blandad bebyggelse innehållande funktionerna bostäder, 
centrumändamål, idrottsanläggning och parkering.   
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Bild 36. Illustration av planförslaget. De romerska siffrorna visar maximal byggnadshöjd på 
byggnaderna.  
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Bild 37. Illustration över området som visar hur Solvikskajen kan komma att utformas. Bild 
framtagen av Älmhults kommun. 
 
Område för bostäder och centrumändamål 
Ett av detaljplanens huvudsakliga syften är att skapa attraktiva bostäder (B). Behovet av 
bostäder är stort i Älmhult. Planens utformning ger möjlighet att uppföra flerbostadshus i 4–5 
våningar och bostäder flytande på vattnet. Den största andelen bostäder utgörs av 
flerbostadshus, ca 300–340 lägenheter i olika storlekar får plats i detta förslag om 
byggrätterna nyttjas till maximal kapacitet. Illustrationsplanen och visualiseringen ovan (bild 
35–37) visar hur området skulle kunna se ut när det är fullt utbyggt. Att reglera antalet 
bostäder i detaljplanen bedöms inte lämpligt. Utbyggnadstakt och upplåtelseform (tex. hyres- 
eller bostadsrätter) går inte att reglera i detaljplanen.   
 
Att en högre bebyggelse har föreslagits som den huvudsakliga bostadsformen är på grund av 
vibrationerna från järnvägen. Inga bostäder under 4 och 5 våningar med betongstomme på 
olika platser inom planområdet fungerar. Dock fungerar de flytande hemmen då vattnet inte 
påverkas av vibrationerna eftersom de inte är sammankopplad med marken som vibrationerna 
överförs genom. En positiv effekt av att majoriteten av bostäderna är flerbostadshus är att fler 
personer får möjligheten att bo i ett attraktivt sjönära läge. 
 
Planområdet ligger avskärmad från omkringliggande bebyggelse gör att omgivningspåverkan 
från den högre bebyggelse är mycket liten. Att hushålla med mark och inte bygga för glest 
och ineffektivt är också en viktig aspekt vid utbyggnad av nya områden.  
 
Etablering av centrumändamål (C) möjliggörs inom kvarter 1–5, samt på två platser vid sjön 
och ett område inom parken. På de två platserna vid sjön är tanken att de ska kunna utvecklas 
som mötesplatser för både de boende i området och för allmänheten. En av dessa platser är i 
mitten av området vid den gamla industrilämningen som skjuter ut över vattnet (bild 17). Den 
andra platsen där endast centrum står som användning är platsen längst ut på piren.  
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Bild 38. Exempel och inspiration på omvandling av industribyggnad till en publik byggnad. 5 
 

 
Bild 39. Exempel på hur centrum-lokalen skulle kunna utformas för att ge en känsla av det 
gamla industriarvet. Bild framtagen av Älmhults kommun.  
 
 
 
 

 
5 The boathouse at Rocketts landing, Richmond, Virginia, foto av: Eric Taylor photography 
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Inom kvarteren med bostäder är tanken att centrumverksamheter kan lokaliseras i 
bottenvåningen och bidra till en blandning av funktioner i den nya stadsdelen. Det skulle vara 
mycket positivt för att får liv och rörelse inom området även under dagtid och en viss service 
stärker områdets identitet samtidigt som korta resor med bil minskas. I användningen centrum 
ingår en rad olika verksamheter, till exempel: butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, 
bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår 
även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, 
hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller 
hudvård. För att säkerställa att till exempel kallbadhus eller bastu kan byggas ute på piren har 
användningen R1 -badhus lagts till. 
 

 
Bild 40. Exempel på hur känslan av ett kallbadhus kan upplevas en krispig vinterdag. Bild 
framtagen av Älmhults kommun.  
 
Förslaget innehåller en relativt storskalig bebyggelse med flerbostadshus med en luftig och 
naturlig karaktär. Dock överskrider inte kvarterslängderna 65 meter, vilket bidrar till att skapa 
en mänsklig och inbjudande skala. Alla kvarter (utom kvarter 5) har en spektakulär sjökontakt 
med bara 20 meter från strandkanten. På andra sidan av kvarteren läggs markparkeringar i 
anslutning till en stor park som också bidrar till ett grönskande och attraktivt område. De U-
formade och L-formade kvarteren skapar tydliga rumsligheter och välkomnade platser. Denna 
form gör också att dagsljuset kan leta sig in på gårdarna. Placeringen av bostäderna längs med 
vattnet skapar en bullerskyddad sida mot vattnet och en vindskyddad sida mot öster där en 
stor park anläggs.  
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Bild 41. Vy från 3D modell hur bebyggelsen skulle kunna utformas, här med de norra 
kvarteren i bild. Bild framtagen av Älmhults kommun. 
 

 
Bild 42. Vy från 3D modell hur bebyggelsen skulle kunna utformas, här med den södra delen 
på bilden. Bild framtagen av Älmhults kommun. 
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Bild 43. Exempel på hur området skulle kunna upplevas, här med vy mot piren mellan kvarter 
1 och 2. Bild framtagen av Älmhults kommun.  
 
Några mindre byggrätter för bostadsändamål föreslås även i sjön Möckeln. Illustrationsplanen 
innehåller 16 hem av denna typ. Den tekniska lösningen att bostäderna i vattenområdet ska 
vara flytande beror på att de i så fall inte påverkas negativt av vibrationerna från järnvägen. 
För att ”sjö-hemmen” inte ska vara alltför dominerande så begränsas nockhöjden till 4 meter, 
dvs. max en våning.  
 

 
Bild 44. Exempel på hur de flytande hemmen skulle kunna utformas. Med Näset och den lilla 
ön skymtandes i bakgrunden. Bild framtagen av Älmhults kommun.  
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Bild 45. Principsektion med flytande hem vid piren och möjlig byggnad vid pirens slut. Här 
illustrerat med lägst uppmätta vattenstånd i Möckeln (+135,63m) sedan mätningarna började 
2002. 
 

 
Bild 46. Principsektion med flytande hem vid piren och möjlig byggnad vid pirens slut. Här 
illustrerat med 100-års flöde i Möckeln (+137,9m) 
 

 
Bild 47. Exempel på hur området skulle kunna upplevas kvällstid, vy från vattnet med kvarter 
4 och Näset skymtandes i bakgrunden. Bild framtagen av Älmhults kommun.  
 

Vattenområde 
Inom planområdet planeras för några olika användningar inom vattenområdet. Där 
detaljplanen endast anger användningen vattenområde (W) är det huvudsakliga syftet att 
karaktären av öppet vatten ska bibehållas.  
 
Småbåtshamn & båtramp 
Norr om piren föreslås en småbåtshamn (W1). En småbåtshamn ska domineras av känslan av 
öppet vatten. Inga stora anläggningar där syftet är att stänga ute allmänheten får därför 
förekomma. En marina skulle vara ett välkommet inslag då det finns stor efterfrågan på 
båtplatser i Älmhult. Båtklubben som har en marina i södra delen av Möckeln håller på att 
utöka sin brygga och antalet båtplatser. Solvikskajen är en bättre placering för småbåtshamn 
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än de lägen som är närmre vattenverket och upptagningsområdet för färskvatten. För att 
kunna lägga i och ta upp båtarna föreslås en båtramp (W4) i vattenområdet i anslutning till 
marinan.  
 
Gångbro 
En gångbro i vattenområdet (W2) föreslås mellan Solvikskajen och Näset. Det är för att stärka 
stråket längs Möckeln och möjliggöra en gång-koppling söderut. Den remsa som finns längs 
järnvägsspårets västra sida är smal och ägs av Trafikverket. I planarbetet undersöks 
möjligheten om kommunen kan få tillgång till den marken för att säkerställa tillgängligheten 
till området. Även om remsan går att ha tillgänglig för allmänheten är den på grund av 
närheten till järnvägen inte utpekat som ett huvudstråk. Därför är gångbron mycket viktig för 
att säkerställa kopplingen söderut.  

Planen begränsar inte vilken typ av konstruktion som gångbron ska ha. Den skulle både kunna 
bestå av flytande pontoner eller vara av en fast konstruktion (pålning). En aspekt som är 
viktig är att integrera i bron är ett valv som gör det möjligt för fritidsbåtar och kanoter att 
kunna röra sig fritt in i viken. De olika för- och nackdelarna behöver utredas ytterligare innan 
ett ställningstagande görs för vilken typ av brokonstruktion som är lämplig. Aspekter som 
bland annat behöver utredas är miljö- och vattenpåverkan, slitage, tillgänglighet och ekonomi.  
 

 
Bild 48. Exempel på en gångbro mellan Näset och Solvikskajen skulle kunna utformas. Här 
visat när man närmar sig Solvikskajen. Bild framtagen av Älmhults kommun.  
 
Bryggor 
En mindre yta i södra delen är planlagd som brygga (W5). Den är lokaliserad där gångbron 
planeras att anslutas till Solvikskajens område. Det blir ett viktigt nav och den södra delens 
viktigaste entré för fotgängare och cyklister. Bryggan blir en del av den mötesplats som 
planeras i denna spets. Bryggan kan nyttjas både till bad, vattenaktiviteter och lite enklare 
fiske.  
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Skärmbassäng 
För att samla och rena områdets dagvatten föreslås en skärmbassäng (W3) för detta syfte. 
Platsen ligger relativt centralt inom området och utgör därför en bra lokalisering av denna 
funktion. För att läsa mer om skärmbassängens utformning och tekniska egenskaper, läs under 
rubriken Planförslag/ Teknisk försörjning/ Dagvatten, samt även under kapitlet 
Genomförande/ Dagvatten.  

 

Allmänna platser 
Parker 
Ett större område planläggs som park i detaljplanen. Den största ytan ligger längs bullervallen 
i östra delen av planområdet, men den kopplar även samman den norra delen av planområdet 
med Möckelns badplats. Parken blir en viktig mötes- och rekreationsplats i området och bör 
därför ges en viss dignitet och en känsla av mycket grönska så att den inte riskerar att 
upplevas som öde. Vissa delar bör programmeras för en viss användning så som temalekplats 
och rum med praktplantering och sittmöjligheter. Andra delar av parken blir mer fria ytor med 
exempelvis naturlekplats med fria naturmaterial att leka/bygga med, samt öppna ytor som 
inbjuder till olika sporter och lek.  
 
De ytor som har en hög grad av bestämd användning innebär en intensivare skötsel och de 
öppnare ytorna innebär en extensivare skötsel. På grund av parkens funktion och att slitaget 
förväntas bli högt läggs fokus på träd med hög kvalitet (äldre individer/större stamomfång) 
redan från början och arter som ger stora volymer.  
 
Rumsbildningen kan ske genom större träd som bildar rum med både stammar och krontak, 
men även genom vissa byggda vertikala element som portaler, pergolas, spaljéverk eller 
klätterställningar för att på så sätt få så mycket grönska och rumsbildning som möjligt. Parken 
ska ge kvaliteter under alla årstider med exempelvis vårlökar, blommande perennplanteringar, 
sprakande höstfärger och växter som har ett intressant arkitektoniskt uttryck under vintern. 
Dessa kvaliteter får gärna samverka med byggda element och möblering så att de förstärker 
varandra, exempelvis genom blommande klätterväxter på pergolas eller portaler. 
Genomtänkta siktlinjer och nivåer på växtligheten säkerställer att parken känns trygg under 
dygnets alla timmar. 
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Bild 49 (tv). Pergola som skapar naturliga rumsligheter. Design av Ulf Nordfjell. Bild 50 (th). 
MFO parken i Zürich är ett exempel på en park med vertikal grönska och där den gamla 
industrihistorien har låtit genomsyra känslan. Den här parken ligger i en stadsdel i Zürich, 
men en likande känsla i mindre skala skulle göra sig fint på platsen. 6 

Odling 
För att aktivera området längs bullervallen ytterligare så föreslås en cirka 900m2 stor yta för 
odling (L). Den typen av aktivitet är ett exempel på hur människor kan träffas och umgås via 
ett gemensamt intresse. Det är särskilt att göra plats för grönytor och andra aktiviteter inom 
området eftersom majoriteten av bostäderna utgörs av flerbostadshus. Trygghetskänslan på de 
allmänna platserna ökar också med aktiviteten på ytor för odling. 
 
Huvudentré till området parken via Solvikstunneln 
Vid huvudentrén in till Solvikskajen där Solviksvägen möter cykelvägen från gång- och 
cykeltunneln Solvikstunneln föreslås en lutande yta inom parkmarken. När man idag kommer 
från cykeltunneln in till området möts man av en brant slänt med bergkross (se bild 25). Den 
här ytan föreslås öppnas upp för att skapa en trevlig entré med goda siktlinjer in och igenom 
området. Det skulle skapa en ökad trygghetskänslan vid tunneln. För att ta upp 
höjdskillnaderna så kan en kombination av trappor, ramper och växtbäddar användas. Ett 
förslag på utformning tas fram under förprojekteringen innan planen skickas ut på granskning.  
 
Strandpromenaden och piren 
Strandpromenaden är planlagd som parkmark. Det innebär att det är en yta med en hög 
skötselnivå och att parken är på fotgängarnas villkor. För att få en flexibilitet med gångvägar 
och planteringar längs strandpromenaden så föreslås användningen park. För piren föreslås 
användningen gågata för att möjliggöra för handikapparkering ute på piren. De enstaka fordon 
som tillåts köra ut gör det på de gåendes villkor, vilket innebär gångfart och väjningsplikt mot 
gående och cyklande. Gågatan kan innehålla planteringar, sittplatser och integreras i samma 
känsla som resten av strandpromenaden.  

 
6 Bildkällor: http://tradgardsform.se/wp-
content/uploads/2012/gallerier/G%C3%B6teborg/Pergolag%C3%9Cng%20design%20Ulf%20Nordfjell.JPG  
https://www.zuerich.com/en/visit/attractions/mfo-park#&gid=1&pid=1   
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Strandpromenaden utgör ett viktigt stråk i området och ur ett större perspektiv, för 
allmänheten och deras tillgång till sjön Möckeln. Stråket säkrar en fri passage på ca 10–20 
meter mellan kvartersmarken och sjön. För att säkerställa att bostäderna inte ”spiller ut” på 
strandpromenaden och tar den i anspråk så föreslås en höjdskillnad på ca 1 meter mellan 
bostädernas innergård och strandpromenaden. (se bild 52) Detta är ett sätt att tydliggöra 
mellan det privata och offentliga, vilket är viktigt för både de boende och för allmänheten. 
 

 
Bild 51. Exempel på hur strandpromenaden och piren kan gestaltas tillsammans med de 
flytande hemmen och ett kallbadhus i slutet på piren. Bild framtagen av Älmhults kommun.  
 
 

 
Bild 52. Principsektion genom kvarter 3 som visar höjdskillnad mellan gata, innergård och 
strandpromenad.  
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Bild 53. Ett bra exempel på en lyckad strandpromenad är Oceanhamnen i H22 i Helsingborg. 
Oceanhamnen är ett område som omvandlats från industriområde till bostäder, kontor, 
centrumverksamheter och strandpromenad. 7  

Bullervall 
För att klara riktvärdena för buller från järnvägen ska olika bullerskydd uppföras, det område 
där ny bebyggelse planeras föreslås en bullervall med ett bullerplank ovanpå. Här finns 
nämligen gott om yta för en vall. Söder och norr om bullervallen där inte lika höga skydd 
krävs och där det är mer ont om plats kommer endast bullerplank att uppföras. Bullervallen 
bör ses som en tillgång och nyttjas som en grönyta på den västra sidan. Sidan mot järnvägen 
kommer inte att vara tillgänglig för allmänheten av säkerhets- och trygghetsskäl.  

Bullervallen kan formas med en skiftande topografi på utvalda platser för att göra den till en 
trevlig integrerad grönyta. Bullervallen som vetter mot sjön utformas med träd, buskar och 
perennplanteringar. Vissa delar av vallen kan också utformas med en stödmur för att få plats 
med parkeringsplatser.  

 
Bild 54. Principsektion genom bullervall och kvarter 3.  

 
7 Illustration av White arkitekter. https://h22.se/oceanhamnen/  
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Bild 55 och 56. I campusområdet i Vellinge har de satsat på en bullervall med sandigt 
substrat med olika växter som även skulle kunna lämpa sig på Solvikskajen. Ett plank med en 
annan kulör/träfärg som smälter in mer i vallen är att föredra. Till höger från samma projekt 
med ett exempel på en vall med olika stödmurar och planteringar. 8  

 

 
8 Bildkälla: https://edges.se/uppdrag/campusomradet-i-vellinge/  
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Gator och trafik 

 
Bild 57. Karaktärskarta på de viktigaste gatorna och stråken och vilken karaktär de ska ha  

Solviksvägen 
Solviksvägen är den enda bilvägen in i området. Trafiken kommer att öka i och med det nya 
planförslaget, när området är utbyggt till fullo bedöms cirka 2000 fordonsrörelser per dygn 
förekomma. Idag är antalet cirka 500 fordonsrörelser per dygn. För att göra vägen mer säker 
för oskyddade trafikanter föreslås att Solviksvägen byggs om med en separerad körbana och 
gångbana. För att säkra framkomligheten vid framtida översvämningar föreslås Solviksvägen 
att höjas till en genomsnittlig höjd på cirka +137,9–138,0m. Flera av de befintliga 
fastigheternas anslutningar till Solviksvägen kommer att ses över för att lösa den höjdskillnad 
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som uppstår vid en höjning av vägen. Detta kan göras genom att fylla ut en liten del av 
marken i anslutning till vägen och skapa en lutning upp till vägbanan. Under 
förprojekteringen innan förslaget går ut på granskning kommer ett mer detaljerat förslag att 
tas fram för varje fastighet.  
 
Gångbana längs Solviksvägen varierar i bredd, från 4 m till 2 m. Körbanans bredd hålls till 
6,5 meter förutom en kortare sträcka där gatan smalnas av till 6 m för att få plats med en 2 m 
bred trottoar. Utanför fastigheten Sånnaböke 1:76 längs Solviksvägen smalnar vägen av och 
därmed trottoarens bredd (1.6m).  

 

Tabell som visar vilka fastigheter som påverkas av Solviksvägens höjning 

Fastighet – Samtliga Älmhult 
Sånnaböke X:XX 

Nuvarande markhöjd 
vid infart, inmätt på 
plats 

Ny föreslagen höjd på gata, 
kommer utredas (för att 
klara 100-års flöde, +137,9) 

Företag     

1:316, norra infarten +137,55  Utreds 

1:316, södra infarten +138,14  Ingen höjning 

1:346 (kontoret) +138,23  Ingen höjning  

Privatpersoner 
 

  

1:67, 1:89 & 1:96 (används som 
en fastighet) 

+137,29 Utreds 

1:88 +137,20  Utreds 

1:105 +137,05  Utreds 

1:126 +137,32  Utreds 

1:124 +137,29  Utreds 

1:99 +137,48  Utreds 

1:84 (ingen byggnad på denna 
fastighet) 

+137,10  Utreds 

Fastighet 1:76 +137,72  Utreds 
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Bild 58. Principsektion hur Solviksvägens höjning påverkar fastigheterna i tabellen ovan. 
Höjderna kan komma att variera. Röd linje = Nuvarande markhöjd. Svart linje= Exempel på 
föreslagen höjning. 
 
Dagvatten från gatumark tas om hand inom gatumark och gatan kommer att utformas så att 
dagvatten inte rinner mot byggnader. Till detaljplanens granskning kommer en 
förprojektering avseende mark att genomföras och redovisas tillsammans med 
planhandlingarna. 
 

Huvudgata 
Huvudgatans körbana inom området är 6 meter bred med en gång- och cykelbana på ena sidan 
som är 3 meter bred. 

Lokalgata 
Lokalgatornas körbana inom området är 6 meter breda med en gång- och cykelbana på ena 
sidan som är 3 meter bred. 
 

Gångfartsområde 
Piren är planlagd som ett gångfartsområde, vilket innebär att bilar får lov att föra ut på piren, 
men på fotgängares villkor. Piren gestaltas så att den har samma uttryck som 
strandpromenaden.  
 

Strandpromenad 
Längs med kanten mot sjön Möckeln är marken planlagd som park och huvudsyftet är att ha 
ett gångstråk av en varierande bredd på 10–20 meter mellan sjön och kvartersmarken. 
Strandpromenaden gestaltas med olika markmaterial, planteringar, sittplatser och belysning.  

 
Tung trafik 
Solviksvägens körbana kommer fortsatt att vara framkomlig för industritransporter. För 
Möckeln Svenska AB så kan den tunga trafiken fortsatt köra in genom deras norra och södra 
infart. Några mindre åtgärder vid den norra infarten kommer att krävas för att anslutningen till 
Solviksvägen ska fungera.   
 
Samtliga gator inom det nya bostadsområdet är dimensionerade för framkomlighet för sopbil 
och tung trafik. Körbanebredden på 6 meter medger klass B vid 40 km/h och 30 km/h enligt 
VGU (vägar och gators utformning, Trafikverket).  
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Vändplatser är dimensionerade för vändning utan backning för sopbil (Los). Till 
granskningsskedet kommer förprojektering med körspår att tas fram. 
 
Parkering 
Gällande parkeringsnorm för Älmhults kommun ska tillämpas om ingen annan utredning eller 
annan mobilitetsåtgärd redovisas. 

Samtliga kvarter ska anordna parkering inom kvartersmark. De flytande bostäderna har en 
parkeringsyta anordnad mellan kvarter 3 och 4.   
 
Handikapparkeringar för de flytande bostäderna kan anordnas längs gågatan på piren. Där 
finns två ytor med kvartersmark som är prickade och avsedd för handikapps parkeringar. 
Piren är 12 meter bred och klarar vändradie för bil (5,5m) och sopbil (12m). Därför skulle 
även varuleveranser med mindre lastbilar kunna tillåtas.  

Däremot klarar inte bostäderna vid skärmbassängen det allmänna rådet i BBR 3:122 att 
avståndet inte bör överstiga 25 meter för handikapps parkering. Enligt Plan och bygglagen 8 
kap. 6 § 5 pkt. får avsteg göras för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att 
ta sig fram till byggnadsverk, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte 
är rimligt. I detta fall då det endast gäller ett fåtal bostäder som ska uppföras på en brygga 
som inte ska vara körbar med motorfordon så är det rimligt i detta fall att parkeringen är 
lokaliserad på ett längre avstånd (ca 35-50m), beroende på vart entrén till bostaden hamnar.  

För övrig parkering för de flytande hemmen finns en yta som är angiven som markreservat för 
gemensamhetsanläggning i detaljplanen. Denna gemensamhetsanläggning ska också kunna 
nyttjas som besöksparkering för centrumverksamheten vid skärmbassängen. Den kan även 
innehålla miljöhus för avfallshantering för de flytande hemmen och centrumverksamheterna.  

 
Bild 59. Utsnitt ur ”Parkeringsnorm för Älmhults kommun”, (2018-01-16, WSP) 
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Bild 60. Beräkning av antal parkeringsplatser baserat på maximalt utnyttjande av 
byggrätterna i detaljplaneförslaget  
 

Sociala aspekter 
Detaljplanen möjliggör en blandning av olika funktioner och flera olika typer av allmänna 
mötesplatser där människor kan uppehålla sig och göra olika aktiviteter. Variationen i 
utformningen gör förhoppningsvis att olika människor kan finna kvalitéer i någon av platserna 
vid olika tillfällen. För att skapa en jämlik stadsdel där alla känner sig välkomna och kan 
mötas på lika villkor så ska de allmänna platserna utformas med omsorg och med fokus på en 
attraktiv plats där man vill vistas länge.  
 
Barnperspektivet 
Troligtvis kommer många barn att bo inom Solvikskajen i framtiden. Området kommer 
förhoppningsvis också locka barn och unga från närområdet. För att skapa en trygg närmiljö 
där barn kan rör sig självständigt inom området planeras för trafiksäkra lösningar med flera 
separerade gång- och cykelvägar och gator med låga hastigheter. Samtliga bostadskvarter har 
nära till grönområden och parker. Dessa platser kan fyllas med en rad olika innehåll som 
gynnar barns utelek, rörelse och umgänge.   
 
Trygghet och tillgänglighet 
För att skapa en jämlik stadsdel där alla känner sig välkomna och kan mötas på lika villkor så 
ska de allmänna platserna utformas så att de är tillgängliga för alla. När de allmänna platserna 
utformas ska Boverkets föreskrifter följas, BFS 2011:5-ALM-2. En trygghetsanalys har gjorts 
av förslaget med stöd av checklistor från handboken BoTryggt2030.9 
 
Solvikskajens utformning innehåller goda siktlinjer, mötesplatser, tydliga stråk och en 
variation som gör att det ska vara lätt att identifiera sig och röra sig inom området. Exempel 
på det är entrén som skapas vid Solvikstunneln för att skapa sikt in genom området och inte 
behöva färdas i en lång tunnel. Bullervallen behöver också arbetas med för att få en variation i 
upplevelsen av den och att nyttja den till en grönyta och så att det inte blir en monoton barriär. 
 

 
9 BoTryggt2030 – Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer, Stiftelsen Tryggare Sverige, 2020, 
Århus 
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Stråket längs järnvägsspåret söderut är en smal passage. För att förbättra den upplevda sikten 
så bör en hel del av det sly som växer röjas bort för att skapa siktlinjer. Passagen kan också 
breddas på några utvalda platser, och några sittplatser kan skapas, för att ytterligare öka 
möjligheten att kunna stanna och ta en vilopaus.  
 
Många aspekter som är kopplade till trygghet styrs inte i detaljplanen, men kan ändå säkras 
upp i projekteringen av de allmänna platserna inom området. Det handlar till exempel om 
höjd på planteringar, belysning och skötselaspekter.  
 

Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp 
Ny bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och 
dagvatten. All anslutning av bebyggelse ska följa kommunens allmänna bestämmelser för 
brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). En pumpstation för 
spillvatten föreslås centralt inom området. Sprinkler får inte kopplas direkt till kommunalt 
dricksvatten.  
 
Dagvatten 
Planområdet är i dagsläget inte anslutet till det kommunala dagvattennätet, utan avrinning 
sker direkt ner i Möckeln. I samband med exploatering föreslås ett nytt dagvattensystem inom 
fastigheten med utlopp direkt i sjön och ingen påkoppling till befintliga ledningsnätet. Behov 
av fördröjning av dagvatten bedöms inte finnas, då planerad bebyggelse resulterar i en lägre 
hårdgöringsgrad av området och det framtida dimensionerande dagvattenflödet minskar 
jämfört med dagsläget (Dagvattenutredning Sånnaböke 1:717, Tyréns AB, 2021-11-19).  
 
En skärmbassäng föreslås anläggas i Möckeln för samlad rening av dagvattnet från området. 
Med skärmbassängen minskar föroreningsbelastningen av samtliga ämnen jämfört med 
dagsläget, med undantag för suspenderad substans som ligger på samma nivåer. Genom att 
anlägga flytande våtmarker i skärmbassängen kan reningseffekten förbättras ytterligare.  
 
Skärmbassängen kan antingen utformas med flytande skärmväggar i presenningsväv eller så 
kan fasta skärmväggar byggas. En brygga eller trädäck kan byggas ovanpå hela eller delar av 
den fasta konstruktionen, vilket troligtvis är lämpligt för den förslagna skärmbassängen. Det 
är viktigt att flödet från utloppet går att stänga av om en olycka skulle ske. Den mer exakta 
utformningen kommer utredas närmare i förprojekteringen mellan samråd och granskning.  
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Bild 61. Principskiss på skärmbassäng från ”Dagvattenutredning Sånnaböke 1:717, Tyréns 
AB, 2021-11-19” 
 

 
Bild 62. Exempel på flytande våtmark i Pildammsparken i Malmö. Den flytande våtmarken 
kan utformas med många olika växtval. 10 
 

 
10 https://www.vegtech.se/inspiration/flytande-vatmark/  
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För att säkerställa att avrinning från bullervallen inte sker in på järnvägsområdet föreslås ett 
dike längs med bullervallens östra sida.  
 
Dagvattennät finns utbyggt för Solviksvägen och kommer fortsatt hanteras i ett slutet system. 
Solviksvägen tas med i förprojekteringen innan förslaget går ut på granskning.  
 
Avfallshantering 
SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett 
hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen, transportvägar och vändplatsers utformning för 
sortering av avfall etc. ska följa Handbok för avfallsutrymmen och Avfallsföreskrifter för 
Älmhults kommun. Båda dokumenten finns på SSAMs hemsida. Avfallshantering ska ske 
inom fastigheten. Detta hanteras i bygglovet.  
 
För de bostäder och centrum-verksamheter som är föreslagna i vattenområdet föreslås att 
avfallshanteringen sker inom föreslagen kvartersmark med en gemensamhetsanläggning 
mellan kvarter 3 och 4. 
 

El 
Elnätet byggs ut längs de nya lokalgatorna för att försörja den nya bebyggelsen. Nya 
nätstationer kommer att kunna placeras inom allmänna platser (som väg, gata, park och 
natur). 
 
För förberedande av ladd-fordon kan extra transformatorstationer komma att behövas. Inom 
kvartersmark där parkering planeras kan det behöva avsättas plats för 1–2 extra 
transformatorstationer inom planområdet. En transformatorstation mäter cirka 2x2,6 meter. 
 

Elektroniska kommunikationer 
Fibernätsägare kommer att tillfrågas om de har intresse av att anlägga optoledning (fiber) för 
nybyggnationerna. För att klara kapaciteten till ca 300–340 bostäder så behövs en yta på cirka 
2x2 meter för placering av teknikskåp. Teknikskåpen kan placeras inom allmän platsmark, 
inget särskilt E-område krävs. Förslagsvis kan teknikskåpen placeras inom parkmarken längs 
bullervallen. Ett förslag på exakt placering tas fram vid förprojekteringen innan planen går ut 
på granskning.  
 

Höjdsättning 
Området ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen i området fungerar. Området kommer 
fortsatt att luta västerut mot sjön, där dagvattnet föreslås samlas i en skärmbassäng. Framtida 
100-års flöden har varit dimensionerande vid framtagande av planförslaget. Vid ett 100-års 
flöde beräknas Möckeln stiga till +137,9 m. Ett antal plushöjder har lagt in på plankartan för 
att minimera risken för skador om sjön skulle stiga upp till de beräknade höga flödena. Även 
lägsta färdiggolv höjd (138,9 m) är inlagt på samtliga bostäder. Solviksvägen som är den enda 
bilvägen in i området är viktigt att det säkerställs att boende, blåljuspersonal osv. kan ta sig 
till och från området om sjön skulle stiga. Därför föreslås Solviksvägen höjas upp till ca 
+138,0 m. Att den inte höjs ytterligare beror på de fastigheter som redan ligger i anslutning 
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till vägen och att de fortsatt på ett smidigt vis kan köra in på sina fastigheter. Förprojektering 
genomförs innan planen går ut för granskning och planförslaget kan efter det komma att 
kompletteras med bestämmelser om höjdsättning av mark. 
 

Hälsa och säkerhet  
Buller 
Under framtagandet av detaljplanen har en bullerutredning som tagits fram av Tyréns AB 
säkerställt att förslaget går att genomföra. (Rapport Sånnaböke 1:171, Älmhult - 
bullerutredning för detaljplan, 2022-02-11) 
 
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. Samma värden gäller 
för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 
dBA. 
 
Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida 
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal 
ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas 
mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
Med föreslagna bullerskyddsåtgärder längs Södra stambanan uppfylls 
trafikbullerförordningens grundriktvärden Leq högst 60 dBA vid fyra av fem planerade 
flerbostadshus, samt vid samtliga planerade flytbostäder. Det innebär att valfri planlösning 
kan väljas ur bullsynpunkt i samtliga hus förutom flerfamiljshus beläget i kv 5, positionerat i 
planområdets nordöstra hörn. Flerbostadshus inom kv 5 ska planeras med tyst sida, dvs 
hälften av alla bostadsrum skall uppfylla Leq/Lmax 55/70 dBA, vilket uppfylls på husets 
västra sida. 
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Bild 63. Utklipp från bullerutredningen som visar ekvivalenta ljudnivåer för prognosår 2040. 
Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 60 dBA. I kolumnerna för 
fasadnivåer anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax järnväg (3:e kolumnen) fördelas 
per fasad och våningsplan (1: a kolumnen). 
 
För uteplats i anslutning till bostad gäller Leq 50 och Lmax 70 dBA. Dimensionerande för 
bostäderna på Sånneböke 1:171 blir den maximala ljudnivån från tågtrafiken, se figur 5. För 
flerbostadshusen kan gemensamma uteplatser anläggas på innergårdarna i markplan. 
Eventuella privata uteplatser som balkonger kan då byggas utan hänsyn till gällande 
riktvärden. 
 
Samtliga flytbostäder uppfyller gällande riktvärde vid fasad mot norr, möjlighet att anlägga 
enskilda uteplatser finns därmed vid varje bostad. 
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Bild 64. Utklipp från bullerutredningen som visar maximala ljudnivåer för prognosår 2040. 
Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA. 
 
I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska fasad 
(till exempel fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden 
inomhus klaras. Likt för uteplatser kommer den maximala ljudnivån att bli dimensionerande 
för ljudnivån inomhus. 
 
 
Vibrationer 
En utredning (Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10) 
har utförts som visar på hur vibrationer från tågen påverkar planområdet. Nedan redovisas 
riktvärden, resultat för stomljudsnivå, resultat för komfortvibrationer, slutsats och 
rekommendationer från utredningen. För underlag, metodbeskrivning och mätresultat se 
utredningen Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10. 
 

Riktvärden vibrationer och stomljud  
Svensk standard SS 460 48 61 ”Vibrationer och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning 
av komfort i byggnader” anger riktvärden för komfortvibrationer som bör tillämpas vid 
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nyetablering av bostäder där vibrationer från trafik kan förekomma. Riktvärdena är inte 
avsedda att tillämpas på tillfälliga aktiviteter som bygg och anläggningsarbeten. 
 
Riktvärden för komfortvibrationer enligt SS 460 48 61. 
 Vägd hastighet, RMS Slow 
Måttlig störning 0,4 – 1,0 mm/s 
Sannolik störning 1,0 mm/s 

 
Trafikverket redovisar riktvärden för vibrationer och stomljud från trafik på järnväg i TDOK 
2014:1021. Riktvärdena är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara en god eller 
godtagbar miljö. Obs att i TDOK anges att riktvärdena för stomljud ska beaktas vid 
nybyggnad av infrastruktur och gäller järnvägstunnel, men bedöms applicerbara även vid 
nybyggnad bredvid järnväg på mark. 
 
Riktvärden för stomljud och komfortvibrationer enligt Trafikverkets TDOK 2014:1021, ver 3 
som gäller från 2021-01-01. 
 Maximal 

stomljudnivå, 
LmaxF inomhus 

Maximal vibrationsnivå, mm/s väg RMS 
inomhus  

Bostäder  32 dBA1) 2)  0,4 mm/s1)  
1) Avser trafikårsmedelnatt (kl 22-06). Får överskridas högst fem gånger per natt (ej över 
0,7 mm/s).  
2) Beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur och gäller järnvägstunnel.  
 

Stomljudsnivå 
Stomljudsnivåer har framräknats enligt tillämpliga delar av ’FTA: General vibration 
assessment (chapter 10) ”Transit noise and vibration assessment” 2018’ med nettoåterverkan 
mellan betongbyggnad och mark om -10 dBA, förstärkning i bjälklag om 6 dBA samt en 
ökning med 7 dBA vid omräkning mellan vibrationsnivå och ljudnivå baserat på erfarenheter 
från tidigare projekt. Nettoåterverkan är baserat på att medelstyvheten i markskikten under 
byggnaden inte blir väsentligt mycket styvare än i dagsläget. 
 
Analys av frekvensdata visar att de dominerande markvibrationerna vid tågpassage är belägna 
runt 10 Hz, mätningarna visar även på betydande vibrationer i frekvensområdet 30 Hz vilka 
har en stor inverkan på det förväntade stomljudet i framtida bostäder. Förväntad, maximal, 
stomljudsnivå inom planerade hus presenteras i nedanstående tabell. 
 
Beräknad maximal stomljudsnivå i framtida betonghus. 
Beräkningsplats  Beräknad stomljudsnivå LAFmax  Riktvärde 

TDOK 2014:1021 Lägsta resonansfrekvens bjälklag 

16 Hz 32 Hz 
Kv 9 & Kv 10 
Fyravånings betonghus  

30 dBA  32 dBA  32 dBA  

Kv 5, Kv 7, Kv 8 
Femvånings betonghus  

31 dBA  31 dBA  32dBA  
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Komfortvibrationer 
ISO-vägda komfortvibrationer har framtagits av Odd Sylwan, senior akustiker, Tyréns AB. I 
tabell 8 redovisas beräknade komfortvibrationer i rekommenderad spårnära bebyggelse. Två 
beräkningsfall i vertikal riktning redovisas: ett för bjälklag med en lägsta resonans-frekvens 
om 16 Hz och ett där den lägsta resonansfrekvensen antagits vara 31,5 Hz. 
 
I transversell riktning antas den lägsta resonansfrekvensen ligga långt högre än 31,5 Hz varför 
resonanser ej beaktats vid beräkning av den transversella komponenten. Men om det villkoret 
inte är uppfyllt så kan transversella komfortnivåer bli betydande framförallt på det översta 
våningsplanet. 
 
Beräknade maximala komfortvibrationer i framtida betonghus. 
Beräkningsplats Beräknad högsta vibration mm/s enl. ISO 

2631-2 
Riktvärde  
TDOK 2014:1021 

Lägsta resonansfrekvens bjälklag 
16 Hz 32 Hz 

Kv 9 & Kv 10 
Fyravånings 
betonghus 

0,58 0,19 0,4 mm/s* 

Kv 5, Kv 7, Kv 8  
Femvånings 
betonghus 

0,54 0,23 0,4 mm/s* 

* Får överskridas högst fem gånger per natt (ej över 0,7 mm/s). 
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Bild 65. Rekommenderad husstruktur. Blå område visar var tunga betonghus om minst 4 
våningsplan kan förläggas, grönt område visar var tunga betonghus om minst 5 våningar kan 
förläggas, orange område visar var kvartersstruktur bör bibehållas utan fortsatt utredning. 
(Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10) 
 
Planförslaget har anpassats genom att lägga bostadsbebyggelse på ett visst avstånd från 
järnvägen och genom bestämmelser om byggnadernas omfattning höjd och byggnadssätt.  
 
 
Farligt gods 
Södra stambanan är en transportled för farligt gods. Planområdet angränsar till spårområdet. 
Enligt riskutredningen Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult (2018-
06-19) som Sweco tagit fram anges vilken typ av markanvändning som är lämplig inom de 
olika avstånden. Riskutredningen tar även hänsyn till urspårning.  
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Enligt riskutredningen bedöms att ett skyddsavstånd på 30 meter krävs om det ska byggas 
bostäder i max fyra våningsplan. 50 meters skyddsavstånd krävs om det ska planeras för 
bostäder i mer än fyra våningsplan och annan ”känslig bebyggelse”. Vissa riskreducerande 
åtgärder krävs även inom 100 meter från Södra stambanan för så kallad ”känslig bebyggelse”. 
 
Planförslaget tillåter inga byggnationer av ”mindre känslig” till ”känslig bebyggelse” inom 50 
meter från riskkällan. Riskavståndet mäts från närmsta räl. Centrum-verksamheter räknas till 
”medelkänslig bebyggelse” och får lokaliseras som närmast 30 meter från riskkällan. Där 
avståndet är 50 meter från riskkällan tillåts bostäder i fler än fyra våningsplan. För bostäder i 
fler än fyra våningsplan som är lokaliserade upp till 100 meter från närmsta räl krävs följande 
riskreducerande åtgärder: 
 

 Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan.  
 Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
 Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt lägst 

brandteknisk klass EI30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska genomföras på sida 
som vetter mot transportleden. 

 
Samtliga skyddsavstånd som reglerar markanvändning, byggnadshöjd och övriga 
riskreducerande åtgärder är inarbetade som planbestämmelser i plankartan.  
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Bild 66. Utsnitt ur ”Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult” 
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Bild 67. Plankarta med 30, 50 och 100 meter markerat från närmsta räl på Södra stambanan 
som är led för farligt gods.  
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Förklaring av planbestämmelserna 
Användning av allmänna platser 
För allmänna platser inom planområdet är kommunen huvudman. Det finns två skäl till att 
användningen för allmän plats ska anges. Dels har allmänheten rätt att få veta vad som kan 
förväntas av den allmänna platsen dels behöver detaljplanen ge utgångspunkter för beräkning 
av kostnader för anläggning och drift av den allmänna platsen. 
 
GATA 
Användningen anger gata som markanvändning för de allmänna gatorna inom planområdet. 
Syftet med bestämmelsen kommunal gata är att den ska serva allmänhetens behov av 
infrastruktur. Inom användningen ryms körbana för motortrafik, gång- och cykelväg, 
kantstensparkering, plantering/allé, busskur m.m. 
 
GÅGATA 
Användningen gågata är en precisering av användningen gata. På en gågata får fordonstrafik 
framföras men på de gåendes villkor. Syftet är att möjliggöra angöring för funktionshindrade 
till de flytande bostäderna och centrumbyggnaderna.  
 
GÅNG  
Användningen anger sträckor som är avsedda för gångtrafik. I detaljplanen kombineras 
användningen i flera fall med användningen CYKEL.  

CYKEL  
Användningen anger sträckor som är avsedda för cykeltrafik. I detaljplanen kombineras 
användningen i flera fall med användningen GÅNG.  
 
P-PLATS 
Användningen parkering placeras i anslutning till huvudentrén till området i anslutning till 
parken.  
 
PARK  
Anlagd park som kräver skötsel. Lekplats kan finnas inom parkområdet. Strandpromenaden är 
angiven som park då det finns möjlighet att kunna anlägga gångvägar samt planteringar inom 
denna användning. Komplementanläggningar som behövs för platsens skötsel och bruk 
medges också inom användningen.  
 
NATUR  
Användningen natur används för friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda och 
inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Inom användningen ingår 
utrymme för omhändertagande av dagvatten samt mindre park-, vatten- och 
friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets användning. Det kan till 
exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och cykelvägar. Vägar och mindre 
byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk tillåts också. Teknisk anläggning i form 
av till exempel transformatorstation och pumpstation tillåts inom användningen. 
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SKYDD 
Anger område där bullerskydd ska uppföras. Utmed stambanan föreslås en kombination av 
bullervall och plank, totalhöjden regleras med en egenskapsbestämmelse.    
 
SKYDD1 - Bullerplank 
Anger område där bullerplank ska uppföras. Höjden på planken regleras med en 
egenskapsbestämmelse.  
 
W - Vattenområde 
Vattenområde (W) används för att planlägga öppet vatten och vatten med mindre 
anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. Det kan handla om friluftsbad, 
småbåtshamn eller anläggningar för vattenförsörjning. Syftet med bestämmelserna är att 
avgränsa vattenområden från andra områden för att visa vilket vatten som ska hållas öppet 
eller för att trygga vattnets användbarhet för verksamheter som är placerade i vatten och där 
karaktären av öppet vatten ska behållas. Regleringen är alltså i stort sett begränsad till att hålla 
vattenområden fritt från störande ingrepp.  

W1 - Småbåtshamn 
Inom vattenområdet har användningen småbåtshamn placerats. Syftet är att mindre 
fritidsbåtar ska kunna lägga till och att hyra ut båtplatser.  
 
W2 - Gångbro 
Mellan Näset och Solvikskajen föreslås en gångbro. Syftet är att stärka allmänhetens 
tillgänglighet och stråket längs sjön.  
 
W3 - Skärmbassäng 
I vattenområdet i mitten av området föreslås en skärmbassäng. Dit kommer allt dagvatten 
kunna ledas och partiklar sedimentera. Skulle tex. en brand eller olycka ske så rinner inte 
släckvatten eller oljespill rakt ut i sjön utan kan samlas upp i skärmbassängen.  
 
W4 - Båtramp 
I anslutning till småbåtshamnen föreslås en båtramp för att möjliggöra iläggning och 
upptagning av fritidsbåtar.  
 
W5 - Bryggor 
En brygga föreslås i anslutning till gångbron. Den skulle utgöra ett bra komplement till den 
kommunala badstranden norr om området.  
 
Användning av kvartersmark 
B - Bostäder 
Användningen innefattar boende med varaktig karaktär så som vanliga bostäder, olika typer 
av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder, gruppbostäder, 
träningsbostäder samt boenden som innefattar viss omsorg, om inte vårdinslaget är för stort. I 
användningen ingår bostadskomplement av olika slag. Det kan till exempel vara garage, 
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parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, lekplats och miljöhus för flerbostadshus. 
Även förskola som är inrymd i ett flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement. 
 
C – Centrum 
Användningen innefattar en kombination av olika verksamheter som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som bör vara lätta att nå. Det kan vara till exempel 
butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, banker, apotek, hantverk och annan 
service, vuxenutbildning, lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller 
hudvård, post, polisstation mm. 
 
E1 – Pumpstation 
Område avsett för teknisk anläggning, pumpstation för spillvatten.   
 
L – Odlingslotter 
Område avsett för odlingslotter. Med odling avses växtodling. 
 
R – Besöksanläggningar 
Besöksanläggningar används för all besöksintensiv verksamhet. Det kan till exempel handla 
om idrotts- och sportanläggningar och byggnader för kulturella eller religiösa ändamål. 
Användningen är bred då gränserna mellan sådana verksamheter ofta är flytande, samtidigt 
som de har liknande behov och krav på kommunikationer och tillgänglighet. I användningen 
ingår även sådant som kan ses som komplement till besöksanläggningen. Det kan till exempel 
vara mindre butiker, restauranger, servicehus, verkstäder, garage, parkering och lekplats. 
 
R1 – Badhus 
Badhus är en precisering av användningen besöksanläggning. Här får badhus, kallbadhus, 
bastu och likande uppföras.  
 
 
Egenskapsbestämmelser 
Utformning av allmän platsmark 
Bro1 - Valv ska finnas för framkomlighet av småbåtar.  
För att inte begränsa friluftslivet i sjön föreslås att ett valv måste finnas så att 
framkomligheten av småbåtar in i viken är fortsatt möjlig.  
 
Dike1 – Dagvattendike med en bredd av 1 meter.  
För att säkerställa att dagvattnet från bullervallen omhändertas och inte rinner in på 
Trafikverkets mark läggs ett dike mellan vallen och spårområdet. 
 
Mark och vegetation 
+ 138.0 – Markens höjd över angivet nollplan.  
För att säkerställa framkomlighet och att bebyggelsen skyddas vid höga vattenflöden höjdsätts 
gatorna. Höjderna kommer att kompletteras och utökas i detaljeringsgrad mellan samråd och 
granskning.  
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Skydd 
Bullerskyddx – Bullerskydd med en höjd av x meter över anslutande marknivå. (Prefixet 
anger antal meter över anslutande marknivå) 
Bestämmelsen säkerställer att bullerskydd uppförs till en höjd så att bullerkraven inom 
området uppfylls. 
 

Utformning av kvartersmark 
Bebyggandets omfattning 
e1

 – Största byggnadsarea är 16 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 

e2
 – Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 

e3
 – Största byggnadsarea är 40 % inom egenskapsområdet. 

e4
 – Största byggnadsarea är 50 % inom egenskapsområdet. 

e5
 – Största byggnadsarea är 100 % inom egenskapsområdet.  

e6
 – Största byggnadsarea är 25m2.  

För att komplementbyggnader inte ska dominera i förhållande till huvudbyggnaden regleras 
den maximala byggnadsarean till 25m2.  
 
e7

 – Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 3 meter.  
För att komplementbyggnader inte ska dominera i förhållande till huvudbyggnaden samt 
begränsa påverkan på grannfastigheter regleras den maximala totalhöjden till 3 meter. 
Totalhöjden mäts från medelmarknivå invid byggnaden till den högsta uppstickande 
byggnadsdel. 
 
e8

 – Minsta byggnadsarea är 10 % inom egenskapsområdet.  
Bestämmelsen säkerställer att en tillräcklig byggnadsvolym uppnås med hänsyn till 
vibrationerna. 
  
e9

 – Minsta byggnadsarea är 25 % inom egenskapsområdet.  
Bestämmelsen säkerställer att en tillräcklig byggnadsvolym uppnås med hänsyn till 
vibrationerna. 
 
e10

 – Minsta byggnadsarea är 80 % inom egenskapsområdet.  
Bestämmelsen säkerställer att en tillräcklig byggnadsvolym uppnås med hänsyn till 
vibrationerna. 
 
Prickmark – Marken får inte förses med byggnad.  
Marken har prickats på piren där syftet är att möjliggöra för handikapps parkering inom 
kvartersmark.  
 
Korsmark – Endast komplementbyggnad får placeras.  
Här ingår olika typer av komplementbyggnader som inte är avsedda att använda som bostad. 
Till exempel ingår garage, carport, tvättstuga, miljöhus, växthus och förråd.  
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Högsta nockhöjd i meter.  
Används för att reglera den maximala höjden på komplementbyggnader och de 
flytande hemmen. 
  

 
Högsta byggnadshöjd i meter. 
Används för att reglera den maximala höjden som får lov att byggas.  

 

Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 
graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Byggnadshöjden mäts utifrån 
medelmarknivån.  

 

 
Bild 68. För maximal byggandshöjd i kvarter 1,2 och 5 beräknas 13,5m för 4 våningar med 
invändiga rumshöjder på 2,7m på våning 1, 2,5 m på övriga plan, 0,3m bjälklag, samt med ett 
platt tak på 1m och en taksarg på 0,3m.  
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Bild 69. För maximal byggandshöjd i kvarter 3 och 4 beräknas 16,3m för 5 våningar med 
invändiga rumshöjder på 2,7m på våning 1, 2,5 m på övriga plan, 0,3m bjälklag, samt med ett 
platt tak på 1m och en taksarg på 0,3m.   
 
Utformning 
f1

 – Huvudbyggnad ska vara sammanbyggd.  
För att klara riktvärdena för vibrationer så måste byggnaderna är sammanbyggas och inte vara 
fristående.  

f2
 – Entréer för flerbostadshus ska vara genomgående.  

För att skapa kontakt med gatan och öka antalet rörelser av människor i gaturummet ska 
genomgående entréer finnas. Det säkerställer också en möjlighet att inte behöva röra sig runt 
kvarteret om en boende snabbt vill nå innergården eller gatan.  
 
f3

 – Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.  
För att klara bullerkraven för bostäder inom kvarter 5 måste hälften av bostadsrummen 
placeras mot en ljuddämpad sida.  
 
f4

 – Lägsta färdig golvhöjd för bostäder är 138,9 meter.  
Det innebär att bostäder ligger 0,9 meter ovan beräknad flödesnivå för 100-års flöde 
(+137,9m). 
 
f5

 – Balkonger/burspråk/utskjutande byggnadsdelar över allmän platsmark får uppta max 
50% av fasadens längd och skjuta ut max 1 meter, minsta frihöjd är 3,5 meter.  
Bestämmelsen möjliggör ett flexibelt nyttjande av utformningen, burspråk och balkonger kan 
bidra till varierande fasader och att fler utblickar mot gatan skapas.  
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f6
 – Takkupor får uppföras i begränsad omfattning utan att påverka beräkningen av 

byggnadshöjd. En takkupa får inte vara längre än 3 meter och takkupornas sammanlagda 
längd utmed en fasad får inte uppta mer än 50% av fasadens längd. Takkupor får inte var 
högre än byggnadens nock.  
Bestämmelsen tydliggör och reglerar vad som gäller för takkupor i förhållande till hur 
byggnadshöjden ska beräknas. Regleringen avser alltså de takkupor som överskrider den 
maximalt tillåtna byggnadshöjden.  
 
f7

 – Lägsta byggnadshöjd är 14,4 meter.  
För att klara riktvärdena för vibrationer får inte byggnaden underskrida 5 våningar, vilket 
motsvarar en lägsta byggnadshöjd på 14,4 meter. 
 

 
Bild 70. För lägsta byggandshöjd i kvarter 3 och 4 beräknas 14,4m för 5 våningar med 
invändiga rumshöjder på 2,4m på samtliga våningsplan, 0,3m bjälklag, samt ett sadeltak med 
40o lutning.  
 
f8

 – Lägsta byggnadshöjd är 11,7 meter.  
För att klara riktvärdena för vibrationer får inte byggnaden underskrida 4 våningar, vilket 
motsvarar en lägsta byggnadshöjd på 11,7 meter. 
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Bild 71. För lägsta byggandshöjd i kvarter 1, 2 och 5 beräknas 11,7m för 4 våningar med 
invändiga rumshöjder på 2,4m på samtliga våningsplan, 0,3m bjälklag, samt ett sadeltak med 
40o lutning.  
 
Utförande 
b1

 – Källare får inte finnas.  
För att minska risken för översvämningar tillåts inte källare inom planområdet.   
 
b2

 – Byggnad ska utföras i betongstomme med bjälklag som har en lägsta resonansfrekvens 
på 32 Hz.  
För att bostäderna ska klara riktlinjerna kring vibrationer så måste byggnaderna utföras i 
betongstomme och med ett bjälklag som har en lägsta resonansfrekvens på 32Hz.  
 
b3

 – Grundläggning ska ske med flytande konstruktion.  
Bostäderna i vattenområdet ska byggas ovan vattenytan, som på en flytande pontonbrygga 
som förankras i pålar. Det är för att vibrationerna för bostäder inte går att klara om 
konstruktionen är fast. Marken får alltså inte fyllas ut.  
 
b4

 – Grundläggning ska ske med flytande konstruktion eller på pålar.  
Centrumbyggnaderna ska byggas ovan vattenytan, antingen på pålar med en fast 
bryggkonstruktion eller på en flytande pontonbrygga som förankras i pålar. Marken får alltså 
inte fyllas ut. 
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Skydd mot störningar  
m1 - För bostäder och centrumverksamhet i mer än två våningar ska följande skyddsåtgärder 
vidtas: Friskluftsintag ska placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot Södra 
stambanan. Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot Södra 
stambanan. Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) ska utföras i obrännbart material, 
alternativt lägst brandteknisk klass EI30, på sida som vetter mot Södra stambanan. Fönster 
kan vara öppningsbara mot sida som vetter mot Södra stambanan.  
Bestämmelsen säkerställer att rekommendationerna för bostäder och centrum uppfyller 
säkerhetskraven med hänsyn till farligt godsleden.  
 
m2 - För bostäder ska minst en gemensam bullerskyddad uteplats ordnas.  
Säkerställer att kravet på minst en gemensam bullerskyddad uteplats uppfylls och att tillgång 
finns till utomhusvistelse med god ljudmiljö. Denna bestämmelse finns på kvarter 4 och 5 där 
utformningen av byggnaderna inte är lika styrd på samma vis som i kvarter 1–3. Om 
byggnaderna utformas enligt illustrationen så skapas en bullerskyddad uteplats automatiskt.  
 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Villkor för lov 
Startbesked får inte ges för bygglov och anmälningspliktiga åtgärder förrän avhjälpande av 
markförorening har kommit till stånd.  
För att säkerställa att markföroreningarna på platsen inte utgör någon risk för människors 
hälsa eller miljö ska föroreningarna saneras innan startbesked kan ges.  
 

Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs Södra stambanan byggts. 
För att säkerställa att bullret inte utgör någon risk för människors hälsa så måste 
bullerskydden uppföras innan bygglov kan beviljas för bostäder.  
 
Gemensamhetsanläggning 
g1 – Markreservat för gemensamhetsanläggning för miljöhus.  
Inom detta markreservat kan miljöhus för de flytande hemmen uppföras.  
 
Strandskydd  
a – Strandskyddet är upphävt inom samtliga användningsområden som inte är angivna som 
vattenområde (W).  
Den del av marken som strandskyddet föreslås hävas för har redan tagits i anspråk genom 
avgränsande med staket och tidigare hård exploatering där nu hela området är asfalterad. De 
delar av vattenområdet som föreslås hävas har tidigare varit ianspråktaget av förvaring av 
timmer. Några gamla strukturer finns kvar ovan vattenområdet och därför kan vissa delar av 
vattenområdet anses ianspråktaget. För de delar som utgör broar och bryggor så anses att 
denna funktion inte kan fungera på någon annan plats. Strandpromenaden utgör ett 10–20 
meter brett sammanhängande stråk längs med strandkanten som säkerställer allmänhetens 

238



 
 

 

 
SAMRÅDSHANDLING - DP för Sånnaböke 1:171 mfl.    88 
 

tillgång till vattenområdet. Ett mer djupgående resonemang förs i kapitlet Konsekvenser på 
vilka grunder som strandskyddet föreslås hävas.   
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KONSEKVENSER 
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (undersökning om betydande miljöpåverkan). Om undersökningen 
kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
innebär det att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
 
Ställningstagande 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att en strategisk miljöbedömning behöver 
upprättas för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 kap 6 § miljöbalken 
(1998:808). 

 

Miljöbedömning 
Ett avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivningen genomfördes med Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2021-06-08. Under avgränsningssamrådet presenterades planförslaget samt 
förslag till avgränsning av miljöaspekter att hantera i miljöbedömningen. 

Följande miljöaspekter bedöms påverkas i en betydande omfattning av detaljplanens 
genomförande: 

• Naturmiljö 

• Vattenmiljö 

• Människors hälsa kopplat till buller och vibrationer 

I arbetet med den strategiska miljöbedömningen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättats. I framtagandet av planförslaget har kommunen tagit hänsyn till 
miljökonsekvensbeskrivningen och anpassat förslaget efter denna och övriga utredningar som 
tagits fram. För själva miljökonsekvensbeskrivning se Miljökonsekvensbeskrivning DP 
Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen) -Tyréns AB, 2022-02-18.     
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Samlad bedömning från miljökonsekvensbeskrivningen 
Nedan följer den samlade bedömningen (i sin helhet) från den miljökonsekvensbeskrivning 
som har upprättats för planförslaget.  

Planförslaget innebär en exploatering av ett område som tidigare hyst en sågverksindustri. 
Planområdet är till stora delar asfalterat och marken utgörs till stor del av utfyllnadsmaterial. 
Planområdet gränsar till Södra stambanan i öster och sjön Möckeln i väster.  

För miljön utgör framförallt närheten till sjön en utmaning. Att planområdet är asfalterat 
innebär att det mesta av dagvattnet avrinner till sjön eftersom det inte kan infiltrera i marken. 
Att området är asfalterat innebär också att det har begränsade värden ur naturmiljösynpunkt. 
Genomförandet av planförslaget innebär möjligheter att begränsa avrinningen till sjön, och 
med hjälp av reningsåtgärder också tillförseln av föroreningar. Ur naturmiljösynpunkt kan 
också genomförandet av planförslaget skapa värden då det skapas gröna strukturer, längs med 
vattnet och längs med bullervallen, som kan fungera som spridningsvägar framförallt i nord-
sydlig riktning. Genomförandet av planförslaget bedöms därför ha möjlighet att medföra 
positiva konsekvenser på vattenmiljön och naturmiljön. Dock finns det rapporterade 
observationer av fåglar med häckningsindicier inom planområdet. Alla vilda fåglar är 
skyddade genom Artskyddsförordningen och en inventering behövs för att säkerställa att 
planförslaget inte medför en påverkan som strider mot Artskyddsförordningen. Planförslaget 
möjliggör också exploatering i vattnet i form av bryggor, flytande hem, småbåtshamn, bro 
över till Näset och en skärmbassäng, och genomförs detta så kan det medföra negativ 
påverkan på djur- och växtlivet i sjön. Omfattningen beror på hur känslig vattenmiljön är i det 
specifika området, vilken betydelse det har för resten av djur- och växtlivet i sjön och vilken 
konstruktion som väljs. Detta är något som behöver utredas i en tillståndsansökan för 
vattenverksamhet, men inventering av vattenmiljön skulle möjliggöra mer detaljerade 
bedömningar av påverkan redan i planskedet.  

Vad gäller människors hälsa är det de höga ljudnivåerna och vibrationsnivåerna från trafiken 
på Södra stambanan som riskerar att medföra olägenheter för människors hälsa. 
Markföroreningar och risker kopplat till urspårning och olycka med farligt gods har inte 
bedömts medföra någon risk för människors hälsa inom planområdet. Planförslaget har 
arbetat in omfattande åtgärder i form av bullervall och bullerskärmar vilket medfört att 
bullerförordningens grundriktvärden klaras inom i stort sett hela planområdet, det vill säga 60 
dBA ekvivalenta ljudnivåer vid byggnadernas fasader. Ett flerbostadshus behöver utformas 
med genomgående lägenheter med tyst sida för att klara bullerriktvärdena. Utformningen av 
flerbostadshusen innebär att gemensamma uteplatser kan skapas på den västra sidan. 
Grundriktvärdena är en kompromiss mellan hänsyn till människors hälsa och intresset att 
kunna bygga bostäder, vilket innebär att även om riktvärdena klaras så kan ljudmiljön vara 
sådan att den kan påverka hälsan negativt. Ljudmiljön i området, med höga ljudnivåer när 
tågen passerar och däremellan relativt tyst, bedöms ha potential att medföra sömnstörningar. 
Sömnstörningar under en längre period kan leda till olika former av negativa 
hälsokonsekvenser, exempelvis ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, och det är sannolikt att 
det kommer ske tågtrafik på Södra stambanan under en översiktlig framtid. Genomförandet av 
planförslaget bedöms därför riskera att medföra måttligt negativa hälsokonsekvenser för 
boende i området. Höga vibrationsnivåer kan medföra störningar för de boende, både i form 
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av komfortvibrationer och stomljud. Komfortvibrationerna begränsas på grund av att 
flerfamiljshus med betongbjälklag med lägsta resonansfrekvens om 32 Hz ska användas. 
Dock innebär det komfortvibrationer över känselnivån varför negativ påverkan ändå kan 
uppstå och konsekvenserna bedöms kunna bli små och negativa. Komfortvibrationer kan 
också samverka med höga ljudnivåer och orsaka kumulativa och negativa hälsokonsekvenser, 
vilka bedöms kunna bli betydande.   

 

Alternativ och andra ställningstaganden 
Lokalisering 
Enligt plan- och bygglagen ska olika intressen vägas mot varandra, med avsikten att mark- 
och vattenområden ska användas för det ändamål som de är mest lämpade för vad avser 
beskaffenhet, läge och behov.  
 
Det är främst behovet av bostäder som gjort att markanvändningen anses som lämplig. 
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes in i plan- och bygglagen 
(2010:900) år 2014 som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja. Att behovet av 
bostäder och lokaler är stort i Älmhult väger tungt då sådana ytor behövs för att orten ska ges 
möjlighet att växa. Planområdet är utpekat i översiktsplanen som lämpligt område för 
exploatering med bostadsbebyggelse. 
 
Det har stora fördelar ur resurshushållningssynpunkt att placera ny bostadsbebyggelse i ett 
tätortsnära läge. Dels med tanke på minskade transporter då de boende får möjlighet att gå 
och cykla till skola, service och järnvägsstation. En tätortsnära etablering bidrar också till att 
befintlig infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp nyttjas mer effektivt än om 
bostäderna skulle placeras på annan plats. 
 
Runt Älmhult är markförhållanden i allmänhet dåliga. Planområdet har visserligen dåliga 
markförhållanden, men planförslaget visar att bostadsbebyggelse är möjlig och ekonomiskt 
försvarbar med särskilda bestämmelser om grundläggning samt marksanering inom ett 
begränsat område. Planområdet ligger på nära avstånd till centrum och lokaltrafik samt ger ett 
relativt stort bostadstillskott. Bostäderna ligger även i ett attraktivt läge med 
sammanhängande grönstråk och möjlighet till rekreation längs med Möckeln. I jämförelse 
med nuvarande markanvändning industri så ger också planförslaget större värden för 
allmänheten att nyttja strandområdet. På grund av sitt geografiska läge lämpar sig inte 
området för kommunal service som exempelvis skola med större upptagningsområde. 
 
Översiktsplanen pekar ut området som lämpligt för blandad bebyggelse och därmed är 
planförslaget förenligt med översiktsplanen. Det bedöms också vara i linje med Älmhults 
kommuns strategi om att orten Älmhult ska ges möjlighet att växa i riktning mot sjön 
Möckeln och skapa nya områden för bostäder i attraktiva strandnära lägen.  
 
Att exploatera i strandnära läge kan generellt anses medföra behov av att utreda alternativa 
lokaliseringar både ur ett miljö- och ett rekreationsperspektiv. I det här specifika fallet utgörs 
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dock området av en redan hårdgjord yta med begränsade naturvärden och som inte är allmänt 
tillgänglig. Med utgångspunkt att syftet med detaljplanen är att erbjuda attraktivt strandnära 
boende så bedöms det inte vara sannolikt att det finns någon annan plats som skulle vara 
bättre lämpad ur ett miljöperspektiv och som samtidigt uppfyller syftet med detaljplanen. 
 
 
Anpassning av planförslaget 
Den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i planarbetet visar hur projektet kan 
miljöanpassas. Genom ett integrerat arbetssätt och i samarbete med kommun och exploatör 
har planförslaget anpassats för att undvika och begränsa negativa effekter. I 
miljökonsekvensbeskrivningen liksom i denna planbeskrivnings genomförandedel beskrivs 
hur positiva effekter kan förstärkas. 
 
Processen att arbeta fram samrådsförslaget påverkades inledningsvis framför allt av de höga 
bullernivåerna på grund av trafiken på Södra stambanan. Det som framför allt har gjort det 
möjligt att få ner bullernivåerna tillräckligt så att riktvärdena klaras är omfattande åtgärder i 
form av en lång och hög bullervall med bullerskärm ovanpå, samt bullerskärmar norr och 
söder om vallen. Höjden på vallen har ökats från 3,5 till 4 meter. I det ursprungliga förslaget 
fanns ingen bullerskärm på vallen, utan den har tillkommit och har också höjts under arbetets 
gång, från 3 meter till 4 meter. Bullerskärmen söder om planområdet har förlängts och höjts 
för att begränsa buller från tågtrafiken från det hållet. Att bullerskärmen åt söder har behövt 
bli så lång är på grund av att det är öppet vatten mellan spåret och spårområdet varför bullret 
når långt utan att dämpas i någon större omfattning.  
 
I övrigt har placeringen av flytande hem norr om piren utgått med hänsyn till vågpåverkan, 
och de flytande hemmen i bassängen har flyttats till utsidan av bryggan för att möjliggöra 
skärmbassäng för rening av dagvatten.  
 
När det blev känt att vibrationerna i området var höga har planförslaget anpassats för att 
begränsa fortplantningen av vibrationer i marken upp i byggnaderna. Ursprungligen innebar 
planförslaget radhusbebyggelse i den södra delen, men på grund av att det krävs tunga 
byggnadskroppar för att dämpa vibrationerna har radhusen utgått och ersatts med större 
flerfamiljshus. 
 
Lokaliseringen av planförslaget har valts på grund av läget vid sjön och att marken redan är 
ianspråktagen. Platsen innebär dock utmaningar framförallt kopplat till människors hälsa 
varför planförslaget har anpassats för att begränsa den negativa påverkan och därmed negativa 
konsekvenser på människors hälsa. 
 
 
Nollalternativ 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och 
bedöma detaljplanens miljökonsekvenser med ett scenario med områdets sannolika utveckling 
om detaljplanen inte genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ. Nollalternativet 
ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget ofta har stora likheter. 
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Nedan redovisas de konsekvenser som ett nollalternativ skulle få enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Enligt Översiktsplanen (antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 § 124) så är den 
alternativa utvecklingen till bostadsområde att det är kvar för verksamheter. Det är troligt att 
sågverkstomten (Sånnaböke 1:171) fortsatt kommer att vara planlagd för industri om området 
inte omvandlas för bostäder. De detaljplaner som reglerar den tillåtna användningen inom 
området medför att i princip hela området får byggas ut för industriändamål och att ett 
vattenområde om cirka 23 000 kvadratmeter kan fyllas ut för industriändamål om tillstånd för 
vattenverksamhet beviljas. 
 
Om området byggs ut enligt gällande detaljplaner eller inte är en fråga som till stor del styrs 
av efterfrågan på industrimark, vilken i sin tur styrs av marknadsekonomiska krafter. Den 
troligaste utvecklingen av området sett till tidigare markanvändning under senare år är att 
området fortsatt står relativt outnyttjat och att mindre verksamheter av mer eller mindre 
permanent karaktär etablerar sig på platsen. Fastigheten kan förväntas hållas av bolag som en 
investering, vilken i väntan på ändrad användning för området kan hyras eller arrenderas ut 
till verksamheter. Marken uppfyller kraven för mindre känslig användning och behöver därför 
inte saneras i detta alternativ. I princip hela området kommer fortsatt att vara hårdgjort och 
instängslingen av området kan förväntas vara kvar och förmodligen även 
kompletteras/åtgärdas. Verksamheterna kan förväntas vara av störande karaktär med hänsyn 
till avståndet till bostäder och platsens avgränsade läge. I gällande detaljplaner finns det 
möjlighet att fylla ut ca 23 000 kvadratmeter av vattenområdet, om tillstånd för 
vattenverksamhet beviljas. En sådan utfyllnad skulle medföra betydande negativa effekter. 
Det bedöms dock som osäkert att tillstånd för detta skulle ges.  
 
Industrier innebär en negativ störning för naturmiljön och sannolikheten att naturvärden 
skapas på området i och med dessa typer av verksamheter bedöms som låg. Att området får 
stå orört bedöms inte vara särskilt positivt för naturmiljön då det är svårt för naturvärden att 
utvecklas på den hårdgjorda asfaltsytan och då strandkanten framförallt består av grov 
bergkross. Rapporterade observationer av fåglar i Artportalen med häckningsindicier innebär 
att planområdet kan ha betydelse för fågellivet. Planområdet ingår som en del av ett nationellt 
intresse (riksintresse) för naturmiljö, men saknar i sig några betydande värden för naturmiljön, 
varför värdet bedöms som måttligt. Nollalternativet bedöms medföra risk för små negativa 
effekter, då det finns risk att den grönstruktur som finns idag kan komma att försvinna. Det 
bedöms, utifrån det måttliga värdet, kunna medföra små till måttligt negativa konsekvenser på 
naturmiljön. Osäkerhet råder om områdets betydelse för fågellivet. 
 
Så länge området får fortsätta stå orört kommer inga direkta förändringar av konsekvenserna 
för vattenmiljön att ske mot dagsläget. Ökar ytan med utfyllnad kommer också avrinningen 
att öka och därmed kan mängden föroreningar också öka. I och med klimatförändringar 
kommer troligtvis planområdet att översvämmas oftare. Då sjön utgör dricksvattentäkt 
bedöms värdet av intresset till måttligt. Påverkan på grund av föroreningsbelastning bedöms 
ha en försumbar till liten påverkan på vattenmiljön varför nollalternativet bedöms medföra 
små negativa konsekvenser. Genomförs utfyllnad kan det leda till ytterligare negativa 
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konsekvenser. För buller och vibrationer medför nollalternativet inte någon förändring 
jämfört med nuläget. 
 

Konsekvenser för natur- och vattenområden 
Riksintressen och skyddade områden 
Strandskydd 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och vatten. 
Planförslaget innebär en förbättring mot den nuvarande situationen. Den nuvarande 
detaljplanen tillåter industriverksamhet både på mark och i vattenområdet. Den nuvarande 
fastigheten är inte öppen för allmänheten. Fastigheten är inhägnad med staket och i princip 
hela markytan är asfalterad, vilket gör att det bedöms som ianspråktaget och därmed saknar 
betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c §, första stycket 1, miljöbalken). De 
identifierade föroreningarna kommer inte att saneras inom en överskådlig framtid om inte 
detaljplanen och markanvändningen ändras.  

Planförslaget tillåter bostäder, centrum, parkering och en utbyggnad av allmänna platser. För 
att stärka den allemansrättsliga tillgången till vattenområdet förslås en sammanhängande 
strandpromenad med en 10–20 meter bredd längs med Möckeln (7 kap. 18 f §, miljöbalken). 
Naturvärdesinventeringen har bara kunnat identifiera ett naturvärdesobjekt med liten yta i 
planområdets norra del. Enskilda träd har valts ut för att spara en del av den naturliga faunan. 
Genom bevarandet av dessa träd samt nya planteringar förbättras livsvillkoren för djur och 
växtliv. 

Inom vattenområdena föreslås olika användningar, skärmbassäng för rening av dagvatten, 
bostäder ovan vattenytan på flytande pontoner. Det föreslås också tre centrumverksamheter, 
en marina för fritidsbåtar och en gångbro mellan Solvikskajen och naturområdet Näset. Delar 
av vattenområdet har gradvis fyllts ut över tiden, använts för lagring av timmer och har några 
industrirester kvar i vattenområdet. Eftersom fastigheten är planlagd för industriändamål och 
inhägnad så kan även strandområdet anses vara ianspråktaget (7 kap. 18 c §, första stycket 1, 
miljöbalken). Gångbron är ett förslag för att stärka den allemansrättsliga tillgången och 
möjliggöra att allmänheten kan röra sig längs med Möckeln.   
 
Till detaljplanens granskning kommer även en fågelinventering och en inventering av 
makrofyter, stormusslor och bottensubstrat att genomföras. 
 
Fornlämningar 
Den fornlämning som finns på Näset där gångbron planeras att anläggas kan komma att 
påverkas vid detaljplanens genomförande. Målet är att identifiera fornlämningens exakta 
placering och utbredning och anpassa förslaget så att inga ingrepp i fornlämningen behöver 
ske. Avgränsningen av fornlämningen görs i en Arkeologisk förundersökning och kommer att 
utföras mellan samråd och granskning. Om planförslaget inte går att anpassa så ska en 
ansökan om ”ingrepp i fornlämning” lämnas in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer i sitt 
yttrande (diarenr: 431-6960-2021, 2021-12-01) att: …tillstånd till ingrepp i fornlämning 
sannolikt kan beviljas, men med villkor om att den berörda delen av fornlämningen först 
undersöks i en förundersökning.  Denna kan behöva följas av en slutundersökning.  
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Natur 
Området består främst av hårdgjorda ytor och endast ett naturvärdesobjekt med visst 
naturvärde identifierades vid naturvärdesinventeringen. Därmed är det inga höga naturvärden 
som kan påverkas negativt på grund av genomförandet av planförslaget.  Den limniska strand 
som finns i planområdets norra del bevaras för att bevara biotopvärdena och gynna fågellivet 
samt att knyta an med intilliggande badplats och rekreationsområde. Enskilda träd har valts ut 
för att spara en del av den naturliga faunan. Genom bevarandet av dessa träd samt nya 
planteringar förbättras livsvillkoren för djur och växtliv. 
 
Mellan järnvägen och planområdet planeras en byggnation av bullerskydd bestående av en 
fyra meter hög bullervall och fyra meter staket. I nuläget förekommer enstaka naturvårdsarter 
här och för att bevara dessa och även skapa nya möjligheter för biologisk mångfald ska på 
vissa sektioner blomsterängar anläggas på vallen. Blomsterängar gynnar flertalet arter och 
därmed den biologiska mångfalden. Åtgärderna kommer även ge en mer naturlig prägel åt 
området. Även blommande och bärande buskar (exempelvis körsbär, hägg, rönn, rosor, 
måbär, en med flera) ger ett skyddande habitat och både boende och mat till både insekter, 
fåglar och småvilt. De föreslagna åtgärderna bidrar till de stödjande ekosystemtjänsterna och 
även i arbetet med att uppnå Sveriges miljömål ”ett rikt växt och djurliv” (Sveriges miljömål, 
2021). Detta tillsammans med planteringar i de både parkerna förväntas stärka naturvärdena 
på platsen och stödja exempelvis pollinerare och småfåglar. 

Vid förankring/grundläggning av gångbro samt anordnandet av gångväg till denna på Näset 
förväntas en viss störning av djur- och växtliv uppstå. Vid arbetet med gångbro och gångväg 
kommer en del av sanden flyttas till intilliggande område. Samtliga lågor, rotvältor och 
mossbeklädda block som riskerar att förstöras vid arbetet kommer att flyttas varsamt för att 
bibehålla dessa biotoper. En utpekad yngre ek och äldre björkar kommer att bevaras ges 
utrymme att fortsätta växa fritt. Sly av klibbal, salix och lind röjs undan för att ge plats åt 
gångbron. I så stor utsträckning som möjligt kommer kommunen att undvika att utsätta den 
blockiga miljön med mossbeklädda stenar och blåbärsris för negativ påverkan vid bygget. 

Mänsklig påverkan på naturområdet i samband med användandet av den eventuella gångbron 
kommer troligen öka då den medför ökande möjligheter för rekreation. Detta kan bli störande 
för djurliv som exempelvis häckande fåglar. En ö ligger även i nära anslutning till den 
tilltänka bron, denna kan komma att påverkas av arbetet. En vidare undersökning eller 
fördjupad inventering av fåglar kommer att utföras till granskningen på området Näset. 

Planområdets funktion som spridningskorridor för växter eller djur är begränsad då ytan är 
hårdgjord samt att stängsel och järnvägen skapar barriärer. Järnvägen kommer även i 
fortsättningen att ha en barriäreffekt. Planförslaget innebär att området kommer innehålla mer 
grönytor längs med vattnet, grönytor längs bullervallen mot järnvägen och en större park. 
Därtill bevaras åsen i norra delen samt naturvärdesobjektet, och ambitionen är att behålla 
utvalda träd, samt att naturmiljön längs med vattnet ska få utvecklas med tiden. Det medför 
att det skapas gröna stråk inom planområdet som gör det lättare för djur att röra sig mellan 
planområdet och omkringliggande områden, vilket bedöms medföra positiva effekter. 
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Trots att planområdet inte utgör en bra biotop för fågel har det gjorts en del observationer med 
häckningsindicier inom planområdet. Värden för fågel är framförallt kopplade till träd och 
vassområden i och i anslutning till planområdet. Även om dessa biotoper får finnas kvar 
kommer bostäder och människor medföra ökade störningar för fågel. Nyplanterade träd och 
vegetation kan emellertid innebära att det tillskapas värden för fågellivet, både för häckning 
samt för födosök. Störningskänsliga fåglar kommer dock troligtvis att söka sig till andra 
platser medan mindre störningskänsliga kan gynnas förutsatt att viktiga befintliga strukturer 
som träd, naturvärdesobjektet och åsen i norra delen behålls samt att nya miljöer som gröna 
stråk längs med vattnet och bullervallen utformas med träd och buskar som gynnar fågellivet.  
 
Vad gäller vattenmiljön medför bryggor, flytande hem, gångbro och småbåtshamn påverkan. 
Vattenmiljön har inte inventerats vilket påverkar detaljeringsgraden i bedömningarna. En 
inventering av vattenmiljön kommer därför att genomföras till detaljplanens granskning. 
 
För gångbron samt bryggorna är olika typer av konstruktioner möjliga, men avgränsas 
sannolikt till en antingen grundlagd konstruktion eller en flytande konstruktion. Olika 
konstruktioner medför olika typer av påverkan.  
 
Broar och bryggor innebär generellt sett påverkan i form av skuggning. Med en flytande 
konstruktion blir skuggningen större jämfört med en grundlagd konstruktion eftersom en 
flytande konstruktion hamnar närmare vattnet. Vattengenomströmningen påverkas också, och 
den påverkas i större utsträckning av en flytande konstruktion då den ligger på eller nära 
vattenytan vilket hindrar ytvattnet från att röra sig fram och tillbaka. En flytande konstruktion 
skapar en läsida med lugnare vatten vilket kan bidra till ökad sedimentation. En flytande 
konstruktion kan medföra påverkan på bottenmiljön i och med att dess rörelser upp och ner 
kan skapa rörelser i vattnet som sköljer bort sediment på botten. Vattenrörelsen i höjdled kan 
också attrahera vissa växt- och djurarter, däribland filtrerare, som kan få fäste och när de 
sedan dör falla till botten. I kombination med begränsad syretillförsel kan nedbrytningen av 
döda organismer leda till syrebrist. I planförslaget möjliggörs det för en gångbro mellan 
planområdet och Näset och innanför gångbron finns det en vik. Då djupet är begränsat, som 
djupast runt 4 meter, bedöms en flytande bro troligtvis medföra större risk för negativ 
påverkan jämfört med en grundlagd konstruktion.   
 
Flytande hem har likheter med en flytande brygga. De innebär påverkan i form av skuggning 
och med sina rörelser kan de påverka bottenmiljön samt attrahera exempelvis filtrerare. 
Flytande hem förtöjs mot en brygga vilket innebär ytterligare påverkan, beroende på vald 
konstruktion. Då de flytande hemmen är placerade på läsidan av den befintliga piren som 
sticker ut i sjön, kan kombinationen av begränsad vattengenomströmning och ökad 
nedbrytning av organiskt material innebära risk för syrebrist.  
 
Planförslaget möjliggör även för en småbåtshamn på den norra sidan av den befintliga piren 
som sticker ut i sjön. Småbåtstrafik kan generellt sett medföra påverkan i form av fler 
tillfällen med vågrörelse vilket kan medföra erosionsskador på stränderna. Båttrafik kan också 
medföra att sediment på botten rörs upp och medför grumling vilket innebär risk för att 
eventuella föroreningar sprids samt att siktdjupet minskar vilket påverkar djur och växter 
negativt. Förbränning av bensin medför utsläpp av PAH i vattnet. Båtbottenfärger kan, 
beroende på sort, medföra spridning av gifter i vattnet. 
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Planförslaget ligger inom riksintresseområden för naturvård (Möckelnområdet) och för 
friluftsliv (Möckelnområdet). Genomförandet av planförslaget bedöms kunna medföra 
påverkan på riksintresseområdet för naturvård genom att värden kopplade till sjön kan 
påverkas genom grumling och påverkan på grund av bro samt bryggor och flytande hem. För 
naturmiljön i övrigt bedöms det som positivt att det tillskapas gröna strukturer i ett tidigare 
helt hårdgjort område. 

Genomförandet av planförslaget bedöms kunna medföra både positiv och negativ påverkan på 
riksintresset för friluftsliv. Det bedöms som positivt att området tillgängliggörs för 
allmänheten, vilket medför ökade förutsättningar för vattenkontakt och aktiviteter kopplade 
till sjön såsom bad, båtliv, skridskoåkning etcetera. Negativ påverkan kan uppstå om 
grumling och anläggningar i vattnet medför sådan påverkan på vattenkvaliteten att det 
påverkar fiskfaunan. Planförslaget innebär också ett urbant inslag i direkt anslutning till sjön 
som står i kontrast till den övriga miljön längs med sjöns stränder, vilket kan påverka 
upplevelsevärdena för friluftslivet. 
 
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Ett rikt djur- och 
växtliv. Det är framförallt preciseringarna Grön infrastruktur, Främmande arter och 
organismer samt Tätortsnära natur som bedöms kunna påverkas positivt av genomförandet av 
planförslaget. Det som har betydelse för bedömningen är att genomförandet av planförslaget 
öppnar upp ett idag instängt område och tillskapar samt stärker befintliga gröna strukturer 
inom området. Därtill möjliggör planförslaget, genom gångbron till Näset, en stärkt 
tillgänglighet till tätortsnära natur för boende i och i närheten av planområdet. Genomförandet 
av planförslaget innebär en möjlighet att ta bort invasiva arter som identifierats inom 
planområdet. Genomförandet av planförslaget bedöms därför innebära sådant som stödjer 
uppfyllelse av miljömålet. 
 
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag. Det är framförallt preciseringarna God ekologisk och kemisk status och 
Ytvattentäkters kvalitet som bedöms kunna påverkas positivt av genomförandet av 
planförslaget. Även preciseringen Friluftsliv bedöms kunna påverkas positivt i och med att 
planområdet öppnas upp för allmänheten, vilket dels möjliggör kontakt med vatten och till 
olika fritidsaktiviteter kopplat till vatten, dels skapar bättre förutsättningar att röra sig längs 
med Möckelns strandlinje. Genomförandet av planförslaget bedöms därför innebära sådant 
som stödjer uppfyllelse av miljömålet. 
 
Dock kan bryggor, flytande hem och bro till Näset påverka livsmiljöer i sjön, vilket är något 
som behöver utredas i en tillståndsansökan, och det kan eventuellt motverka uppfyllelse av 
miljömålet. 
 

Konsekvenser för miljö och hälsa 
Stads- och landskapsbild 
Planförslaget innebär ett urbant inslag i direkt anslutning till sjön som står i kontrast till den 
övriga miljön längs med sjöns stränder, vilket kan påverka upplevelsevärdena för friluftslivet. 
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Samtidigt tillgängliggör planförslaget området för allmänheten och förstärker stråket längs 
med Möckelns strand och området kommer att upplevas som tryggare än i nuläget. 
 

Mark, vatten och översvämningsrisk  
Planens genomförande medför att området för Solvikskajen höjs så att översvämningar inte 
ska kunna ske på grund av höga flöden och nivåer i Helge å-systemet (Möckeln). 
Källarkonstruktioner tillåts inte inom planområdet. Även Solviksvägen höjs för att säkra 
framkomligheten under extremevent för räddningstjänst, boende och verkande inom 
planområdet, men även för befintliga bostäder i anslutning till vägen samt industrin. 

 

Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 
 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
överskrids inte på någon plats i Älmhults kommun. 
 
Planområdet ligger cirka 3 kilometer norr om mätpunkten som används för att mäta 
luftkvaliteten inom Älmhults tätort. Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig. Med 
tanke på närheten till Möckeln, vindförhållanden, befintlig och den tillkommande 
bebyggelsens omfattning förväntas inte problem med förorenad luft kunna uppstå som en 
följd av planens genomförande. 
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och 
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande 
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller 
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder 
vidtas. 
 
I Älmhults tätort finns miljökvalitetsnormer för sjön Möckeln, för Drivån och för 
Älmhultsåsen.  
 
 
 
 
 
 

249



 
 

 

 
SAMRÅDSHANDLING - DP för Sånnaböke 1:171 mfl.    99 
 

Status och miljöproblem för sjön Möckeln11  
 Status idag Kvalitetskrav 
Ekologisk  Måttlig God 2033 
Kemisk God* God  

* Ämnena kvicksilver och PBDE (flamskyddsmedel) uppnår ej god status. Gränsvärdena för 
kvicksilver och PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta sjöar och i dagsläget saknas 
tekniska förutsättningar att åtgärda dessa föroreningar. 
 
Den dagvattenutredning som gjorts för planförslaget gör bedömningen att möjligheterna att 
uppnå MKN för Möckeln inte försämras med exploatering enligt planförslaget och med 
utbyggnad av föreslagna dagvattenåtgärder. Enligt schablonberäkningar minskar både halten 
och mängden av samtliga föroreningar efter rening i skärmbassäng förutom suspenderad 
substans (SS). Där ökar dock halten endast marginellt och planerad bebyggelse bedöms 
därmed inte ha negativ påverkan på möjligheterna för recipienten att nå satta MKN i 
recipienten. 
 

Föroreningsnivåer i dagvatten enligt beräkning i dagvattenutredning 2021-11-19 gjorda i 
datorprogrammet StormTac, 2021: 
 Föroreningsnivåer i dagvatten 

innan exploatering 
Föroreningsnivåer i dagvatten 
efter exploatering enligt 
planförslaget med de 
reningsåtgärder som kommer 
att genomföras. 

Ämne Kg/år μg/l Kg/år μg/l 
P 3,8 78 1,7 47 
N 82 1700 37 1000 
Pb 0,13 2,7 0,06 1,7 
Cu 0,93 19 0,24 6,4 
Zn 0,91 19 0,42 12 
Cd 0,01 0,24 0,005 0,14 
Cr 0,3 6,3 0,032 0,87 
Ni 0,18 3,7 0,061 1,7 
Hg 0,0022 0,045 0,001 0,017 
SS 320 6700 330 9100 
Oil 33 690 2,3 62 
PAH16 0,008 0,16 0,002 0,04 
BaP 0,001 0,026 0,0002 0,005 

 
I samband med planerad bebyggelse beräknas dagvattenflödet från fastigheten minska jämfört 
med dagsläget, klimatfaktor inräknat, på grund av en lägre hårdgöringsgrad av området. Utan 
reningsåtgärder innebär genomförandet av planförslaget både en ökning och minskning av 
mängderna föroreningar (kg/år). 
 

 
11 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA32786566  
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Dagvattenutredningen föreslår reningsåtgärder i huvudsak i form av en skärmbassäng som 
placeras innanför bryggan för husbåtarna. Huvudprincipen är att dagvattnet från planområdet 
styrs mot skärmbassängen, och fördelen är inte minst att det möjliggör omhändertagande av 
dagvatten från kvartersmark, vilket annars kan vara svårt att säkerställa över tid. Därtill 
föreslås att dagvatten från allmän platsmark leds till planteringar och grönytor där det får 
infiltreras innan det leds via ledningsnätet till skärmbassängen. I och med att gatumarken inte 
är projekterad har rening genom infiltration inte beräknats. Sedan dagvattenutredningen 
färdigställdes har planförslagets bebyggelsestruktur ändrats på grund av höga 
vibrationsnivåer. En bedömning har gjorts att dagvattenutredningen inte behöver uppdateras 
utifrån den nya strukturen då den troligtvis innebär en högre grad av infiltration men samma 
möjlighet till omhändertagande och rening med skärmbassängen.  
 
Jämfört med nuläget medför genomförandet av planförslaget med föreslagen rening en 
minskning av mängden föroreningar, med undantag för suspenderad substans där en liten 
ökning sker. 
 
Att mängden föroreningar minskar jämfört med nuläge innebär positiv påverkan. 
Utmaningarna kopplat till miljökvalitetsnormen ekologisk status i sjön Möckeln beror 
emellertid på begränsade vandringsmöjligheter för fisk samt vattendragets form som 
påverkats på grund av sjösänkning, det vill säga fysisk påverkan på sjön. Trots en 
exploatering i direkt anslutning till sjön bedöms inte planförslaget medföra någon ytterligare 
påverkan på dessa kvalitetsfaktorer, eftersom planområdet redan är ianspråktaget och 
hårdgjort och inte innebär någon egentlig ytterligare fysisk påverkan på sjöns struktur.  
 
Jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget innebära att risken för fysisk påverkan på 
sjöns struktur kan minimeras. Genomförandet av planförslaget bedöms därför medföra en 
positiv påverkan på vattenmiljön i sjön. 
 

Trafik och trafikbuller 
Planens genomförande kommer att innebära att trafiken längs med Solviksvägen kommer att 
öka. De planerade cirka 340 bostäderna beräknas ge upphov till cirka 1500 lätta 
fordonsrörelser per dygn när planområdet är fullt utbyggt. 
 
Beräkningarna i den bullerutredning som gjorts i planarbetet visar att den ekvivalenta 
ljudnivån från vägtrafiken vid de befintliga bostäderna kommer att öka med upp till 5 dBA till 
följd av den ökade trafiken. Högst beräknade ljudnivå blir det på Solviksvägen 4: Leq 52 
dBA. Riktvärdet för befintliga bostäder byggda före 1997 är 65dBA. Därmed innehas 
gällande riktvärden vid befintlig bebyggelse. Läs mer under kapitlet Planförslag/ Hälsa och 
säkerhet/ Buller. 
 
Eftersom planområdet ligger i direkt anslutning till Södra stambanan är buller från 
spårtrafiken dominerande i området. En annan bullerkälla utgörs av Möckeln Svenska AB, 
som tillverkar utrustning för sortering och materialhantering till bland annat sten- och 
grusindustrin. Verksamheten ligger direkt norr om förslaget till ny detaljplan.  
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Infart till planområdet sker norrifrån via Solviksvägen. Idag ligger det ett tiotal bostäder längs 
med Solviksvägen.  
 
På östra sidan av Södra stambanan ligger det ett villaområde, varav ett antal hus ligger mycket 
nära järnvägen. Dessa hus är utsatta för mycket höga bullernivåer. För husen närmast 
järnvägen planerar Trafikverket bullerdämpande åtgärder. 
 
I de två styckena som följer återges information om buller och hälsa från 
Folkhälsomyndighetens rapport Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer (publicerad 
2019).  
 
Exponering för buller har betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Sömnstörningar är 
en av de allvarligaste effekterna på grund av buller. En störd natts sömn påverkar direkt 
individens välmående dagen efter, och sömnstörningar under en längre tid påverkar kroppens 
förmåga att återhämta sig. Det finns studier som visar på samband mellan sömnstörning och 
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, diabetes, nedsatt prestation och inlärning 
samt försämrad psykisk hälsa. Orsaken till att vi reagerar på buller, även när vi sover, beror på 
att det finns icke viljestyrda kopplingar mellan hörselsinnet och kroppens stressreglerande 
system. 
 
Det är vanligtvis den maximala ljudnivån och antalet händelser med höga ljudnivåer som 
påverkar risken för sömnstörningar. Skillnaden mellan bakgrundsnivå och ljudtoppar har 
också betydelse för hur störande bullret upplevs. Det innebär att en ljudmiljö med mer jämn 
karaktär kan upplevas som mindre störande än en ljudmiljö där ljudnivåerna varierar mycket, 
även om den ekvivalenta ljudnivån är samma.  
 
De svenska riktvärdena är en kompromiss mellan de två intressena människors hälsa och 
bostadsförsörjning. Jämfört med Världshälsoorganisationens rekommendationer för buller 
från spårtrafik, som i större utsträckning utgår från ett hälsoperspektiv, och som motsvarar 
cirka 48 dBA ekvivalenta ljudnivåer, är de svenska riktvärdena betydligt mer generösa. Det är 
också något som Naturvårdsverket konstaterar i sin vägledning för strategisk 
miljöbedömning, varför det inte räcker att i miljöbedömningen bedöma mot gällande 
riktvärden utan det är konsekvenserna för människors hälsa som ska bedömas och beskrivas.  
 
I figuren nedan visas exempel på ljudnivåer i olika situationer, vilket kan ge en förståelse för 
de ljudnivåer som redovisas i bedömningen. 
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Med inarbetade åtgärder, i form av en fyra meter hög vall med en fyra meter hög bullerskärm 
ovanpå mellan planområdet och Södra stambanan, samt bullerskärmar söder och norr om 
vallen, klaras trafikbullerförordningens grundriktvärden om 60 dBA ekvivalenta ljudnivåer 
vid fasad för fyra av fem planerade flerbostadshus samt för samtliga flytande bostäder. I 
flerbostadshuset i planområdets nordöstra del överskrids trafikbullerförordningens 
grundriktvärden.  
 
För de flerbostadshus som klarar trafikbullerförordningens grundriktvärde kan valfri 
planlösning väljas. I flerbostadshuset i planområdets nordöstra del behöver lägenheterna 
planeras med en tyst sida, vilket innebär att hälften av alla bostadsrum skall uppfylla 
ekvivalenta ljudnivåer om högst 55 dBA och maximala ljudnivåer om högst 70 dBA vid 
fasad, vilket uppfylls på husets västra sida. 
 
För uteplats i anslutning till bostad gäller ekvivalenta ljudnivåer om högst 50 dBA och 
maximala ljudnivåer om högst 70 dBA. För flerbostadshusen kan gemensamma uteplatser 
anläggas på innergårdarna i markplan. Eventuella privata uteplatser som balkonger kan då 
byggas utan hänsyn till gällande riktvärden. 
 
För befintlig bebyggelse på östra sidan av Södra stambanan beräknas reflektioner från 
bullervall och bullerskärm kunna medföra en ökning på upp till 1–2 dBA maximala ljudnivå 
jämfört med nuläget. En ökning på 3 dBA innebär en knappt hörbar förändring av ljudnivån, 
och en ökning med 1–2 dBA kommer troligtvis inte kunna uppfattas. Bullervallen och 
bullerskärmen kan dock medföra att karaktären på ljudet kan förändras, vilket innebär att 
bullret från järnvägen kan komma att uppfattas annorlunda än idag. Ljudnivåerna vid 
bostäderna på östra sidan av järnvägen är redan mycket höga och medför redan idag risker för 
negativa hälsokonsekvenser, och ett tillskott på cirka 1–2 dBA bedöms inte medföra en 
betydande förändring ur ett hälsoperspektiv jämfört med nollalternativet.   
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För boende längs med Solviksvägen beräknas den tillkommande trafiken på grund av 
genomförandet av planförslaget medföra en ökning av de ekvivalenta ljudnivåerna till som 
högst 52 dBA, vilket innebär en ökning med upp till 5 dBA. Det innebär en märkbar 
förändring jämfört med nollalternativet, men inte i en omfattning som bedöms medföra någon 
betydande påverkan på människors hälsa.  
 
Bullerutredningen har också beräknat ekvivalenta ljudnivåer på grund av verksamheten vid 
Möckeln Svenska AB. Vid närmsta flerbostadshus uppgår ekvivalenta ljudnivåer, dagtid då 
verksamheten är igång, till 40 dBA vilket är betydligt lägre än dagriktvärdet för 
verksamhetsbuller som är ekvivalenta ljudnivåer om 50 dBA. 
 
Även om grundriktvärdena klaras innebär de så pass höga ljudnivåer att de kan medföra risk 
för negativ påverkan på människors hälsa. Att ljudbilden i området domineras av höga 
tillfälliga ljud när tågen passerar, och att det däremellan är relativt tyst, bedöms medföra 
utmaningar med koppling till människors hälsa. Det är en ljudmiljö som till sin karaktär, dvs 
höga tillfälliga ljud när tågen passerar och däremellan relativt tyst, kan bidra till 
sömnstörningar för boende i området. Det i kombination med att bullerpåverkan med säkerhet 
kommer ske och under lång tid, dvs. tågen kommer trafikera järnvägen under lång tid, bidrar 
till bedömningen att effekten blir måttligt negativ. Intressets värde, det vill säga människors 
hälsa, bedöms som måttligt på grund av ökningen av antalet störda individer, som utgörs av 
boende i de tillkommande 300–340 bostäderna i planförslaget. Sammantaget medför det 
bedömningen att ljudmiljön kan medföra måttligt negativa konsekvenser för människors 
hälsa. Framförallt bedöms negativa konsekvenser kunna drabba de människor som kommer 
bo i området under en lång tid. 
 
Planförslaget berörs av miljömålet God bebyggd miljö och preciseringen Hälsa och säkerhet i 
och med närheten till Södra stambanan som medför höga bullernivåer inom planområdet. 
Trots inarbetade åtgärder i form av bullervall och bullerskärmar beräknas ljudnivåerna inom 
planområdet bli så höga att de kan medföra negativ påverkan på människors hälsa. 
Ljudmiljön, med höga ljudnivåer när tågen passerar och däremellan relativt tyst, är av en 
karaktär som har potential att medföra sömnstörningar. Bedömningen är att genomförandet av 
planförslaget inte bidrar till uppfyllelse av miljömålet med avseende på människors hälsa. 
 
 
Vibrationer från trafik 
Planförslaget har anpassats så att de bostäder so tillskapas ska inneha de gällande riktvärden 
som finns för vibrationer och stomljud, se under Planförslag/vibrationer. 
 
Vibrationer utgörs av vågrörelser som transporteras genom marken. Det mänskliga örat kan 
inte uppfatta dessa vågrörelser, men vibrationer kan uppfattas av kroppen. Känseltröskel för 
vibrationer ligger kring en vibrationshastighet av 0.1 mm/s. När vibrationer går upp i en 
byggnad kan vibrationer i byggnadskroppen alstra ljudnivåer som kan uppfattas av örat, vilket 
kallas stomljud. Vibrationer och stomljud kan orsaka störningar som kan leda till 
insomningsproblem, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och allmän trötthet. 
 
Vibrationer har uppmätts inom planområdet. Analys av frekvensdata visar att de dominerande 
markvibrationerna vid tågpassage är belägna runt 10 Hz, mätningarna visar även på betydande 
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vibrationer i frekvensområdet 30 Hz vilka har en stor inverkan på det förväntade stomljudet i 
framtida bostäder.  
 
Vibrationerna i en byggnad beror på flera olika faktorer, bland annat grundläggning, material, 
bjälklagsspännvidder. På grund av markförhållandena har mindre bostäder bedömts vara 
olämpliga att bygga inom planområdet. Därför har vibrationsutredningen (Tyréns 2022) 
beräknat maximala stomljudsnivåer och komfortvibrationer för rekommenderad bebyggelse, 
dvs 4–5 våningar höga betonghus. Resultatet beror på vilken resonansfrekvens som bjälklagen 
har, varför två scenarier har beräknats, ett för bjälklag med 16 hz resonansfrekvens och ett för 
bjälklag med 31,5 hz resonansfrekvens. Utifrån vibrationsutredningens rekommendationer har 
en bestämmelse om att byggnader ska konstrueras med bjälklag med lägsta resonansfrekvens 
på 32 Hz införts. 
 
 
Övrigt buller 
Detaljplanen medger inte användningen industri eller någon annan typ av användning som 
väntas ge upphov till någon annan typ av buller än trafikbuller.  
 
Med kumulativa effekter avses normalt sammanslagningseffekter av olika bullerslag, 
exempelvis trafik- och industribuller. De planerade bostäderna inom Sånnaböke 1:171 
påverkas till varierande del av trafik- och industribuller. Den ekvivalenta ljudnivån från 
trafiken avser medelljudnivån över dygnets 24 timmar. För industribuller avser riktvärdena 
medelljudnivån över de olika dygnsperioderna dag, kväll och natt. Att de olika bullerslagen 
avser olika tidsperioder försvårar ofta en sammanslagning av den totala bullernivån i ett 
område. Vidare skiljer sig ofta karaktären på ljuden åt, vilket ytterligare försvårar en 
jämförelse. Ljudnivån vid de planerade bostäderna domineras helt av ljudnivån från 
järnvägen. Risken för att det skulle uppstå några negativa kumulativa effekter till följd av 
övrigt buller bedöms därför som liten. 
 
 
Farligt gods 
Planen utformas så att det blir säkert att vistas och bo inom området med hänsyn till de risker 
som finns kopplade till transporter av farligt gods längs med Södra stambanan. Läs mer under 
kapitlet Planförslag/Hälsa och säkerhet/Farligt gods.  
 

Markföroreningar 
Planförslagets genomförande medför att markföroreningar inom planområdet avhjälps. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget kan bidra till flera positiva ekonomiska konsekvenser genom utnyttjande av 
befintlig infrastruktur och ett effektivt markutnyttjande. Planförslaget möjliggör fler boenden 
i Älmhult vilket kan öka underlaget för både offentlig och kommersiell service. 
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Sociala konsekvenser 
Förslaget gör om en otillgänglig tom industritomt till ett bostadsområde med cirka 300–340 
bostäder med tillhörande stora grönytor och strandpromenad inom Älmhults tätort. I Gemön 
och Möckelnområdet ligger mestadels villor och att industrifastigheten omvandlas till 
flerbostadshus gör att många människor får tillgång till ett attraktivt och sjönära boende. 
Området behöver gestaltas med omsorg för att alla ska känna sig välkomna och kunna mötas 
på lika villkor. Mellan samråd och granskning kommer ett gestaltningsprogram för de 
allmänna platserna att tas fram.  
 
Barnperspektivet 
Planförslaget har en stor potential att skapa miljöer som är positiva för barn. Varje kvarter har 
innergårdar där barn kan vistas. Den stora parken längs östra sidan av området möjliggör både 
för små och stora barn att leka och umgås. Att det finns goda förutsättningar till bostadsnära 
natur är positivt för barns rörelse, mentala och fysiska utveckling.  
 
Området planeras med trafikseparerade lösningar så att barn kan röra sig tryggt längs gator. 
Via Solvikstunneln kan lite större barn ta cykeln in till centrala Älmhult eller ta sig till 
busshållplatsen på östra sidan av järnvägen. Det relativt centrala läget skapar frihet för äldre 
barn att ta sig till skola, kompisar och aktiviteter på egen hand.  
 
Trygghet och tillgänglighet 
Att den avstängda industrifastigheten öppnas upp för bostäder och stora allmänna ytor är 
mycket positivt att fler får tillgång till sjön, parker och förhoppningsvis olika typer av service. 
Ett exempel på att öka tillgängligheten till området är gångbron mellan Näset och 
Solvikskajen som stärker stråket mellan Älmhult centrum, båthamnen, Näset, Möckelns 
badplats och vidare ut till de vackra naturområdena i Sånnaböke. En sådan bro säkrar 
passagen söderut, stärker vattenkontakten och bidrar till att stärka friluftslivet med 
sammanhängande promenadstråk i naturmiljö. Alla allmänna platser ska följa Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader, BFS 2011:5-ALM-2.  
 
Trygghetsanalysen som gjorts i planskedet kan med fördel användas även i framtida skeden 
för att trygghetsarbetet ska fortgå och tillämpas även i den mindre skalan12. 
Trygghetsaspekten kommer att lyftas in vid framtagandet av gestaltningsprogrammet mellan 
samråd och granskning.  

 
12 BoTryggt2030 – Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer, Stiftelsen Tryggare Sverige, 2020, 
Århus 
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan för genomförande 
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning 
Exploatören äger idag huvuddelen av marken som avses exploateras. Huvudman för allmän 
platsmark som ansvarar för utbyggnad och skötsel är kommunen. Ansvars- och 
kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatören regleras i separata avtal. Se vidare 
under rubriken Exploateringsavtal.  
 
För uppförande av bebyggelse och tillhörande anläggningar inom kvartersmark ansvarar 
fastighetsägaren/exploatören. 
  
Huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar är Älmhults kommun. Planförslaget 
medför att området blir verksamhetsområde för dagvatten enligt lagen om allmänna 
vattentjänster.  
 
För de flytande hemmen kommer spill- och färskvattenserviser att anläggas i pir respektive 
brygga på fast nivå. Bostadsägarna ansvarar för att med egen anläggning pumpa spillvatten 
till anslutningspunkt (servisen). 
 
E.ON. har områdeskoncession och är huvudman för utbyggnaden av elnätet. Elmnet ansvarar 
för utbyggnad av fiberkablar.   
  
Skanova har luft- och jordledningar för telekablar inom planområdet.  
 
Kostnader som uppkommer i samband med flytt av ledningar vid exploateringen bekostas av 
exploatören.  
 
Exploateringsavtal 
Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för kommunen i form av utbyggnad av 
allmän platsmark (gata, park, torg och natur), vatten och avlopp inklusive dagvattenlösningar. 
Intäkter för kommunens utgifter säkerställs genom exploateringsavtal och genom 
VA-anslutningsavgifter. 

Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan exploatören och 
Älmhults kommun. Avtalet ska antas av kommunfullmäktige. En förprojektering och 
gestaltningsprogram ska tas fram som kommer att ligga till grund för kostnadsberäkningar för 
utbyggnad av planförslaget. Exploateringsavtalet styrs av Älmhults kommuns styrdokument 
Riktlinjer för mark- och exploatering, antagen av Kommunfullmäktige, 2020-12-14 § 187. 
Nedan redovisas vad som ska gälla för exploateringsavtalet som upprättas mellan kommunen 
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och exploatören i enlighet med riktlinjerna. Syftet med avtalet är att säkerställa 
genomförandet av planen och att fördela kostnadsansvaret.  
 

Kostnader och ansvar inom planområdet 
Exploatören ska finansiera den projektering och byggnation av gator och allmän platsmark 
som krävs för att exploateringen ska kunna genomföras. Kommunen genomför och anlägger, 
och exploatören bekostar den allmänna platsmarken samt gatorna som hör till området. Ett 
krav från kommunen är att den allmänna platsmarken som ingår i detaljplanen överlåts utan 
kostnad. 
 
Exploatören finansierar alla kostnader för eventuell flytt av ledningar och anslutningsavgifter 
till vatten och avlopp, el, tele, bredband och eventuell annan infrastruktur. Exploatören 
bekostar dagvattenanläggningar inom kvartersmark. 
 
Exploatören ansvarar för och bekostar utredningar, utformning och åtgärder med avseende på 
avfallshantering, bulleråtgärder, sanering, översvämning, vattenverksamhet, bevarande- och 
kompensationsåtgärder av skyddsvärda områden, geoteknik och/eller arkeologi som krävs för 
detaljplanens genomförande. 
 
En förprojektering och ett gestaltningsprogram ska tas fram i detaljplanerings 
granskningsskede, det arbetet bekostas av exploatören.  
 
Vissa åtgärder krävs utanför planområdet för genomförandet av detaljplanen. För att marken 
ska bli lämplig för bostadsbebyggelse måste ett bullerplank uppföras på Trafikverkets mark, 
se beskrivning av detta under separat rubrik. Exploatören ska stå för dessa kostnader då nyttan 
av åtgärderna är direkt kopplade till genomförandet av planen.  
 
Höjningen av Solviksvägen i delar som ligger utanför fastigheten Sånnaböke 1:171, 
kostnaden regleras genom exploateringsavtalet.  
 
Gångbron är av stor nytta för allmänheten och stärker kopplingar mellan Älmhult tätort och 
natur- och rekreationsområden. Gångbron och projekteringen av densamma bekostas av 
kommunen. 
 

Fastighetsbildning med mera 
Kommunen ansöker och exploatören bekostar de eventuella fastighetsbildningsåtgärder eller 
liknande som krävs, exempelvis fastighetsreglering, avstyckning, servitut, nyttjanderättsavtal 
och bildande av gemensamhetsanläggningar. 
 

Säkerställande av avtal 
Exploateringsavtalets giltighet och genomförandetid ska säkerställas i avtalet. Avtalet ska 
också omfatta hur en eventuell överlåtelse av avtalet till annan exploatör hanteras. Kommunen 
kommer att kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser. Typ av säkerhet beslutas 
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av kommunen, exempel är inbetalning på förhand, pantbrev, bankgaranti, eller borgen, 
exempelvis moderbolagsborgen.  
 
 
Avtal med Trafikverket 

Bullerplank 
Ett avtal kommer att tecknas mellan Älmhults kommun och Trafikverket för att säkerställa att 
ett bullerplank utanför planområdet uppförs. Även villkor på plankartan finns för att 
säkerställa att bullerskydd måste uppföras innan bygglov kan beviljas. I avtalet ingår plankets 
omfattning, tekniska egenskaper, tidplan för uppförande och fördelning av kostnader. 
Bullerplanket ska bekostas av exploatören. 
 

Nyttjanderätt 
Älmhults kommun har för avsikt att teckna avtal om nyttjanderätt med Trafikverket. Avtalet 
avser gångspassagen väster om järnvägen.  
 

Fastighetsregleringsavtal  
Del av Älmhult 8:1 som ägs av Trafikverket är planlagt som öppet vatten (136m2). Området 
är i själva verket utfyllt. Det mindre landområdet lämpar sig väl till parkmark och som en 
sammanhängande del av den föreslagna strandpromenaden. I samband med genomförandet av 
detaljplanen föreslås att marken regleras till fastigheten som kommer utgöra allmän 
platsmark.  

 
Fastighetsrättsliga frågor  
Tabellen nedan syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna genomföra 
detaljplanen, det vill säga att exploatera området. 
Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Utförande 
Inom planområdet, 
mark som ägs av 
exploatören 

   

Sånnaböke 1:171 Utgift för 
fastighetsreglering 
och avstyckning  

De delar som utgör 
allmän platsmark 
regleras från del av 
Sånnaböke 1:171 till 
Sånnaböke 1:128. 
Kvartersmark styckas 
av till egna 
fastigheter. 

Fastighetsreglering 
och avstyckning  

Inom planområdet, 
mark och/eller 
vatten som ägs av 
annan än 
exploatören 

   

Älmhult 8:1 Utgift för markköp 
och 
fastighetsreglering 

Del av Älmhult 8:1 
regleras till 
Sånnaböke 1:128 

Fastighetsreglering  
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Servitut 
Balkonger, burspråk och utskjutande byggnadsdelar får skjuta ut 1 meter över allmän platsmark. 
Frihöjden ska vara 2,7 meter. Genomförandet säkerställs genom servitut. 

 

Ekonomiska frågor  
Framtagandet av detaljplanen bekostas av exploatören och regleras i ett planavtal.  
 
Övriga avgifter som exploatören bekostar regleras i exploateringsavtalet.  
 

Tekniska frågor  
Vattenverksamhet 
Planförslaget innehåller många olika konstruktioner i och ovan vattenytan. För att få tillstånd 
att bygga dessa krävs en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
bedömer om åtgärderna är så pass omfattande att tillstånd behöver sökas hos Mark- och 
miljödomstolen. Anmälan och tillstånd om vattenverksamhet är en separat process från 
detaljplanen och den kan göras parallellt med detaljplanen eller efter att detaljplanen vunnit 
laga kraft. 
 
Markföroreningar 
En avhjälpandeåtgärd ska vidtas inom fastighet eller på byggnad. Innan startbesked för 
byggnad ges, ska avhjälpandeåtgärd, teknisk lösning för en eventuell skydds eller 
säkerhetsåtgärd redovisas. 
 
En avhjälpandeåtgärd för markförorening måste anmälans enligt 28 § i miljöbalken och ska 
skickas till tillsynsmyndigheten för förorenad mark. Anmälan ska inkomma i god tid innan 
åtgärderna påbörjas, det är brottsligt att påbörja avhjälpandeåtgärder utan att en anmälan 
gjorts. För den aktuella planen kan ett avhjälpande innebära att markföroreningarna tas bort 
från platsen och att eventuella spridningsvägar till skyddsobjekt begränsas. Skyddsobjekt på 
den aktuella platsen är bland annat människor som kommer bo och vistas i området men även 
grundvattnet och närliggande ekosystem på och i närheten av fastigheten. Samtliga massor 
som tas bort från platsen i samband med en avhjälpandeåtgärd ska transporteras till en 
godkänd mottagare för det aktuella avfallet. En vald avhjälpandeåtgärd måste redovisas i 
detalj i samband med anmälan och efter att avhjälpandeåtgärden förenats med 
försiktighetsmått samt godkänts kan den vidtas. När åtgärden vidtagits måste 
verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärden uppnått ett fullgott avhjälpande och att 
skyddsobjekten på platsen framöver sannolikt inte längre kommer påverkas av föroreningen. 
Beroende på vald avhjälpandeåtgärd kan krav på framtida mätningar, exempelvis genom ett 
kontrollprogram, komma krävas för att säkerställa att föroreningen avhjälpts på ett fullgott sätt. 
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Utredning för alternativ av avhjälpandeåtgärd 13  
Den dioxinförorenade jorden vid den gamla doppningsplatsen bedöms ligga ytligt ned till ca  
1 m under markytan över ett ca 470 m2 stort område. I och med att föroreningarna är ytliga, 
kemiskt och biologiskt svårnedbrytbara, samt av relativt liten omfattning, finns ingen in situ-
metod att tillgå för sanering. Med tanke på att utbredningen av förorenad mark är relativt liten 
i yt- och djupled föreslås en efterbehandling i form av schaktsanering och extern deponering 
på godkänd deponi.  
 
Beskrivning av masshantering 14 

INOM FÖRESLAGEN EFTERBEHANDLING 
Urschaktning av dioxinförorenad jord över ett ca 470 m2 stort område ned till ca 1 m under 
markytan bedöms ge upphov till 470 m3 förorenade massor med en vikt på ca 850 ton vid en 
volymvikt på 1,8 ton/m3. Utifrån representativ halt föreslås massorna klassas som ”IFA-
massor”. 
 
MARKANLÄGGNINGAR 
Asfalt 
Inom området finns ca 40 000 m2 asfaltsbelagd yta. Med en tjocklek på 1 dm så beräknas 
mängden asfalt vara 4000 m3 eller 4700 ton med en volymvikt på 1,17 ton/m3. Asfalten 
bedöms vara fri från stenkolstjära. 
 
Betong 
Betonggrunderna täcker en total yta på ca 5000 m2. Utifrån fältundersökningen bedöms 
tjockleken vara 0,3 m. Därmed beräknas ca 1500 m3 betong, eller ca 3600 ton vid en 
volymvikt på 2,4 ton/m3, finnas inom området. Laktest av betongen visar att den inte kan 
klassas som inert avfall utan deponeras som IFA-material. På grund av dess innehåll av 
sexvärt krom och dess lakningsegenskaper, bedöms den inte som lämplig att återvinna som 
krossat bärlager inom området. 
 
Ledningsgravar 
Ledningar och ledningsgravar är inte undersökta. Om dessa rivs så bör materialet 
omhändertas i enlighet med gällande miljölagstiftning. Om föroreningsindikationer påvisas 
bör provtagning utföras. 
 
ÖVRIG JORD 
Om massöverskott skulle uppkomma inom byggprojektet så föreslås jordmaterial klassas 
enligt följande: 
 
Nya doppningsplatsen 
Jorden innehåller föroreningshalter underskridande KM. Utifrån att den innehåller dioxin 
föreslås jorden klassas som ”KM-massor”. 

 
13 Ur rapporten: Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, 
Älmhults kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23 
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Fd fordonstvätten 
Jorden innehåller föroreningshalter av alifater >C16-C35 överskridande KM och föreslås 
därför klassas som ”MKM-massor”. Bestämningen bedöms dock som osäker och kan 
innebära en alltför restriktiv klassning. Det kan därför vara lämpligt att provta eventuella 
överskottsmassor från den fd fordonstvätten för en omklassificering. Detta kan utföras i 
samband med övriga entreprenadarbeten. 
 
Övrig fyllning 
Då inga föroreningshalter överskridande KM har påvisats föreslås jorden klassas som ”KM-
massor” och kan återvinnas fritt inom fastigheten. Utifrån mängden prov bedöms 
klassificeringen vara säker. 
 
Naturligt material 
Naturlig sand och silt bedöms utifrån föroreningshalter utgöra ”MRR-massor” och bedöms 
kunna återvinnas fritt inom och utanför projektet. 
 
Markhöjning 
Markhöjning inom bostadsområdet genomförs dels genom anläggandet av allmän platsmark, 
dels genom uppfyllnad inom kvartersmark (se Exploateringsavtal för principer för utbyggnad 
av allmän platsmark och kostnadsfördelning).  
 
Höjningen av Solviksvägen skulle, utan åtgärder, medföra att utfarterna för fastigheterna 
Sånnaböke 1:76; Sånnaböke 1:84; Sånnaböke 1:99; Sånnaböke 1:124; Sånnaböke 1:126; 
Sånnaböke 1:105; Sånnaböke 1:88; Sånnaböke 1:89/1:67/1:96 samt Sånnaböke 1:316 blir 
svåra eller omöjliga att nyttja. Höjdskillnaden mellan fastigheterna och Solviksvägens 
framtida höjdläge på 138,0 meter över havet måste till största del tas upp på ovan nämnda 
fastigheter. Till granskningsskedet av detaljplanen kommer övergången mellan 
bostadsfastigheterna och Solviksvägen att ha förprojekterats och redovisas då i 
planbeskrivningen, samt som en bilagd utredning. Under kapitlet Planförslag/Gator och 
Trafik/Solviksvägen redovisas typsektioner för fastigheterna med nuvarande markhöjder och 
föreslagna framtida markhöjder. 
 
Skred- och rasrisk 
Den geotekniska utredningen visar att sättnings- och stabilitetsproblem föreligger inom hela 
planområdet. Inom hela planområdet förekommer silt som har flytbenägna egenskaper i 
vattenmättat tillstånd och därför ska skyddas mot erosion och nederbörd under schakt och 
fyllningsarbeten. 
 
Enligt muntlig uppgift finns en kulvert mellan Sånnaböke 1:171 och Sånnaböke 1:316. Exakt 
läge och storlek är inte fastställt, när området projekteras behöver läge och storlek fastställas 
för att fylla igen kulverten.  
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Geotekniska rekommendationer 14 
Grundläggningsförhållanden inom området är mindre goda då jordlager under fyllning till stor 
del är mycket lösa eller delvis utgörs av organisk jord, såsom gyttja.  
 
Det kommer att krävas åtgärder/förstärkningsåtgärder inom området i samband med 
grundläggning av byggnader. 
 
Tyréns rekommenderar pålgrundläggning inom hela detaljplaneområdet för byggnader med 
mer än en våning. På så sätt undviks sättningar och stabilitetsproblem mot intilliggande 
Möckeln. Grundläggning ska ske på frostfritt djup. 
 
Grundläggning 
Tyréns rekommenderar pålgrundläggning inom hela detaljplaneområdet för byggnader med 
mer än en våning. På så sätt undviks sättningar och stabilitetsproblem mot intilliggande 
Möckeln.  
 
Grundläggning ska ske på frostfritt djup. 
 
Schakt- och fyllningsarbeten 
Alla schakt- och fyllningsarbete ska utföras enligt AMA Anläggning 17. 
 
För grunda schakter (max 4 m djupa) med slänt ska slänter ställas med säker släntlutning i 
fyllning om 1:2 och i friktionsjord om 1:1,5 förutsatt att grundvattenytan är under 
schaktbotten och att släntkrön är obelastade. Se ”Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i 
jord” utgiven av Svensk byggtjänst 2015 för ytterligare information. 
 
Förekommande silt har flytbenägna egenskaper i vattenmättat tillstånd och ska därför skyddas 
mot erosion och nederbörd. 
 
En stabilitetsutrednings ska utföras vid djupa schakt och inom områden där gyttja kan 
förekomma. 
 
Anläggning av hårdgjorda ytor 
För anläggning av hårdgjorda ytor ska överbyggnad dimensioneras för förekommande 
terrassmaterial. 
 
Förekommande sand tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1. Silt tillhör materialtyp 5A 
och tjälfarlighetsklass 4. 
 
 

 
14 Ur rapporten: Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns 
AB, 2021-10-12, Rev B 2022-01-26 
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VA-ledningar 
VA-ledningar ska grundläggas på frostfritt djup. 
 
Grundvattensänkning 
Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall krävs 
tillstånd enligt miljöbalken. 
 
Markradon 
Då mätvärdena för markradon ligger inom lågriskintervallet för klassning av radonmark 
bedöms det inte behövas radonskyddat byggande vid nybyggnation.  
 
Radonhalter kan vara högre efter dränering men med sjön Möckelns närhet kommer 
grundvattennivån inte sjunka nämnvärt. Det planeras inte heller djupare grundläggning med 
källare inom detaljplaneområdet som behöver dräneras. 
 
Vidare projektering 
När detaljplan fastställts och byggnader och anläggningars läge är bestämda ska 
kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att vidare ta fram dimensionerande 
hållfasthets- och deformationsegenskaper samt bestämma djup för pålgrundläggning. 
 
 
Brand 
Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 minuter varför utrymning ska kunna ske 
utan hjälp av räddningstjänsten. Området ska vara försett med brandpostnät enligt Svenskt Vatten 
P114. För ett konventionellt system placeras brandposter maximalt 150 meter från varandra vilket 
ger att det blir maximalt 75 meter från uppställningsplats för räddningstjänstens fordon till 
närmsta brandpost. I sammanhanget skall särskilt beaktas de krav som stigarledningar ställer på 
brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband 
med anmälan. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet 
mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 m. Byggherren ska redovisa att 
åtkomligheten är säkerställd inför startbesked.  
 
Dagvattenanläggningar 
Föroreningar har konstaterats i sediment vid föreslagen plats för sedimentbassängen, 
Beroende på hur skärmbassängen utformas och dagvattenledningsnätet höjdsätts kan det bli 
aktuellt att gräva bort massor från platsen. Massorna kommer då med största sannolikhet 
klassas som förorenade massor och måste hanteras därefter. Risk finns även att föroreningar 
rörs upp i byggskedes och åtgärder måste vidtas för att minska spridningsrisken. Vilka 
åtgärder som kan bli aktuella bör utredas i samband med projektering. Efter att 
skärmbassängen är byggd bör risken för ytterligare spridning vara mycket låg då funktionen 
bygger på sedimentation av material. Därmed bör även sediment som eventuellt rörs upp vid 
utlopp sedimentera inom bassängen innan utlopp till recipient. 
För att säkerställa att den dagvattenhantering som föreslås i dagvattenutredningen kan 
genomföras är det viktigt att ytor för dagvattenhanteringen tas med i förprojekteringen. 
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Skärmbassängen ska utformas i enlighet med rekommendation i dagvattenutredningen 
Skärmbassängen ska utvecklas med flytande växtbäddar vilka möjliggör ytterligare rening, 
och som dessutom bidrar med estetiska värden. Det bör övervägas att låta dagvatten inom 
allmän platsmark infiltrera i växtbäddar och planteringar då det kan bidra till ytterligare 
rening innan dagvattnet når skärmbassängen.  
 
För skärmbassängens funktion är det viktigt att säkerställa erforderliga ytor för tillfälliga 
upplag av sediment som behöver mellanlagras när bassängen rensas på allmän plats. Till 
granskningen kommer ett gestaltningsprogram tas fram för allmän plats som tar hänsyn till 
detta krav. 
 
Vattenmiljön kommer att inventeras i fortsatt planarbete för att möjliggöra mer detaljerade 
bedömningar av påverkan på sjöns fysiska strukturer. 
 
 
Anläggning och skötsel av park- och naturmark (allmän plats) 
För att stärka de positiva effekterna som föreslagen grönstruktur inom planområdet innebär ska 
gröna ytor utvecklas för att stärka den biologiska mångfalden inom området. Grönstråk och 
bullervall kan exempelvis planteras som blomsteräng med lokal flora samt med bärande träd och 
buskar (med olika blomningstid och bärande tid). Det är viktigt att det finns en blandning av höga 
och låga träd och buskar för att skapa miljöer som attraherar en variation av insekter, fåglar och 
mindre däggdjur. Skötsel såsom klippning av gräs behöver också anpassas för att värden för 
biologisk mångfald ska kunna stärkas. 

I den norra delen av området, mot lövdungen, finns en sandig sluttning. Detta område utgör 
möjlig boplats för solitärbin och andra insekter. För att gynna dessa arter ska en blomsteräng eller 
blommande perennrabatter anläggas i anslutning till sluttningen. 

Vad gäller den invasiva arten blomsterlupin som har hittats i området är det viktigt att inte sprida 
denna vidare. Då förekomsten är liten föreslås ryckning av de enskilda plantorna (innan de hunnit 
sätta frön) som bekämpningsmetod. Vid ryckning kommer också den näringslagrande roten med. 
Plantorna fraktas därefter till deponi. Återkommande åtgärder kan dock vara nödvändiga då skott 
kan komma upp från eventuella kvarvarande rotdelar eller från fröbanken.  

Vid byggnation av gångbro föreslås åtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön på näset 
söder om planområdet. Undvik att utsätta den blockiga miljön med mossbeklädda stenar och 
blåbärsris för negativ påverkan vid bygget. En del av sanden ska flyttas till intilliggande område 
och om de riskerar att förstöras vid arbetet ska samtliga lågor, rotvältor och mossbeklädda block 
varsamt flyttas för att bibehålla dessa biotoper. Sly av klibbal, salix och lind kan röjas undan för 
att ge plats åt gångbron.  

Typ av bro och bryggor samt material kan anpassas för att ge så lite konsekvenser för naturmiljön 
som möjligt. Ljusgenomsläppet vid en brygga/bro kan säkerställas genom att bryggans brädor har 
mellanrum så solljus kan sippra igenom ner i vattnet. För att ge ett bättre underlag för bedömning 
av vilken bro- och bryggtyp som ger minst påverkan kommer vattenmiljön inventeras i det 
fortsatta arbetet med detaljplanen. 
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Det finns en yngre ek och några äldre björkar inom området för strandstråket och dessa ska ges 
utrymme att fortsätta växa fritt.  

 

Samverkan 
Detaljplanen har tagits fram i samverkan med en förvaltningsövergripande 
tjänstemannagrupp.   
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
2022-04-11 
 
Linda Björling     Arpine Minasyan 
Planarkitekt     Stadsarkitekt  
 
Peter Hultin 
Planarkitekt 
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SAMMANFATTNING 

Trenäs förvaltning har ansökt om planbesked för att upprätta en detaljplan som 

möjliggör blandad bebyggelse på fastigheterna Sånnaböke 1:171 samt delar av 

fastigheterna Sånnaböke 1:128, Älmhult 8:1 och Stenbrohult 5:1, tre kilometer norr 

om centrala Älmhult i Älmhults kommun. Området är utpekat för bostäder i 

översiktsplanen och planförslaget bedöms därför vara förenligt med översiktsplanen. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i attraktivt läge vid sjön Möckeln. I 

det här fallet rör det sig om en sedan lång tid ianspråktagen och asfalterad yta varför 

det inte bedöms som sannolikt att det finns en annan plats som uppfyller syftet med 

detaljplanen och som kan medföra mindre risk för negativ påverkan på miljön.  

 

Älmhults kommun tog 2020-05-05 beslut om att en strategisk miljöbedömning 

behöver upprättas för detaljplanen. Ett avgränsningssamråd har genomförts 2020-06-

08 med Länsstyrelsen i Kronobergs län. Med utgångspunkt från avgränsningssamrådet 

och de utredningar som genomförts har miljöbedömningen avgränsats till naturmiljö, 

vattenmiljö, buller och vibrationer. 

 

Buller från Södra stambanan medför mycket höga ljudnivåer och höga vibrationsnivåer. 

För att anpassa planförslaget utifrån dessa utmaningar, och för att begränsa negativa 

konsekvenser på människors hälsa, har planförslaget utvecklats och bearbetats 

allteftersom mer kunskap kommit fram utifrån de utredningar som genomförts. Stora 

förändringar är bullervallen och bullerskärmar som tillkommit för att begränsa 

bullerpåverkan, samt att det till slut enbart planeras för stora flerbostadshus för att 

begränsa negativa effekter på grund av vibrationer. 

 

Planförslaget omfattar 300-340 bostäder, framförallt i flerbostadshus om fyra till fem 

våningar. Som komplement planeras även för ett antal flytande hem. Möjligheter 

planeras för lokal service såväl som för mötesplatser i form av exempelvis kallbadhus 

och café. I planförslaget ingår också en mindre marina samt en idrottsanläggning. Med 

bil nås området norrifrån via Solviksvägen. Österifrån nås planområdet via en gång- 

och cykeltunnel under järnvägen. Söderut finns ett befintligt stråk längs med 

järnvägen, som dock ligger på Trafikverkets fastighet. För att säkerställa en koppling 

söderut planeras därför för en gångbro till Näset. Planområdet är utsatt för höga 

bullernivåer varför en bullervall med bullerskärm planeras mot järnvägen. 

Bullerskärmar planeras även norr och söder om bullervallen. Längs med vattnet 

planeras ett grönstråk och i nordöstra delen mot bullervallen planeras en park som 

hänger ihop med bullervallen. I och med att nuvarande detaljplaner upphävs 

återinträder strandskyddet. Eftersom området redan är ianspråktaget bedöms det 

finnas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. Genomförandet av planförslaget 

bedöms ha potential att stärka strandskyddets syften. 

 

Nollalternativet, det vill säga miljöns sannolika utveckling om detaljplanen inte 

genomförs, bedöms innebära att området fortsatt kommer utgöras av en asfalterad yta 

som troligtvis kommer användas som verksamhetsområde med en eller flera mindre 

verksamheter.  

 

Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård samt friluftsliv. En 

naturvärdesinventering har genomförts för planförslaget. Inom planområdet har endast 

ett mindre område i nordvästra delen identifierats med visst naturvärde, som inte 

påverkas av planförslaget. Genomförandet av planförslaget bedöms framför allt kunna 

medföra positiva konsekvenser för naturmiljön jämfört med nollalternativet då det 

skapas gröna strukturer som kan fungera som spridningsvägar i nordsydlig riktning. 

Genomförandet av planförslaget bedöms inte motverka riksintressena och har 

269



 

 

 

Uppdrag: 315544, MKB till Sånnaböke 1:171 2022-02-18 

Beställare: Älmhults kommun Koncept 

 

4(47) 

potential att stärka dem i och med att området öppnas upp för allmänheten och att det 

skapas spridningsvägar. Planförslaget möjliggör exploatering i vattenområdet i form av 

bryggor, flytande hem, bro till Näset, småbåtshamn och skärmbassäng vilket kan 

påverka djur- och växtlivet i sjön. Det råder också osäkerhet vad gäller påverkan på 

fågellivet. Planförslaget bedöms kunna stödja en utveckling som är förenlig med 

miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, dock med osäkerhet för vilken påverkan blir på det 

vattenbaserade växt- och djurlivet samt fågellivet. Det rekommenderas att vattenmiljön 

och fågellivet inventeras i det fortsatta arbetet med planförslaget. 

 

Vattenmiljön bedöms kunna påverkas av föroreningar i dagvattnet från planområdet. 

En dagvattenutredning har genomförts för planförslaget. Eftersom planområdet 

omvandlas från hårdgjord yta till blandad bebyggelse kommer avrinningen från 

planområdet att minska. I dagvattenutredningen föreslås en skärmbassäng för att 

begränsa mängden föroreningar som når vattenförekomsten Möckeln. Med föreslagen 

åtgärd minskar mängden föroreningar förutom SS (suspenderad substans
1

) jämfört 

med nollalternativet och det föreligger ingen risk för att genomförandet av 

planförslaget försvårar möjligheten att nå uppsatta miljökvalitetsnormer. Sjön Möckeln 

utgör vattentäkt och planområdet ligger inom vattenskyddsområdet. Genomförandet 

av planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan som motverkar 

skyddsföreskrifterna. Planförslaget bedöms kunna stödja en utveckling som är förenlig 

med miljömålet Levande sjöar och vattendrag.  

 

Närheten till Södra stambanan innebär att tågtrafiken medför mycket höga buller- och 

vibrationsnivåer. Med föreslagen bullervall och bullerskärmar klaras grundriktvärdena 

för bostäder, 60 dBA ekvivalenta ljudnivåer vid fasad. För ett flerbostadshus klaras inte 

grundriktvärdena varför genomgående lägenheter med tyst sida behöver planeras. 

Trots åtgärder bedöms bullernivåerna vara höga och boende i området bedöms 

utsättas för risk för negativa hälsokonsekvenser. Bedömningen är att genomförandet 

av planförslaget inte bidrar till uppfyllelse av miljömålet med avseende på människors 

hälsa. Höga vibrationsnivåer i kombination med mjuk mark innebär att vibrationerna i 

byggnaderna riskerar att bli mycket höga. Därför har planförslaget utformats med 

stora flerbostadshus med bjälklag som begränsar vibrationerna, dock utan att helt 

eliminera dem. Bedömningen är att genomförandet av planförslaget varken bidrar till 

eller motverkar uppfyllelse av miljömålet med avseende på människors hälsa. 

Komfortvibrationer och höga ljudnivåer kan samverka och leda till att de negativa 

hälsokonsekvenserna förstärks.  

 

   
 

 

  

 
1 Suspenderad substans utgörs av partiklar som vid nedbrytning förbrukar syre och därmed kan 
bidra till syrebrist. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Trenäs Förvaltning AB har ansökt om planbesked för att upprätta en ny detaljplan, i 

huvudsak på fastigheten Sånnaböke 1:171 samt delar av fastigheterna Sånnaböke 

1:128, Älmhult 8:1 och Stenbrohult 5:1, i Älmhults kommun. Se Figur 1 för placering i 

förhållande till Älmhult tätort. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen 

bostäder i attraktivt västläge vid sjön Möckeln. Attraktiva boendemiljöer och 

mötesplatser är vägledande teman vid framtagande av detaljplanen.  

 

Detaljplaner upprättas av kommuner för att reglera användningen av mark- och 

vattenområden samt bebyggelse och byggnadsverk inom ett visst område. 

Detaljplanen är juridiskt bindande och gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av 

en ny detaljplan.   

 

 

Figur 1. Planområdets placering i förhållande till Älmhult tätort. Planomårdet markerat med rött. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLANEN 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet är cirka 18 ha stort varav ungefär en tredjedel utgörs av land och två 

tredjedelar av vatten. Planområdet omfattar fastigheten Sånnaböke 1:171 som ägs av 

Trenäs förvaltning AB. Fastigheten är idag till största del planlagd för industriändamål.  

 

Planområdet ligger cirka 3 km norr om centrala Älmhult, på östra sidan av sjön 

Möckeln. Öster och söder om planområdet ligger Södra stambanan och norr om 

området ligger en badplats samt ett tiotal villor. Västerut ligger sjön Möckeln. Figur 2 

och Figur 3 visar en överblick över området. 

 

Tidigare har det pågått sågverksverksamhet sedan 1850-talet fram till 2011 då 

verksamheten avvecklades. Området har successivt utvidgats genom utfyllnad i sjön. 

Enligt SGUs kartmaterial består marken inom i stort sett hela planområdet av 

fyllnadsmassor. Idag utgörs området av en i stort sett helt asfalterad yta.  

 

På den asfalterade hårdgjorda ytan växer mindre sly av björk, klibbal och asp upp 

mellan sprickor i asfalten. Markskiktet består av blandade gräs och skräppor. Längs 

med strandkanten består miljön till största delen av sly och gräs samt nattljus, 

strimsporre och en del andra triviala örter. Närmast vattnet återfinns endast grövre 

mörk bergkross i markskiktet där en del klenare träd har etablerat sig.  

 

Området är idag instängslat och är inte allmänt tillgängligt. Norr om området ligger en 

liten ås med ädellövträd. Norr om området ligger också en mindre 

tillverkningsindustri. Under järnvägen finns en tunnel får gång och cykel som knyter 

samman bebyggelsen öster och väster om järnvägen. Området kan nås med bil 

norrifrån via Solviksvägen. Söder om området, längs med en smal landremsa mellan 

Södra stambanan och Möckeln finns det en grusad gångväg.  

 

Stråket ”Möckeln runt” passerar planområdet längs med strandlinjen och är ett stråk 

för att stärka friluftslivet och den allemansrättsliga tillgången till sjön Möckeln.  

 

 

 

Figur 2. Flygvy tagen söder om fastigheten, den vita byggnaden som skymtar i bakgrunden är en 
tillverkningsindustri. Bakom grönskan ligger en kommunal badplats och några privatägda villafastigheter. 
Foto från Älmhults kommun. 
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Figur 3. Ortofoto som visar nuvarande markanvändning inom planområdet. Planområdesgränsen utgörs 

av röd linje. 

2.2 OMRÅDESSKYDD 

Området ingår i riksintresse för naturvård och friluftsliv, Möckelnområdet, samt 

vattenskyddsområde Älmhult, se Figur 4. Sjön Möckeln är en dricksvattentäkt. 
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2.2.1 RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD - MÖCKELNOMRÅDET 

Riksintresset är ca 12 000 hektar stort. Området har värden både för fisk och fågel där 

Möckeln tillsammans med Ryssbysjön, Stensjön och Agunnarydssjön med 

mellanliggande vattendrag har en artrik fiskfauna med bl.a. mal och faren. För 

fågellivet har Möckeln en betydelse som ställer den i särklass bland näringsfattiga 

sjöar beroende bl.a. på stora naturliga vattenfluktuationer, strandvariation och 

strandlängd, stora våtmarksområden, fisktillgång, orördhet och ostördhet.  

 

Det anges i beskrivningen av riksintresset att värden i området som helhet kan skadas 

av exempelvis olämpligt placerad bebyggelse och att värden kopplat till sjön kan 

skadas av exempelvis vattengrumling. 

2.2.2 RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV - MÖCKELNOMRÅDET 

Riksintresse för friluftsliv Möckelnområdet är ca 12 200 hektar stort. Huvudkriterierna 

är att det finns områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i 

natur- och kulturmiljöer och att det finns områden med särskilt goda förutsättningar 

för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 

 

Det anges i beskrivningen av riksintresset att bland annat följande åtgärder krävs för 

att bevara områdets värden för friluftslivet:  

 

• Upprätthålla och förstärka tillgängligheten till området och tillgången till 

service inom området. 

• Aktiv tillsyn av strandskyddet för att säkerställa allmänhetens tillgång till 

stränder och områdets naturvärden. 

• Aktiv tillsyn av vattenverksamheter för att säkerställa områdets naturvärden 

kopplat till vatten. 

 

Det anges i beskrivningen av riksintresset att bland annat följande åtgärder kan skada 

områdets värden: 

 

• Verksamheter som enskilt eller kumulativt påtagligt försämrar vattenkvaliteten 

eller vattenmiljö. 

• Strandnära byggande eller andra åtgärder som hindrar allmänheten tillträde till 

stränder eller påverkar växt- och djurlivet negativt. 

2.2.3 RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER – SÖDRA STAMBANAN 

Järnvägen Södra stambanan som passerar strax öster och söder om planområdet är av 

riksintresse för kommunikation. Banan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är 

mycket viktig för person- och godstrafik och är av internationell betydelse. Banan ingår 

även i det utpekade strategiska godsnätet.  

2.2.4 VATTENSKYDDSOMRÅDE ÄLMHULT 

Sjön Möckeln utgör ytvattentäkt och planförslaget ligger inom dess skyddsområde, se 

Figur 4. Planområdet ligger inom den inre skyddszonen. Enligt föreskrifterna ska 

halkbekämpning och dammbindning ske endast med ämnen som är dokumenterat 

ofarliga för vattenmiljön.  
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Figur 4. Området ingår i vattenskyddsområde samt i riksintresse för naturvård och friluftsliv. Källa: 
Naturvårdsverkets webbtjänst Skyddad natur. 

2.3 STRANDSKYDD 

För sjön Möckeln är strandskyddet utökat till 200 meter på land. Strandskyddet i 

vattnet är 100 meter. När en ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet och ett 

upphävande av åtminstone delar av strandskyddet är en förutsättning för att 

bebyggelse ska kunna uppföras. Området är idag ianspråktaget och instängslat vilket 

gör att det inte är allemansrättsligt tillgängligt, varför det bedöms föreligga särskilt 

skäl för att upphäva strandskyddet. Genomförandet av planförslaget innebär att 

förutsättningarna för både djur- och växtlivet och friluftslivet stärks inom och i 

anslutning till planområdet. 

2.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i 5 kap MB. Planförslaget bedöms kunna påverka 

miljökvalitetsnormer för ytvatten på grund av läget intill sjön Möckeln. 
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2.5 GÄLLANDE PLANER 

2.5.1 ÖVERSIKTSPLAN 

Planområdet är utpekat som lämpligt område för blandad bebyggelse i översiktsplanen 

för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26. Figur 5 visar ett 

utdrag ur Älmhults kommuns översiktsplan. Inom blandad bebyggelse beskrivs i 

översiktsplanen att användningar så som bostäder, handel, kontor, skolor, vårdcentral, 

idrottshallar, trafik- och parkeringsytor, parker och mindre fritidsanläggningar ingår. I 

översiktsplanen pekas området ut som ”Möckelns sjöstad” och att visionen för området 

är en stadslik bebyggelse med hamnkaraktär.   

 

Det ställningstagandet bekräftas i den fördjupade översiktsplanen för Älmhults 

småstad som var ute på samråd under sommaren 2019. I samrådsförslaget beskrivs 

hur ”Gamla sågverket” har ett attraktivt läge och är väl lämpat för tät bebyggelse med 

varierat uttryck i våningsantal. Målet är också att förbättra och utveckla områdets 

kontakt men vattnet. Den fördjupade översiktsplanen är inte antagen varför den endast 

kan tolkas som arbetsmaterial som visar kommunens nuvarande viljeriktning och 

övergripande planer.   

 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget överensstämma med den översiktliga 

planeringens riktlinjer och intentioner för utveckling av området. 

 

 

 

Figur 5. Utdrag ur Älmhults kommuns översiktsplan. Planområdets placering är inringat med blåstreckad 

linje. 
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2.5.2 DETALJPLANER 

Det finns sex stycken gällande detaljplaner inom fastigheten, se Figur 6. Samtliga 

planers genomförandetid har gått ut. Se planbeskrivningen för beskrivningar av 

detaljplanerna. 

 

 

Figur 6. Det finns sex stycken gällande detaljplaner inom fastigheten. Planområdesgränsen är markerad 
med streckad svart linje. 

3 PLANFÖRSLAGET 

Planområdet är totalt 18,8 hektar varav 6,6 hektar på land och 12,2 hektar i vattnet, se 

Figur 3. Detaljplanen möjliggör en ny stadsdel, Solvikskajen, i anslutning till Älmhults 

tätort med fokus på bostäder i sjönära läge. I Figur 7 visas en illustration av ett fullt 

utbyggt planförslag. 

 

Fullt utbyggt omfattar planförslaget 300–340 bostäder, till största delen i 

flerbostadshus. Som komplement möjliggörs också ett mindre antal flytande hem. 

Förutom nya bostäder föreslås också möjlighet för idrottsanläggning, 

centrumverksamhet, en stor park, en sammanhängande strandpromenad, en marina 

för båtar och en gångbro mellan Näset och Solvikskajen.  

 

Samtliga kvarter tillåter bostäder och centrumverksamhet. Verksamheter som kan 

passa i området är exempelvis restaurang, café, mindre kontor, frisör. I kvarter 5 tillåts 

även idrottsanläggning för att möjliggöra t.ex. etablering av en sporthall eller gym. På 
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två platser i planen föreslås centrumverksamhet som enda användning, med syftet att 

möjliggöra mötesplatser och attraktiva lägen för t.ex. restaurang, café eller kallbadhus 

att kunna etableras inom området.  

 

Med bil nås området norrifrån via Solviksvägen som ingår i detaljplanen då 

tillgängligheten till området, vid höga vattenflöden, kräver en höjning av vägen. 

Planområdet nås med gång- och cykel österifrån via en gång- och cykeltunnel under 

järnvägen. Ytterligare en koppling gående finns i dagsläget söderifrån längs med 

järnvägen, som ligger inom Trafikverkets fastighet. För att säkerställa en koppling 

söderifrån ingår i planförslaget en gångbro mellan Näset och Solvikskajen. Gångbron 

gör det enklare att röra sig från Älmhult centrum längs med vattnet, via Solvikskajen, 

till badplatsen och vidare norrut till vackra närliggande naturområden.  

 

Åsen i nordöstra hörnet bevaras och dess höjd utgör en naturlig barriär mot villorna 

och fabriken i norr. En större park föreslås längs järnvägen i öster och löper vidare 

som en kil mellan kvarter 1 och 5. I nordväst finns också en smal remsa parkmark som 

skapar en länk till Möckelns badplats. Planförslaget omfattar ett grönstråk längs med 

vattnet, vilket skapar förutsättningar för att uppfylla strandskyddets syften att 

långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet. 

 

Området är kraftigt bullerpåverkat på grund av närheten till Södra Stambanan. För att 

begränsa bullerpåverkan planeras därför en bullervall med en bullerskärm ovanpå. För 

att bryta upp monotonin och motverka känslan av en baksida integreras bullervallen i 

parklandskapet. Planförslaget omfattar även bullerskärmar norr och söder om vallen. 

 

Bebyggelsen höjdsätts för att klara ett 100-års flöde i Möckeln. Källare och 

underjordiska garage tillåts inte i planförslaget för att undvika risk för översvämning 

på grund av framtida höga vattennivåer och skyfall. Samtliga kvarter ska lösa parkering 

inom sin kvartersmark.  
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Figur 7. Strukturkarta planförslaget.  
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4 ALTERNATIV 

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § punkt 2 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens 

eller programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. 

Även motivering till varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska 

redovisas i MKB:n (6 kap. 11 § punkt 6). 

4.1 LOKALISERINGSALTERNATIV   

Planområdet är utpekat i gällande översiktsplan och planförslaget bedöms vara i linje 

med intentionerna i översiktsplanen. Det bedöms också vara i linje med Älmhult 

kommuns strategi om att orten Älmhult ska ges möjlighet att växa i riktning mot sjön 

Möckeln och skapa nya områden för bostäder i attraktiva strandnära lägen.  

 

Planförslaget tar i anspråk en redan hårdgjord yta med begränsade naturvärden och 

som idag inte är allmänt tillgänglig. Med utgångspunkt i att syftet med detaljplanen är 

att erbjuda attraktivt sjönära boende, vilket är i linje med översiktsplanen, bedöms det 

inte vara sannolikt att det finns alternativa lokaliseringar som skulle vara bättre lämpad 

ur ett miljöperspektiv och som samtidigt uppfyller syftet med detaljplanen. 

4.2 UTFORMNINGSALTERNATIV 

Processen att arbeta fram samrådsförslaget påverkades inledningsvis framför allt av de 

höga bullernivåerna på grund av trafiken på Södra stambanan. Det som framför allt har 

gjort det möjligt att få ner bullernivåerna tillräckligt så att grundriktvärdena klaras är 

omfattande åtgärder i form av en lång och hög bullervall med bullerskärm ovanpå, 

samt bullerskärmar norr och söder om vallen. Höjden på vallen har ökats från 3,5 till 4 

meter. I det ursprungliga förslaget fanns ingen bullerskärm på vallen, utan den har 

tillkommit och har också höjts under arbetets gång, från 3 meter till 4 meter. 

Bullerskärmen söder om planområdet har förlängts och höjts för att begränsa 

inläckaget av buller från tågtrafiken från det hållet. Att bullerskärmen åt söder har 

behövt bli så lång är på grund av att det är öppet vatten mellan spåret och 

spårområdet varför bullret når långt utan att dämpas i någon större omfattning.  

 

I övrigt har placeringen av flytande hem norr om piren utgått med hänsyn till 

vågpåverkan, och de flytande hemmen i bassängen har flyttats till utsidan av bryggan 

för att möjliggöra skärmbassäng för rening av dagvatten.  

 

När det blev känt att vibrationerna i området var höga har planförslaget anpassats för 

att begränsa fortplantningen av vibrationer i marken upp i byggnaderna. Ursprungligen 

innebar planförslaget radhusbebyggelse i den södra delen, men på grund av att det 

krävs tunga byggnadskroppar för att dämpa vibrationerna har radhusen utgått och 

ersatts med större flerfamiljshus. För att begränsa komfortvibrationerna ska ett 

betongbjälklag med lägsta resonansfrekvens om 32 Hz användas. 

4.3 VAL AV ALTERNATIV 

Lokaliseringen av planförslaget har valts på grund av läget vid sjön och att marken 

redan är ianspråktagen. Platsen innebär dock utmaningar framförallt kopplat till 

människors hälsa varför planförslaget har anpassats för att begränsa den negativa 

påverkan och därmed negativa konsekvenser på människors hälsa.  

4.4 NOLLALTERNATIVET 

En MKB ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och bedöma 

detaljplanens miljökonsekvenser med ett scenario med områdets sannolika utveckling 

om detaljplanen inte genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ. 
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Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget 

ofta har stora likheter.  

 

Enligt Älmhults kommuns översiktsplan (antagen 2016-09-26) så är nollalternativet till 

en utveckling av området att det är ”kvar för verksamheter”. Det är troligt att 

sågverkstomten (Sånnaböke 1:171) fortsatt kommer att vara planlagd för industri om 

området inte omvandlas för bostäder. De detaljplaner som reglerar den tillåtna 

användningen inom området medför att i princip hela området får byggas ut för 

industriändamål och att ett vattenområde om cirka 23 000 kvadratmeter kan fyllas ut 

för industriändamål om tillstånd för vattenverksamhet beviljas. 

 

Om området byggs ut enligt gällande detaljplaner eller inte är en fråga som till stor del 

styrs av efterfrågan på industrimark, vilken i sin tur styrs av marknadsekonomiska 

krafter. Den troligaste utvecklingen av området sett till tidigare markanvändning under 

senare år är att området fortsatt står relativt outnyttjat och att mindre verksamheter av 

mer eller mindre permanent karaktär etablerar sig på platsen. Fastigheten kan 

förväntas hållas av bolag som en investering, vilken i väntan på ändrad användning för 

området kan hyras eller arrenderas ut till verksamheter. Marken uppfyller kraven för 

mindre känslig användning och behöver därför inte saneras i detta alternativ. I princip 

hela området kommer fortsatt att vara hårdgjort och instängslingen av området kan 

förväntas vara kvar. Verksamheterna kan förväntas vara av störande karaktär med 

hänsyn till avståndet till bostäder och platsens avgränsade läge. 

 

Konsekvenserna för nollalternativet redovisas under respektive aspekt i kapitel 6. 

5 MILJÖBEDÖMNING 

5.1 KRAV PÅ MILJÖBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN 

Om en detaljplan kan väntas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 

ingå i planprocessen. Processen för miljöbedömningen sker i sampel med 

detaljplaneprocessen vilket innebär att utredningar och konsekvensbeskrivningar av 

miljöaspekter utgör underlag som kan påverka detaljplanens innehåll och utformning. 

Planens konsekvenser för de miljöaspekter som kan medföra betydande påverkan ska 

redovisas i en MKB-rapport. 

  

För att avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning behövs för en detaljplan ska en 

undersökning genomföras. Kommunstyrelsen i Älmhults kommun beslutade 2020-05-

05 att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk 

miljöbedömning behöver genomföras för detaljplanen. 
 

Vad en miljöbedömning för en detaljplan ska omfatta finns angivet i Miljöbalken. Det 

är emellertid endast den betydande miljöpåverkan som rent formellt ska bedömas och 

beskrivas, varför en avgränsning behöver genomföras, se avsnitt 5.4. 

5.2 SYFTE OCH PROCESS  

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de 

direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan 

medföra. Syftet är också att integrera miljöhänsyn i projektet och att utgöra en del av 

underlaget inför beslut om detaljplanen. Den miljöhänsyn som identifieras i MKB:n ska 

sedan följa projektet under framtagandet av förfrågningsunderlag och miljökrav för 

genomförandet. Det gäller också de miljöaspekter som är relevanta för planarbetet 

men som inte utreds inom ramen för MKB.  
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5.3 METODIK 

MKB:n ska visa hur projektet kan miljöanpassas och genom ett integrerat arbetssätt 

och i samarbete med kommun och exploatör ta fram lösningar så att negativa effekter 

kan undvikas, begränsas eller i sista hand kompenseras. Det gäller både sådana 

effekter som är en följd av anläggandet och sådana som inträffar när det är 

färdigbyggt. I avsnitt 4.3 redogörs för de huvudsakliga anpassningar som gjorts utifrån 

den kunskap som miljöbedömningsprocessen och de utredningar som ingår i denna 

har lett fram till. 

 

Bedömning av miljökonsekvenser utgår från den berörda platsens förutsättningar och 

värden samt detaljplanens förväntade påverkan på dessa. Om ett område med stort 

värde störs i stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser medan en liten 

störning på ett område med litet värde innebär normalt sett små negativa 

konsekvenser. Positiva konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område är positiv.  

 

Härledning av värdet har gjorts med stöd utifrån följande beskrivningar:  

 

• Områden med högt värde är till exempel riksintressen eller andra intressen 

som gäller på nationell och på EU-nivå.  

• Områden med måttliga värden utgörs till exempel av regionala och kommunala 

intressen.  

• Områden med låga värden är områden med lokala och i vissa fall kommunala 

intressen.  

 

Effekter avser förändringen till följd av genomförandet av planförslaget jämfört med 

nollalternativet, exempelvis hur omfattande ett intrång blir eller hur höga 

bullernivåerna vid en bostad beräknas bli. Effekter beskrivs som positiv effekt - liten 

negativ effekt – måttligt negativ effekt – mycket negativ effekt.  

 

Konsekvenserna härleds utifrån en sammanvägning av värdet och omfattningen av 

effekten, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Intressets 

värde 

Effekt (beroende av omfattning och varaktighet) 

Mycket negativ 

effekt 

Måttlig negativ 

effekt 

Liten negativ 

effekt 

Positiv 

effekt 

Högt värde 
Mycket stor-stor 

konsekvens 

Måttlig-stor 

konsekvens 

Måttlig 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

Måttligt 

värde 

Måttlig-stor 

konsekvens 

Måttlig 

konsekvens 

Liten-måttlig 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

Lågt värde Måttlig konsekvens 
Liten-måttlig 

konsekvens 
Liten konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

 

 

Till grund för konsekvensbedömningen ligger riktvärden, miljömål, 

miljökvalitetsnormer och övriga riktlinjer eller mål som är framtagna av statliga eller 

kommunala myndigheter. Bedömningen har gjorts i förhållande till nollalternativet som 

är en beskrivning av den sannolika utvecklingen på platsen om projektet inte 

genomförs.  

 

Platsspecifika förutsättningar och bedömningsgrunder för varje miljöaspekt beskrivs 

närmare under respektive avsnitt i kapitel 6.  
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5.4 AVGRÄNSNING 

TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING  

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser beskriva de miljöeffekter som kan 

uppstå vid ett genomförande av detaljplanen, när planen är fullt utbyggd. 

Miljöpåverkan som kan uppstå under byggnationstiden bedöms endast övergripande i 

denna MKB. Bedömningen av berörda värden och konsekvenser kommer att utgå från 

detaljplanens tidshorisont som tar sikte på år 2030. För beräkningen av buller gäller 

2040 som prognosår. 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING  

Detaljplanen är avgränsad enligt Figur 3 och omfattar fastigheterna fastigheten 

Sånnaböke 1:171 samt delar av fastigheterna Sånnaböke 1:128, Älmhult 8:1 och 

Stenbrohult 5:1.  

 

Influensområdet, vilket avser det område där miljöeffekter kan uppstå, varierar för 

olika miljöaspekter. Exempelvis kan eventuell påverkan på grund av buller sträcka sig 

en bit från själva planområdet medan påverkan på enskilda naturobjekt kan vara 

mycket lokala. Influensområdets storlek kan således inte avgränsas exakt på en karta. 

Bedömningarna i den här MKB:n är i huvudsak avgränsade till planområdet och dess 

direkta närområde. 

AVGRÄNSNING MILJÖASPEKTER 

Ett avgränsningssamråd genomfördes med Länsstyrelsen i Kronobergs län 2021-06-08. 

Under avgränsningssamrådet presenterades planförslaget samt förslag till avgränsning 

av miljöaspekter att hantera i miljöbedömningen.  

 

Följande miljöaspekter bedöms påverkas i en betydande omfattning av detaljplanens 

genomförande: 

 

• Naturmiljö 

• Vattenmiljö 

• Människors hälsa kopplat till buller och vibrationer 

 

Följande miljöaspekter har avgränsats bort från miljöbedömningen: 

 

• Människors hälsa kopplat till förorenad mark – markföroreningar inom 

planområdet har undersökts (Tyréns 2020) och i den konstateras att det endast 

är på en plats som sanering behövs vilket kan göras genom schaktsanering. 

 

• Människors hälsa kopplat till luft – planområdet ligger långt bort från någon 

större väg eller någon verksamhet som påverkar luftkvaliteten genom utsläpp. 

 

• Människors hälsa kopplat till olyckor med farligt gods – en översiktlig 

riskutredning för transporter av farligt gods har gjorts för hela kommunen 

(Sweco 2018). Den visar att den beräknade individrisken vid olycka med farligt 

gods samt urspårning på Södra stambanan är acceptabel efter cirka 30 meter. 

Ingen bostadsbebyggelse planeras inom 50 meter. Bullervallen som planeras 

innebär att riskerna begränsas ytterligare. 

 

• Människors hälsa kopplat till rekreation och friluftsliv – planförslaget innebär 

att ett idag otillgängligt område i anslutning till Möckeln öppnas upp för 
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allmänheten. Konsekvenser för friluftslivet berörs till viss del i bedömningen av 

naturmiljö. 

 

• Kulturmiljö och landskapsbild – planområdet berör inget utpekat värde för 

kulturmiljön eller landskapsbilden. 

 

• Resurshushållning – planförslaget innebär exploatering av ett redan 

ianspråktaget område. Marken inom området har ingen betydelse för 

exempelvis grundvattenbildning. 

TILLÄMPLIGA NATIONELLA MILJÖMÅL 

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskrivning av hur 

relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen.  

 

Följande miljömål har bedömts beröras av planförslaget:  

 

• Ett rikt växt och djurliv 

• Levande sjöar och vattendrag 

• God bebyggd miljö 

OSÄKERHETER 

MKB:n genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation som i detta fall 

sträcker sig fram till år 2030. Eftersom framtiden är osäker finns det i bedömningarna 

alltid en viss osäkerhet. Osäkerheter utgörs av oförutsedda fynd eller att 

förutsättningar ändras. Den här MKB:n bygger på information som har varit känd under 

processen med att ta fram planförslaget.  

6 MILJÖKONSEKVENSER 

Nedanstående bedömning av miljökonsekvenser bygger främst på de utredningar som 

tagits fram för respektive miljöaspekt. Se referensförteckning i slutet av MKB:n. 

6.1 NATURMILJÖ  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Naturvärdesinventering 

En naturvärdesinventering utfördes 2014 av Naturcentrum för strandnära delar av 

Möckeln. Inga naturvärdesobjekt inom planområdet identifierades, men strax norr om 

planområdet med start vid befintlig badstrand identifierades ett objekt och bedömdes 

ha högsta naturvärde. Objektet består av stranden och svämzonen och flera 

naturvårdsarter hittades. Stranden och svämzonen vid Näset sydväst om planområdet 

bedömdes till högt naturvärde. Naturvärdesinventeringen ingår i gällande 

naturvårdsplan för Älmhult kommun. Även sjön Möckeln pekas ut som ett 

naturvärdesobjekt med högsta naturvärde. 

 

Naturvärdesinventering 2021 

Ytterligare en naturvärdesinventering har genomförts för att säkerställa att inga 

naturvärden, biotopskydd eller skyddade arter förbises inom planområdet (Tyréns, 

2021a). Naturvärdesinventeringen gjordes med detaljeringsgrad ”detalj” och tilläggen: 

naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd, värdeelement, detaljerad redovisning av 

artförekomst och fördjupad artinventering av invasiva arter. 

 

Figur 8 visar resultaten från inventeringen. Ett naturvärdesobjekt har identifierats, och 

bedömts inneha visst naturvärde, se Figur 9Figur 9. Objektet består av en limnisk 
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strand dominerad av bladvass. Stranden kantas mot land av sly och en större äldre 

klibbal. Enstaka triviala kärlväxter förekommer på stranden.  Värdena ligger främst i 

biotopen där tillgången på vass bidrar till gömslen och boplatser för både fågel och 

fisk och den sandiga strandmiljön ger möjlighet för arter anpassade för sandmiljöer att 

etablera sig. 

 

Förekomst av invasiva arter har också dokumenterats i naturvärdesinventeringen. Den 

invasiva arten blomsterlupin hittades på flertalet platser längs med kanten av området, 

både i anslutning till järnvägen samt till vattnet. 

 

Under inventeringen valdes enskilda träd ut längs med strandkanten med syftet att 

spara dessa i planförslaget. Flertalet av de träd som önskas sparas är flerstammiga och 

har lite grövre bark. Ingen av träden är äldre och bedöms som speciellt skyddsvärda ur 

naturvärdessynpunkt, men kan fungera som en skyddande barriär från väder och vind 

samt ge en naturlig känsla och med tiden kan de bli mer värdefulla ur 

naturmiljösynpunkt. 

 

 

Figur 8. Resultat från naturvärdesinventering i oktober 2021. Tyréns AB, 2021. 
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Figur 9. Naturvärdesobjekt 1 från naturvärdesinventeringen, oktober 2021. Tyréns AB, 2021.  

 

Naturvårdsarter som identifierats vid naturvärdesinventeringen är liten blåklocka och 

äkta johannesört. Dessa arter hittades i närheten av järnvägen och är signalarter på 

hävdad mark. Övriga naturvårdsarter är fåglar som registrerats på Artportalen, varav 

flera är upptagna på rödlistan. Tabell 2 visar observerade naturvårdsarter och fynd från 

Artportalen. Artportalen är ett rapportsystem där vem som helst kan rapportera fynd 

av växter, djur och svampar i Sverige. Ett utsök av rapporterade fynd ger endast en 

indikation av fågellivet på platsen och ska inte anses utgöra en fågelinventering.  

 
Tabell 2. Observerade naturvårdsarter och *fynd från artportalen. LC=Livskraftig, VU=Sårbar, NT=Nära 
hotad, EN=Starkt hotad. 

Art Rödlistnings-

kategori 

Naturvårds- 

kategori 

Källa 

Liten blåklocka, campanula 

rotundifolia 

LC Signalart på 

hävdad mark 

Naturvärdesinventering 

(Indikatorart ängslotter 

Länsstyrelsen)  

Äkta johannesört, Hypericum 

perforatum 

LC Signalart på 

hävdad mark 

Naturvärdesinventering  

(Tyréns naturvårdsart) 

Drillsnäppa, Actitis hypoleucos* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Fiskmås, Larus canus* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Havstrut, Larus marinus* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 
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Gråtrut, Larus argentatus* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Spillkråka, Dryocopus martius* NT Rödlistad. 

Fågeldirektiv-

et bilaga 1  

ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Sommargylling, Oriolus oriolus* EN Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Gråkråka, Corvus cornix* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Hussvala, Delichon urbicum* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Rörsångare, Acrocephalus 

scirpaceus* 

NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Ärtsångare, Sylvia curruca* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Stare, Sturnus vulgaris* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Björktrast, Turdus pilaris* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Svartvit flugsnappare, Ficedula 

hypoleuca* 

NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Svart rödstjärt, Phoenicurus 

ochruros* 

NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Rosenfink, Carpodacus erythrinus* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Grönfink, Chloris chloris EN Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

 

Sjön Möckeln 

Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö. I och runt sjön finns en artrik flora 

och fauna, bland annat på grund av den basiska berggrunden. Att den är näringsfattig 

medför att det är liten igenväxning vid stränderna. Abborre, gädda, gös, ål och lake är 

några av de vanligaste fiskar som finns i sjön och nedströms i Helge å finns öring. Mal 

finns i Möckeln, och beståndet i sjön utgör ett av de starkaste bestånden i 

Skandinavien. Ytterligare en sällsynt fiskart, faren, förkommer rikligt i sjön (Älmhults 

kommun, 2022). 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 

Påverkan och konsekvenser med nollalternativet 

Nollalternativet innebär att området fortsatt är planlagd för industri. Troliga scenarier 

är att området fortsatt står relativt outnyttjat eller att mindre verksamheter eller 

industrier etablerar sig. I gällande detaljplaner finns det möjlighet att fylla ut ca 23 000 

kvadratmeter av vattenområdet, om tillstånd för vattenverksamhet beviljas. En sådan 

utfyllnad skulle medföra betydande negativa effekter. Det bedöms dock som osäkert 

att tillstånd för detta skulle ges.  

 

Industrier innebär en negativ störning för naturmiljön och sannolikheten att 

naturvärden skapas på området i och med dessa typer av verksamheter bedöms som 

låg. Att området får stå orört bedöms inte vara särskilt positivt för naturmiljön då det 

är svårt för naturvärden att utvecklas på den hårdgjorda asfaltsytan och då 

strandkanten framförallt består av grov bergkross. Rapporterade observationer av 

fåglar i Artportalen med häckningsindicier innebär att planområdet kan ha betydelse 

för fågellivet.  
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Effekter och konsekvenser 

 

Planområdet ingår som en del av ett nationellt intresse (riksintresse), men saknar i 

sig några betydande värden för naturmiljön, varför värdet bedöms som måttligt. 

Nollalternativet bedöms medföra risk för små negativa effekter, då det finns risk att 

den grönstruktur som finns idag kan komma att försvinna. Det bedöms, utifrån det 

måttliga värdet, kunna medföra små till måttligt negativa konsekvenser på 

naturmiljön. Osäkerhet råder om områdets betydelse för fågellivet. 

 

Påverkan och konsekvenser med planförslaget 

Påverkan på landbaserade naturvärden 

Området består främst av hårdgjorda ytor och endast ett naturvärdesobjekt med visst 

naturvärde identifierades vid naturvärdesinventeringen. Naturvärdesobjektet påverkas 

inte av planförslaget. Därmed är det inga identifierade naturvärden som påverkas 

negativt på grund av genomförandet av planförslaget.   

 

Planområdets funktion som spridningskorridor för växter eller djur är begränsad då 

ytan är hårdgjord samt att stängsel och järnvägen skapar barriärer. Järnvägen kommer 

även i fortsättningen att ha en barriäreffekt. Planförslaget innebär att området kommer 

innehålla mer grönytor längs med vattnet, en större parkyta samt i och med 

bullervallen mot järnvägen. Därtill bevaras åsen i norra delen samt 

naturvärdesobjektet, och ambitionen är att behålla utvalda träd, samt att naturmiljön 

längs med vattnet ska få utvecklas med tiden. Det medför att det skapas gröna stråk 

inom planområdet som gör det lättare för djur att röra sig mellan planområdet och 

omkringliggande områden, vilket bedöms medföra positiva effekter. 

 

Trots att planområdet inte utgör en bra biotop för fågel har det gjorts en del 

observationer med häckningsindicier inom planområdet. Värden för fågel är framför 

allt kopplade till träd och vassområden i och i anslutning till planområdet. Även om 

dessa biotoper får finnas kvar kommer bostäder och människor medföra ökade 

störningar för fågel. Nyplanterade träd och vegetation kan emellertid innebära att det 

tillskapas värden för fågellivet, både för häckning samt för födosök. Störningskänsliga 

fåglar kommer dock troligtvis att söka sig till andra platser medan mindre 

störningskänsliga kan gynnas förutsatt att viktiga befintliga strukturer som träd, 

naturvärdesobjektet och åsen i norra delen behålls samt att nya miljöer som gröna 

stråk längs med vattnet och bullervallen utformas med träd och buskar som gynnar 

fågellivet. En osäkerhet i bedömningen är att det inte genomförts en fågelinventering, 

vilket innebär att det inte är klarlagt vilka fågelarter som uppehåller sig i området och 

vilka som använder det för häckning. Alla fåglar är skyddade enligt 4 § 

Artskyddsförordningen som anger att det är förbjudet att skada och döda djur, att 

störa dem under parnings- och häckningssäsong samt att man inte får förstöra djurens 

fortplantningsområden. De risker som troligtvis föreligger är kopplade till att förstöra 

fåglarnas fortplantningsområde, samt att störa fåglarna under deras häckning.  

 

Påverkan på naturvärden kopplat till vattenmiljön 

Vad gäller vattenmiljön medför bryggor, flytande hem, gång- och cykelbro, 

småbåtshamn och skärmbassäng påverkan. Vattenmiljön har inte inventerats vilket 

påverkar detaljeringsgraden i bedömningarna.  

 

För gång- och cykelbron samt bryggorna är olika typer av konstruktioner möjliga, men 

avgränsas sannolikt till en antingen grundlagd konstruktion eller en flytande 

konstruktion. Olika konstruktioner medför olika typer av påverkan.  

 

Broar och bryggor innebär generellt sett påverkan i form av skuggning. Med en 

flytande konstruktion blir skuggningen större jämfört med en grundlagd konstruktion 

eftersom en flytande konstruktion hamnar närmare vattnet. Vattengenomströmningen 
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påverkas också, och den påverkas i större utsträckning av en flytande konstruktion då 

den ligger på eller nära vattenytan vilket hindrar ytvattnet från att röra sig fram och 

tillbaka. En flytande konstruktion skapar en läsida med lugnare vatten vilket kan bidra 

till ökad sedimentation. En flytande konstruktion kan medföra påverkan på 

bottenmiljön i och med att dess rörelser upp och ner kan skapa rörelser i vattnet som 

sköljer bort sediment på botten. Vattenrörelsen i höjdled kan också attrahera vissa 

växt- och djurarter, däribland filtrerare, som kan få fäste och när de sedan dör falla till 

botten. I kombination med begränsad syretillförsel kan nedbrytningen av döda 

organismer leda till syrebrist. I planförslaget möjliggörs det för en gångbro mellan 

planområdet och Näset, se Figur 7, och innanför gångbron finns det en vik. Då djupet 

är begränsat, som djupast runt 4 meter, bedöms en flytande bro troligtvis medföra 

större risk för negativ påverkan jämfört med en grundlagd konstruktion.   

 

Flytande hem har likheter med en flytande brygga. De innebär påverkan i form av 

skuggning och med sina rörelser kan de påverka bottenmiljön samt attrahera 

exempelvis filtrerare. Flytande hem förtöjs mot en brygga vilket innebär ytterligare 

påverkan, beroende på vald konstruktion. Då de flytande hemmen är placerade på 

läsidan av den befintliga piren som sticker ut i sjön, kan kombinationen av begränsad 

vattengenomströmning och ökad nedbrytning av organiskt material innebära risk för 

syrebrist.  

 

Planförslaget möjliggör även för en småbåtshamn på den norra sidan av den befintliga 

piren som sticker ut i sjön. Småbåtstrafik kan generellt sett medföra påverkan i form 

av fler tillfällen med vågrörelse vilket kan medföra erosionsskador på stränderna. 

Båttrafik kan också medföra att sediment på botten rörs upp och medför grumling 

vilket innebär risk för att eventuella föroreningar sprids samt att siktdjupet minskar 

vilket påverkar djur och växter negativt. Förbränning av bensin medför utsläpp av PAH 

i vattnet. Båtbottenfärger kan, beroende på sort, medföra spridning av gifter i vattnet. 

 

En skärmbassäng bedöms framförallt påverka vattenmiljön genom att en del av sjön 

tas i anspråk och skärmas av från resten av sjön. Sedimentation av föroreningar 

påverkar också vattenmiljön i skärmbassängen.  

 

De delar av planförslaget som ligger i vattnet, det vill säga bro, bryggor, flytande hem, 

småbåtshamn och skärmbassäng kräver tillstånd för vattenverksamhet för att kunna 

genomföras. I samband med tillståndsansökan för vattenverksamhet kommer 

detaljerade bedömningar av påverkan och konsekvenser på vattenmiljön behöva 

genomföras. 

   

Påverkan på riksintressen 

Planförslaget ligger inom riksintresseområden för naturvård (Möckelnområdet) och för 

friluftsliv (Möckelnområdet). Genomförandet av planförslaget bedöms kunna medföra 

påverkan på riksintresseområdet för naturvård genom att värden kopplade till sjön kan 

påverkas genom grumling och påverkan på grund av bro samt bryggor och flytande 

hem. För naturmiljön på land bedöms det som positivt att det tillskapas gröna 

strukturer i ett tidigare helt hårdgjort område. 

 

Genomförandet av planförslaget bedöms kunna medföra både positiv och negativ 

påverkan på riksintresset för friluftsliv. Det bedöms som positivt att området 

tillgängliggörs för allmänheten, vilket medför ökade förutsättningar för vattenkontakt 

och aktiviteter kopplade till sjön såsom bad, båtliv, skridskoåkning etcetera. Negativ 

påverkan kan uppstå om grumling och anläggningar i vattnet medför sådan påverkan 

på vattenkvaliteten att det påverkar fiskfaunan. Planförslaget innebär också ett urbant 

inslag i direkt anslutning till sjön som står i kontrast till den övriga miljön längs med 

sjöns stränder, vilket kan påverka upplevelsevärdena för friluftslivet. 
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Avstämning mot miljömål 

Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Ett rikt 

djur- och växtliv.  

 

Det är framförallt preciseringarna Grön infrastruktur, Främmande arter och 

organismer samt Tätortsnära natur som bedöms kunna påverkas positivt av 

genomförandet av planförslaget. Det som har betydelse för bedömningen är att 

genomförandet av planförslaget öppnar upp ett idag instängt område och tillskapar 

samt stärker befintliga gröna strukturer inom området. Därtill möjliggör planförslaget, 

genom gångbron till Näset, en stärkt tillgänglighet till tätortsnära natur för boende i 

och i närheten av planområdet. Genomförandet av planförslaget innebär en möjlighet 

att ta bort invasiva arter som identifierats inom planområdet. Genomförandet av 

planförslaget bedöms därför innebära sådant som stödjer uppfyllelse av miljömålet. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet med detaljplanen: 

 

• För att stärka de positiva effekterna som föreslagen grönstruktur inom 

planområdet innebär, bör gröna ytor utvecklas för att stärka den biologiska 

mångfalden inom området. Grönstråk och bullervall kan exempelvis planteras 

som blomsteräng med lokal flora samt med bärande träd och buskar (med olika 

blomningstid och bärande tid). Det är viktigt att det finns en blandning av höga 

och låga träd och buskar för att skapa miljöer som attraherar en variation av 

insekter, fåglar och mindre däggdjur. Skötsel såsom klippning av gräs behöver 

också anpassas för att värden för biologisk mångfald ska kunna stärkas. 

 

• I den norra delen av området, mot lövdungen, finns en sandig sluttning. Detta 

område når inte upp till ett naturvärdesobjekt men utgör möjlig boplats för 

solitärbin och andra insekter. För att gynna dessa arter kan en blomsteräng 

eller blommande perennrabatter anläggas i anslutning till sluttningen.   

 

• Vad gäller den invasiva arten blomsterlupin som hittades i området vid 

naturvärdesinventeringen är det viktigt att inte sprida denna vidare. Då 

Effekter och konsekvenser – landbaserad naturmiljö 

 

Planområdet ingår som en del av ett nationellt intresse (riksintresse), men saknar i 

sig några betydande värden för naturmiljön, varför värdet bedöms som måttligt. 

Genomförandet av planförslaget bedöms medföra positiva effekter på den 

landbaserade naturmiljön i och med att grönstrukturen inom planområdet 

förstärks jämfört med nollalternativet. Genomförandet av planförslaget bedöms 

därför ha möjlighet att medföra positiva konsekvenser för den landbaserade 

naturmiljön. 

 

Effekter och konsekvenser – vattenbaserad naturmiljö 

 

Planområdet ingår som en del av ett nationellt intresse (riksintresse), men saknar i 

sig några betydande värden för naturmiljön, varför värdet bedöms som måttligt. 

Genomförandet av planförslaget bedöms medföra risk för negativa effekter på den 

vattenbaserade naturmiljön. Hur stor effekten riskerar att bli på den 

vattenbaserade naturmiljön är svår att bedöma närmare i det här skedet, eftersom 

det inte genomförts någon inventering av djur- och växtlivet i berörda delar av 

sjön Möckeln. Genomförandet av planförslaget bedöms därför medföra risk för 

små till måttligt negativa konsekvenser för den vattenbaserade naturmiljön. 
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förekomsten är liten föreslås ryckning av de enskilda plantorna (innan de 

hunnit sätta frön) som bekämpningsmetod. Vid ryckning kommer också den 

näringslagrande roten med. Plantorna fraktas därefter till deponi. 

Återkommande åtgärder kan dock vara nödvändiga då skott kan komma upp 

från eventuella kvarvarande rotdelar eller från fröbanken.  

 

• Vid byggnation av gångbro föreslås åtgärder för att minimera påverkan på 

naturmiljön på näset söder om planområdet. Ett förslag till åtgärd är att flytta 

en del av sanden till intilliggande område samt flytta (om de riskerar att 

förstöras vid arbetet) samtliga lågor, rotvältor och mossbeklädda block varsamt 

för att bibehålla dessa biotoper. Ytterligare förslag är att bevara en utpekad 

yngre ek och äldre björkar och ge dessa utrymme att fortsätta växa fritt. Sly av 

klibbal, salix och lind kan röjas undan för att ge plats åt gångbron. Undvik att 

utsätta den blockiga miljön med mossbeklädda stenar och blåbärsris för 

negativ påverkan vid bygget.   

• Typ av bro och bryggor samt material kan anpassas för att ge så lite 

konsekvenser för naturmiljön som möjligt. Till exempel kan ljusgenomsläppet 

vid en brygga antingen säkerställas genom att bryggan inte ligger direkt på 

vattenytan eller att bryggans brädor har mellanrum så solljus kan sippra 

igenom ner i vattnet. För att ge ett bättre underlag för bedömning av vilken 

bro- och bryggtyp som ger minst påverkan rekommenderas att vattenmiljön 

inventeras i det fortsatta arbetet med detaljplanen.  

 

• För att säkerställa att inga fåglar påverkas på ett sätt som strider mot skyddet i 

Artskyddsförordningen rekommenderas att en fågelinventering genomförs. 

6.2 VATTENMILJÖ  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ytvatten är samlingsnamn för sjöar, vattendrag och hav. Dagvatten är regnvatten och 

smältvatten från hårda ytor i stadsmiljöer. En dagvattenutredning har tagits fram som 

en del av detaljplanen (Tyréns 2021b). 

 

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en 

viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status 

eller potential inom tidsfristen och att statusen inte får försämras. Icke 

försämringskravet innebär att en försämring av den ekologiska statusen, den kemiska 

ytvattenstatusen eller dithörande enskilda kvalitetsfaktorer inte är tillåten. I 

detaljplanen ska det framgå att planen inte medverkar till att miljökvalitetsnormerna 

försämras. 

 

Vattenförekomsters ekologiska status bestäms utifrån hydrologiska, fysikalisk-kemiska 

och biologiska faktorer. Den kemiska statusen grundas på EU:s gemensamma 

miljökvalitetsnormer, som består av en lista med prioriterade ämnen.  

  

Möckelns ekologiska status har bedömts till måttlig med avseende på fisk, 

morfologiska förändringar (förändring av sjöns yta på grund av sänkning av sjön på 

mitten av 1800-talet) och konnektivitet (organismers vandringsmöjlighet).  

 

Den kemiska statusen uppnår ej god då det förekommer förhöjda halter av kvicksilver 

och bromerade difenyletrar (PBDE). Halterna av dessa ämnen överskrids i samtliga av 

Sveriges vattenförekomster och beror på största del av atmosfärisk deposition. Alla 

resterande klassade föroreningar uppnår dock god kemisk status. 
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Skyddsvärda intressen 

Planområdet gränsar till Möckeln, som är klassad som dricksvattenförekomst. Det 

finns inget i föreskrifterna som bedöms påverka genomförandet av planförslaget. 

 

Flödesvägar och topografi 

Markytan topografi i planområdet är relativt jämn, med en svag sluttning mot sydväst. 

Ett undantag är en mindre ås i norra delen av området, med en högsta höjd av ca 7 m 

över närliggande marknivå.   

 

I den dagvattenutredningen som genomförts (Tyréns 2021b) har kartlagt flödesvägar 

inom planområdet. Avrinning från fastigheten sker direkt till Möckeln, se pilar i Figur 

10 för flödesriktningar. Då planområdet är relativt plant utan några betydande 

lågpunkter skapas inga större vattenansamlingar vid skyfall. Dock finns en lågpunkt i 

GC-tunneln under Södra stambanan strax öster om fastigheten. I GC-tunneln finns det 

en pump. 

 

 

Figur 10 . Flödesvägar (blå linjer) och vattenansamlingar (ljusblå fält) vid skyfall. Svarta pilar visar generell 

flödesriktning (Tyréns AB, 2021 B). 
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Översvämning vid höga nivåer i Möckeln 

I dagvattenutredningen analyserades risken för översvämning vid ett 100-årsflöde i 

Möckeln. 

 

Vid analys av höga nivåer i Möckeln har MSB:s översvämningskartering för Helge å 

(2013) använts då Möckeln är en del av vattendraget. Vid ett klimatkorrigerat 100-

årsflöde når vattennivån till ca +137,9 m.ö.h enligt modellering. Detta medför att de 

sydligare delarna av planområdet översvämmas, samt ett område i den norra delen, se 

Figur 11.   

 

 

Översvämningskarteringen tar inte hänsyn till vind- eller vågpåverkan. En separat 

utredning om vågpåverkan för fastigheten har utförts (Tyréns 2021c). Denna visar att 

störst vågpåverkan blir det vid vind från väst till nordväst, våghöjder och sannolikhet 

för dessa kan ses i Tabell 3. Dock kan enstaka vågor vara högre.  

 

 

Figur 11: Översvämning vid ett 100-årsflöde i Möckeln (MSB, 2013). 
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Tabell 3. Sannolikhet för signifikant våghöjd2 för Möckeln. Tabell hämtad från utredningen Vågor vid 
Sånnaböke, Tyréns 2021. 

Signifikant våghöjd (m) Sannolikhet Timmar/år 

>0,25 0,006 50 

>0,4 0,001 10 

>0,5 0,000 1 1 

  

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 

Påverkan och konsekvenser med nollalternativet 

Nollalternativet innebär att området fortsatt är planlagd för industri. Troliga scenarier 

är att området fortsatt står relativt outnyttjat eller att mindre verksamheter eller 

industrier etablerar sig. Gällande detaljplaner medger att utfyllnad omfattande cirka 

23000 kvadratmeter av sjön kan ske, förutsatt att tillstånd för vattenverksamhet ges. 

Utfyllnad skulle innebära en fysisk påverkan på sjöns struktur och kunna påverka 

möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status. 

 

Så länge området får fortsätta stå orört kommer inga direkta förändringar av 

konsekvenserna för vattenmiljön att ske mot dagsläget. Ökar ytan med utfyllnad 

kommer också avrinningen att öka och därmed kan mängden föroreningar också öka. I 

och med klimatförändringar kommer troligtvis planområdet att översvämmas oftare.  

 

 

 

Påverkan och konsekvenser med planförslaget 

Nedan beskrivs påverkan och konsekvenser på vattenmiljön på grund av dagvattnet 

från planförslaget. Bedömningen fokuserar på påverkan på miljökvalitetsnormer samt 

vilken betydelse detta har för miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Översiktlig 

bedömning görs även med avseende på översvämning på grund av ett förändrat 

klimat.  

 

Miljökvalitetsnormer 

I samband med planerad bebyggelse beräknas dagvattenflödet från fastigheten minska 

jämfört med dagsläget, klimatfaktor inräknat, på grund av en lägre hårdgöringsgrad av 

området. Utan reningsåtgärder innebär genomförandet av planförslaget både en 

ökning och minskning av mängderna föroreningar (kg/år), se Tabell 4.  

 

 
2 Signifikant våghöjd är det begrepp som vanligtvis används för att beskriva våghöjd. Det utgörs av 
medelhöjden av den tredjedel av vågorna som var högst under en viss period. 

Effekter och konsekvenser 

 

Då sjön utgör dricksvattentäkt bedöms värdet av intresset till måttligt. Påverkan på 

grund av föroreningsbelastning bedöms ha en försumbar till liten påverkan på 

vattenmiljön varför nollalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser. 

Genomförs utfyllnad kan det leda till ytterligare negativa konsekvenser.  
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Tabell 4. Föroreningshalter före och efter exploatering, utan rening (APM = allmän platsmark). 

 

 

Dagvattenutredningen föreslår reningsåtgärder i huvudsak i form av en skärmbassäng 

som placeras innanför bryggan för husbåtarna, se Figur 12. Huvudprincipen är att 

dagvattnet från planområdet styrs mot skärmbassängen, och fördelen är inte minst att 

det möjliggör omhändertagande av dagvatten från kvartersmark, vilket annars kan vara 

svårt att säkerställa över tid. Därtill föreslås att dagvatten från allmän platsmark leds 

till planteringar och grönytor där det får infiltreras innan det leds via ledningsnätet till 

skärmbassängen. I och med att gatumarken inte är detaljprojekterad har rening genom 

infiltration inte beräknats. Sedan dagvattenutredningen färdigställdes har 

planförslagets bebyggelsestruktur ändrats på grund av höga vibrationsnivåer, se Figur 

7. En bedömning har gjorts att dagvattenutredningen inte behöver uppdateras utifrån 

den nya strukturen då den troligtvis innebär en högre grad av infiltration men samma 

möjlighet till omhändertagande och rening med skärmbassängen.  

 

Med föreslagen rening med skärmbassäng beräknas föroreningshalterna minska i en 

sådan omfattning att det endast är halterna av suspenderad substans (SS)
3

 som trots 

rening ökar jämfört med nollalternativet, se Tabell 5, dock marginellt.     

  

Skärmbassängen kan påverka vattenmiljön och bedöms kräva tillstånd för 

vattenverksamhet. Då det inte har gjorts någon inventering av vattenmiljön är det 

osäkert vilken påverkan på vattenmiljön anläggandet av skärmbassängen kan medföra. 

Denna påverkan beskrivs i avsnitt 6.1. 

 
3 Består av partiklar som vid nedbrytning förbrukar syre och därmed kan bidra till syrebrist 
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Figur 12. Föreslagen placering av skärmbassäng. 

 

Tabell 5. Föroreningshalter före och efter exploatering med rening i skärmbassäng. 
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Att mängden föroreningar minskar jämfört med nollalternativet innebär positiv 

påverkan. Utmaningarna kopplat till miljökvalitetsnormen ekologisk status i sjön 

Möckeln beror emellertid på begränsade vandringsmöjligheter för fisk samt 

vattendragets form som påverkats på grund av sjösänkning, det vill säga fysisk 

påverkan på sjön. Trots en exploatering i direkt anslutning till sjön bedöms inte 

planförslaget medföra någon ytterligare påverkan på dessa kvalitetsfaktorer, eftersom 

planområdet redan är ianspråktaget och hårdgjort och inte innebär någon egentlig 

ytterligare fysisk påverkan på sjöns struktur. Dock kan bro, bryggor, flytande hem, 

skärmbassäng och småbåtshamn påverka kvalitetsfaktorerna Bottensubstrat i sjöar 

och Strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar, som dock inte är klassade idag. 

Jämfört med nollalternativet medför genomförandet av planförslaget med föreslagen 

rening en minskning av mängden föroreningar, med undantag för suspenderad 

substans där en liten ökning sker. Dock innebär planförslaget påverkan och risk för 

negativa konsekvenser på vattenmiljön på grund av bro, bryggor, flytande hem och 

småbåtshamn, se avsnitt 6.1. Sett till den påverkan som avrinning och föroreningar i 

dagvattnet kan medföra bedöms genomförandet av planförslaget medföra en positiv 

påverkan på vattenmiljön i sjön. 

 

Översvämningsrisk på grund av ett förändrat klimat 

Enligt MSBs kartering bedöms vattennivån i Möckeln stiga till ca +137,9 meter vid ett 

klimatkorrigerat 100-års flöde. Förutsatt att planområdet höjdsätts med en lägsta höjd 

om ca +138 meter, samt att kvarter höjdsätts högre än omkringliggande ytor och att 

rinnvägar mot Möckeln säkerställs, bedöms risken för översvämning i all väsentlighet 

kunna undvikas inom planområdet. Att höjdsätta något högre än den förväntade 

vattennivån vid ett klimatkorrigerat 100-årsflöde innebär också att det finns utrymme 

för viss vågpåverkan även vid höga flöden. Det bedöms som osannolikt att högvatten 

vid ett 100-årsflöde ska sammanfalla med maximala våghöjder varför en höjdsättning 

på ca +138 bedöms innebära en rimlig säkerhetsnivå. 

 

 

 

Avstämning mot miljömål 

Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Levande 

sjöar och vattendrag.  

 

Det är framförallt preciseringarna God ekologisk och kemisk status och Ytvattentäkters 

kvalitet som bedöms kunna påverkas positivt av genomförandet av planförslaget. Även 

preciseringen Friluftsliv bedöms kunna påverkas positivt i och med att planområdet 

öppnas upp för allmänheten, vilket dels möjliggör kontakt med vatten och till olika 

fritidsaktiviteter kopplat till vatten, dels skapar bättre förutsättningar att röra sig längs 

med Möckelns strandlinje. Genomförandet av planförslaget bedöms därför innebära 

sådant som stödjer uppfyllelse av miljömålet.  

 

Effekter och konsekvenser 

 

Vattenmiljön bedöms utgöra ett regionalt intresse då den utgör dricksvattentäkt 

varför värdet bedöms som måttligt. Genomförandet av planförslaget bedöms 

medföra positiva effekter på vattenmiljön då föroreningsbelastningen minskar 

med föreslagen rening. Genomförandet av planförslaget bedöms därför ha 

möjlighet att medföra positiva konsekvenser på vattenmiljön. Osäkerhet råder 

dock vad gäller den fysiska påverkan bro, bryggor, flytande hem, skärmbassäng 

och småbåtshamn kan medföra. 
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Dock kan bryggor, flytande hem, bro till Näset och skärmbassäng påverka livsmiljöer i 

sjön, vilket är något som behöver utredas i en tillståndsansökan för vattenverksamhet, 

och det kan eventuellt motverka uppfyllelse av miljömålet.  

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Följande åtgärder rekommenderas i det fortsatta arbetet med detaljplanen: 

 

• För att säkerställa att den dagvattenhantering som föreslås i 

dagvattenutredningen kan genomföras är det viktigt att ytor för 

dagvattenhanteringen tas med i förprojekteringen. 

 

• Skärmbassängen bör utformas i enlighet med rekommendation i 

dagvattenutredningen, dvs tillräckligt stor och med sammanlänkade fack samt 

utlopp under vattenytan. 

 

• Skärmbassängen kan utvecklas med flytande växtbäddar vilka möjliggör 

ytterligare rening, och som dessutom bidrar med estetiska värden. 

 

• För skärmbassängens funktion är det viktigt att säkerställa erforderliga ytor för 

tillfälliga upplag av sediment som behöver mellanlagras när bassängen rensas.  

 

• Det bör övervägas att låta dagvatten inom allmän platsmark infiltrera i 

växtbäddar och planteringar då det kan bidra till ytterligare rening innan 

dagvattnet når skärmbassängen.  

 

• Vattenmiljön bör inventeras för att möjliggöra mer detaljerade bedömningar av 

påverkan på sjöns fysiska strukturer.  

 

6.3 BULLER 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tyréns har tagit fram en bullerutredning för förslaget till ny detaljplan på fastigheten 

Sånnaböke 1:171 (Tyréns 2022a).  

 

Källor till buller och befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet 

Eftersom planområdet ligger i direkt anslutning till Södra stambanan är buller från 

spårtrafiken dominerande i området. I Figur 13 redovisas de trafikuppgifter för Södra 

stambanan som använts i bullerutredningen.  

 

En annan bullerkälla utgörs av Möckeln Svenska AB, som tillverkar utrustning för 

sortering och materialhantering till bland annat sten- och grusindustrin. Verksamheten 

ligger direkt norr om förslaget till ny detaljplan.  

 

Infart till planområdet sker norrifrån via Solviksvägen. Idag ligger det ett tiotal 

bostäder längs med Solviksvägen.  

 

På östra sidan av Södra stambanan ligger det ett villaområde, varav ett antal hus ligger 

mycket nära järnvägen. Dessa hus är utsatta för mycket höga bullernivåer. För husen 

närmast järnvägen planerar Trafikverket bullerdämpande åtgärder.  
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Figur 14. Buller från järnvägen, nuläge ekvivalenta ljudnivåer, Tyréns 2022. 

  

Figur 13. Trafikuppgifter för järnväg på Södra stambanan (Alvesta - Älmhult). Nuläge 2021 och prognosår 
2040. 

De två mått på buller som vanligtvis används är:  

 

• Ekvivalent ljudnivå – medelljudnivå under en given tidsperiod, för trafikbuller 

(oftast ett dygn). Styrs till stor del av trafikmängden. 

• Maximal ljudnivå – den högsta ljudnivån under en viss period, exempelvis då 

tåg eller lastbil passerar. Fler passager ger fler tillfällen med maximala 

ljudnivåer. 

 

Det är bullret från spårtrafiken på Södra stambanan som dominerar i området, vilket 

innebär att det är de maximala ljudnivåerna som har störst betydelse för ljudmiljön. I 

Figur 14 visas ekvivalenta ljudnivåer från järnvägstrafiken för nuläget, vilka är över 60 

dBA i hela planområdet. 
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Riktvärden för buller vid planläggning av bostäder 

Gällande riktvärden framgår av Figur 15. 

 

 

Figur 15. Riktvärden förtrafik buller vid planläggning av bostäder. 

I Boverkets byggregler anges riktvärden inomhus för trafikbuller och andra yttre 

bullerkällor. Grundkravet är:  

 

• Leq 30 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro. 

• Leq 35 dBA inomhus i utrymme för matlagning och personlig hygien. 

• Lmax 45 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro, nattetid 

kl. 22:00-06:00.  

 

I Boverkets byggregler, BBR, anges vidare att dimensionering ska göras för den mest 

bullrande fordonstypen så att angivet värde inte överskrids oftare än fem gånger per 

natt och aldrig med mer än 10 dBA. 

 

Buller och hälsa 

I de två styckena som följer återges information om buller och hälsa från 

Folkhälsomyndighetens rapport Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer (publicerad 

2019).  

 

Exponering för buller har betydelse för människors hälsa och livskvalitet. 

Sömnstörningar är en av de allvarligaste effekterna på grund av buller. En störd natts 

sömn påverkar direkt individens välmående dagen efter, och sömnstörningar under en 

längre tid påverkar kroppens förmåga att återhämta sig. Det finns studier som visar på 

samband mellan sömnstörning och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, 

diabetes, nedsatt prestation och inlärning samt försämrad psykisk hälsa. Orsaken till 

att vi reagerar på buller, även när vi sover, beror på att det finns icke viljestyrda 

kopplingar mellan hörselsinnet och kroppens stressreglerande system. 

 

Det är vanligtvis den maximala ljudnivån och antalet händelser med höga ljudnivåer 

som påverkar risken för sömnstörningar. Skillnaden mellan bakgrundsnivå och 

ljudtoppar har också betydelse för hur störande bullret upplevs. Det innebär att en 

ljudmiljö med mer jämn karaktär kan upplevas som mindre störande än en ljudmiljö 

där ljudnivåerna varierar mycket, även om den ekvivalenta ljudnivån är samma.  

 

De svenska riktvärdena är en kompromiss mellan de två intressena människors hälsa 

och bostadsförsörjning. Jämfört med Världshälsoorganisationens rekommendationer 

för buller från spårtrafik, som i större utsträckning utgår från ett hälsoperspektiv, och 

som motsvarar cirka 48 dBA ekvivalenta ljudnivåer, är de svenska riktvärdena betydligt 

mer generösa. Det är också något som Naturvårdsverket konstaterar i sin vägledning 

för strategisk miljöbedömning, varför det inte räcker att i miljöbedömningen bedöma 
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mot gällande riktvärden utan det är konsekvenserna för människors hälsa som ska 

bedömas och beskrivas.  

 

I Figur 16 visas exempel på ljudnivåer i olika situationer, vilket kan ge en förståelse för 

de ljudnivåer som redovisas i bedömningen. 

 

 

Figur 16. Illustration av ljudnivåer. 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 

Påverkan och konsekvenser med nollalternativet 

Nollalternativet bedöms inte medföra någon förändring jämfört med nuläget. 

 

Påverkan och konsekvenser med planförslaget 

Med inarbetade åtgärder, i form av en fyra meter hög vall med en fyra meter hög 

bullerskärm ovanpå mellan planområdet och Södra stambanan, samt bullerskärmar 

söder och norr om vallen, klaras trafikbullerförordningens grundriktvärden om 60 dBA 

ekvivalenta ljudnivåer vid fasad för fyra av fem planerade flerbostadshus samt för 

samtliga flytande bostäder. I flerbostadshuset i planområdets nordöstra del överskrids 

trafikbullerförordningens grundriktvärden. I Figur 17 visualiseras utbredningen av 

ekvivalent ljudnivå på grund av tågtrafiken på Södra stambanan.  

 

För de flerbostadshus som klarar trafikbullerförordningens grundriktvärde kan valfri 

planlösning väljas. I flerbostadshuset i planområdets nordöstra del behöver 

lägenheterna planeras med en tyst sida, vilket innebär att hälften av alla bostadsrum 

skall uppfylla ekvivalenta ljudnivåer om högst 55 dBA och maximala ljudnivåer om 

högst 70 dBA vid fasad, vilket uppfylls på husets västra sida. 

 

För uteplats i anslutning till bostad gäller ekvivalenta ljudnivåer om högst 50 dBA och 

maximala ljudnivåer om högst 70 dBA. I Figur 18 visualiseras utbredningen av 

maximala ljudnivåer inom planområdet. För flerbostadshusen kan gemensamma 

uteplatser anläggas på innergårdarna i markplan. Eventuella privata uteplatser som 

balkonger kan då byggas utan hänsyn till gällande riktvärden. 

 

För befintlig bebyggelse på östra sidan av Södra stambanan beräknas reflektioner från 

bullervall och bullerskärm kunna medföra en ökning på upp till 1-2 dBA maximala 
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ljudnivå jämfört med nuläget. En ökning på 3 dBA innebär en knappt hörbar förändring 

av ljudnivån, och en ökning med 1-2 dBA kommer troligtvis inte kunna uppfattas. 

Bullervallen och bullerskärmen kan dock medföra att karaktären på ljudet kan 

förändras, vilket innebär att bullret från järnvägen kan komma att uppfattas 

annorlunda än idag. Ljudnivåerna vid bostäderna på östra sidan av järnvägen är redan 

mycket höga och medför redan idag risker för negativa hälsokonsekvenser, och ett 

tillskott på cirka 1-2 dBA bedöms inte medföra en betydande förändring ur ett 

hälsoperspektiv jämfört med nollalternativet.   

 

För boende längs med Solviksvägen beräknas den tillkommande trafiken på grund av 

genomförandet av planförslaget medföra en ökning av de ekvivalenta ljudnivåerna till 

som högst 52 dBA, vilket innebär en ökning med upp till 5 dBA. Det innebär en 

märkbar förändring jämfört med nollalternativet, men inte i en omfattning som 

bedöms medföra någon betydande påverkan på människors hälsa.  

 

Bullerutredningen har också beräknat ekvivalenta ljudnivåer på grund av verksamheten 

vid Möckeln Svenska AB. Vid närmsta flerbostadshus uppgår ekvivalenta ljudnivåer, 

dagtid då verksamheten är igång, till 40 dBA vilket är betydligt lägre än dagriktvärdet 

för verksamhetsbuller som är ekvivalenta ljudnivåer om 50 dBA. 

 

 

Avstämning mot miljömål 

Planförslaget berörs av miljömålet God bebyggd miljö och preciseringen Hälsa och 

säkerhet i och med närheten till Södra stambanan som medför höga bullernivåer inom 

planområdet. Trots inarbetade åtgärder i form av bullervall och bullerskärmar beräknas 

ljudnivåerna inom planområdet bli så höga att de kan medföra negativ påverkan på 

människors hälsa. Ljudmiljön, med höga ljudnivåer när tågen passerar och däremellan 

relativt tyst, är av en karaktär som har potential att medföra sömnstörningar. 

Bedömningen är att genomförandet av planförslaget inte bidrar till uppfyllelse av 

miljömålet med avseende på människors hälsa.  

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Följande åtgärd föreslås för att begränsa konsekvenserna på människors hälsa på 

grund av höga ljudnivåer: 

 

• Utforma bebyggelsen så att sovrum placeras mot den tystare sidan, och kök, 

bad och andra utrymmen mot den bullriga sidan. 

 

Effekter och konsekvenser 

 

Även om grundriktvärdena klaras innebär de så pass höga ljudnivåer att de kan 

medföra risk för negativ påverkan på människors hälsa. Att ljudbilden i området 

domineras av höga tillfälliga ljud när tågen passerar, och att det däremellan är 

relativt tyst, bedöms medföra utmaningar med koppling till människors hälsa. Det 

är en ljudmiljö som till sin karaktär, dvs höga tillfälliga ljud när tågen passerar och 

däremellan relativt tyst, kan bidra till sömnstörningar för boende i området. Det i 

kombination med att bullerpåverkan med säkerhet kommer ske och under lång tid, 

dvs. tågen kommer trafikera järnvägen under lång tid, bidrar till bedömningen att 

effekten blir måttligt negativ. Intressets värde, det vill säga människors hälsa, 

bedöms som måttligt på grund av ökningen av antalet störda individer, som utgörs 

av boende i de tillkommande 300-340 bostäderna i planförslaget. Sammantaget 

medför det bedömningen att ljudmiljön kan medföra måttligt negativa 

konsekvenser för människors hälsa. Framförallt bedöms negativa konsekvenser 

kunna drabba de människor som kommer bo i området under en lång tid.  
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Figur 17. Ljudutbredning ekvivalent nivå med utbyggnadsförslaget, prognosår 2040. Tabellerna anger 
våningsplan i första kolumnen, ekvivalenta ljudnivåer i andra kolumnen och maximala ljudnivåer i tredje 
kolumnen, Tyréns 2022. 
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Figur 18. Ljudutbredning maximal nivå med utbyggnadsförslaget, prognosår 2040. Tabellerna anger 
våningsplan i första kolumnen, ekvivalenta ljudnivåer i andra kolumnen och maximala ljudnivåer i tredje 
kolumnen, Tyréns 2022.  
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6.4 VIBRATIONER 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Markförhållanden 

Tyréns har tagit fram en vibrationsutredning för förslaget till ny detaljplan på 

fastigheten Sånnaböke 1:171 (Tyréns, 2022b).  

 

Enligt den geotekniska utredning som genomförts för planförslaget (Tyréns, 2021d) är 

marken inom planområdet mjuk. Området har under årens lopp fylls ut och den 

geotekniska utredningen visar att området består av 0,2-4m fyllnadsmaterial (sand, 

grus, sten och trärester). Under fyllnadsmaterialet har sand och silt påträffats. I 

områdets södra del har gyttja noterats på ett djup mellan 3-5,5m under markytan, som 

lager i förekommande sand och silt. Uppmätt mäktighet på gyttjan har uppmätts till 

mellan 0,1-1m. Den mjuka marken innebär att vibrationer sprider sig lätt inom hela 

planområdet.  

 

Källor till vibrationer 

Eftersom planområdet ligger i direkt anslutning till Södra stambanan är det vibrationer 

från spårtrafiken som orsakar vibrationer i området. I Figur 19 redovisas de 

trafikuppgifter för Södra stambanan som använts i vibrationsutredningen.  

 

               
Figur 19. Trafikuppgifter för järnväg på Södra stambanan (Alvesta - Älmhult). Nuläge 2021 och prognosår 
2040. 

Riktvärden vibrationer och stomljud 

Svensk standard SS 460 48 61 ”Vibrationer och stöt – Mätning och riktvärden för 

bedömning av komfort i byggnader” anger riktvärden för komfortvibrationer som bör 

tillämpas vid nyetablering av bostäder där vibrationer från trafik kan förekomma. I 

Figur 20 redovisas riktvärden för komfortvibrationer. 

 

 

Figur 20. Riktvärden för komfortvibrationer enligt SS 460 48 61 

Trafikverket redovisar riktvärden för vibrationer och stomljud från trafik på järnväg i 

TDOK 2014:1021. Riktvärdena bedöms även vara applicerbara vid nybyggnad bredvid 

järnväg på mark. I Figur 21 redovisas riktvärden för vibrationer och stomljud. 
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Figur 21. Riktvärden för stomljud och komfortvibrationer enligt Trafikverkets TDOK 2014:1021, ver 3 som 
gäller från 2021-01-01. 

Vibrationer och hälsa 

Vibrationer utgörs av vågrörelser som transporteras genom marken. Det mänskliga 

örat kan inte uppfatta dessa vågrörelser, men vibrationer kan uppfattas av kroppen. 

Känseltröskel för vibrationer ligger kring en vibrationshastighet av 0.1 mm/s. När 

vibrationer går upp i en byggnad kan vibrationer i byggnadskroppen alstra ljudnivåer 

som kan uppfattas av örat, vilket kallas stomljud. Vibrationer och stomljud kan orsaka 

störningar som kan leda till insomningsproblem, koncentrationssvårigheter, huvudvärk 

och allmän trötthet.  

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 

Påverkan och konsekvenser med nollalternativet 

Nollalternativet bedöms inte medföra någon förändring jämfört med nuläget. 

 

Påverkan och konsekvenser med planförslaget 

Vibrationer har uppmätts inom planområdet. Analys av frekvensdata visar att de 

dominerande markvibrationerna vid tågpassage är belägna runt 10 Hz, mätningarna 

visar även på betydande vibrationer i frekvensområdet 30 Hz vilka har en stor inverkan 

på det förväntade stomljudet i framtida bostäder.  

 

Vibrationerna i en byggnad beror på flera olika faktorer, bland annat grundläggning, 

material, bjälklagsspännvidder. På grund av markförhållandena har mindre bostäder 

bedömts vara olämpliga att bygga inom planområdet. Därför har vibrationsutredningen 

(Tyréns 2022b) beräknat maximala stomljudsnivåer och komfortvibrationer för 

rekommenderad bebyggelse, dvs 4-5 våningar höga betonghus. Resultatet beror på 

vilken resonansfrekvens som bjälklagen har, varför två scenarier har beräknats, ett för 

bjälklag med 16 hz resonansfrekvens och ett för bjälklag med 31,5 hz 

resonansfrekvens. Beräknad maximal stomljudsnivå visas i Figur 22 och maximala 

komfortvibrationer visas i Figur 23. Utifrån vibrationsutredningens rekommendationer 

ska bebyggelsen i planområdet konstrueras med bjälklag med lägsta resonansfrekvens 

på 32 Hz. 

 

 

 

Figur 22. Beräknad maximal stomljudsnivå. 
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Í och med att bebyggelsen ska konstrueras med bjälklag med resonansfrekvens om 

minst 32 Hz begränsas vibrationerna från tågtrafiken så att de blir lägre än riktvärdet 

0,4 mm/s, Vibrationerna  är dock fortfarande på en nivå som ligger över 

känseltröskeln på 0,1 mm/s, varför vibrationerna kommer kunna uppfattas av de 

boende. 

 

 

 

Avstämning mot miljömål 

Planförslaget berörs av miljömålet God bebyggd miljö och preciseringen Hälsa och 

säkerhet i och med närheten till Södra stambanan som medför höga vibrationsnivåer 

planområdet, som dock begränsas av föreslagen utformning. Vibrationsnivåerna 

kommer dock kunna upplevas. Störningar på grund av komfortvibrationer kan också 

samverka med höga ljudnivåer och därmed förstärka störningen. Bedömningen är 

därför att genomförandet av planförslaget innebär en risk att planförslaget motverkar 

uppfyllelse av miljömålet med avseende på människors hälsa. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

I och med att bebyggelsen ska konstrueras med bjälklag med lägsta resonansfrekvens 

om 32 Hz så bedöms rimliga åtgärder för att begränsa komfortvibrationer vara 

inarbetade.  

7 SAMLAD BEDÖMNING 

7.1 SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget innebär en exploatering av ett område som tidigare hyst en 

sågverksindustri. Planområdet är till stora delar asfalterat och marken utgörs till stor 

Effekter och konsekvenser 

 

Även om riktvärdena klaras finns det risk för komfortvibrationer som kan uppfattas 

av de boende i området. Det i kombination med att vibrationspåverkan med 

säkerhet kommer ske, dvs att tågen kommer trafikera järnvägen under lång tid, 

bidrar till bedömningen att effekten riskerar att bli små och negativa. Intressets 

värde, det vill säga människors hälsa, bedöms som måttligt på grund av ökningen 

av antalet störda individer, som utgörs av boende i de 300-340 bostäderna i 

planområdet. Sammantaget medför det bedömningen att ljudmiljön kan medföra 

små negativa konsekvenser för människors hälsa.  

 

Figur 15. Beräknade maximala komfortvibrationer, Tyréns, 2021  

308



 

 

 

Uppdrag: 315544, MKB till Sånnaböke 1:171 2022-02-18 

Beställare: Älmhults kommun Koncept 

 

43(47) 

del av utfyllnadsmaterial. Planområdet gränsar till Södra stambanan i öster och sjön 

Möckeln i väster.  

 

För miljön utgör framförallt närheten till sjön en utmaning. Att planområdet är 

asfalterat innebär att det mesta av dagvattnet avrinner till sjön eftersom det inte kan 

infiltrera i marken. Att området är asfalterat innebär också att det har begränsade 

värden ur naturmiljösynpunkt. Genomförandet av planförslaget innebär möjligheter att 

begränsa avrinningen till sjön, och med hjälp av reningsåtgärder också tillförseln av 

föroreningar. Ur naturmiljösynpunkt kan också genomförandet av planförslaget skapa 

värden då det skapas gröna strukturer, längs med vattnet och längs med bullervallen, 

som kan fungera som spridningsvägar framförallt i nord-sydlig riktning. 

Genomförandet av planförslaget bedöms därför ha möjlighet att medföra positiva 

konsekvenser på vattenmiljön och naturmiljön. Dock finns det rapporterade 

observationer av fåglar med häckningsindicier inom planområdet. Alla vilda fåglar är 

skyddade genom Artskyddsförordningen och en inventering behövs för att säkerställa 

att planförslaget inte medför en påverkan som strider mot Artskyddsförordningen. 

Planförslaget möjliggör också exploatering i vattnet i form av bryggor, flytande hem, 

småbåtshamn, bro över till Näset ch en skärmbassäng, och genomförs detta så kan det 

medföra negativ påverkan på djur- och växtlivet i sjön. Omfattningen beror på hur 

känslig vattenmiljön är i det specifika området, vilken betydelse det har för resten av 

djur- och växtlivet i sjön och vilken konstruktion som väljs. Detta är något som 

behöver utredas i en tillståndsansökan för vattenverksamhet, men inventering av 

vattenmiljön skulle möjliggöra mer detaljerade bedömningar av påverkan redan i 

planskedet.  

 

Vad gäller människors hälsa är det de höga ljudnivåerna och vibrationsnivåerna från 

trafiken på Södra stambanan som riskerar att medföra olägenheter för människors 

hälsa. Markföroreningar och risker kopplat till urspårning och olycka med farligt gods 

har inte bedömts medföra någon risk för människors hälsa inom planområdet. 

Planförslaget har arbetat in omfattande åtgärder i form av bullervall och bullerskärmar 

vilket medfört att bullerförordningens grundriktvärden klaras inom i stort sett hela 

planområdet, det vill säga 60 dBA ekvivalenta ljudnivåer vid byggnadernas fasader. Ett 

flerbostadshus behöver utformas med genomgående lägenheter med tyst sida för att 

klara bullerriktvärdena. Utformningen av flerbostadshusen innebär att gemensamma 

uteplatser kan skapas på den västra sidan. Grundriktvärdena är en kompromiss mellan 

hänsyn till människors hälsa och intresset att kunna bygga bostäder, vilket innebär att 

även om riktvärdena klaras så kan ljudmiljön vara sådan att den kan påverka hälsan 

negativt. Ljudmiljön i området, med höga ljudnivåer när tågen passerar och däremellan 

relativt tyst, bedöms ha potential att medföra sömnstörningar. Sömnstörningar under 

en längre period kan leda till olika former av negativa hälsokonsekvenser, exempelvis 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, och det är sannolikt att det kommer ske 

tågtrafik på Södra stambanan under en översiktlig framtid. Genomförandet av 

planförslaget bedöms därför riskera att medföra måttligt negativa hälsokonsekvenser 

för boende i området. Höga vibrationsnivåer kan medföra störningar för de boende, 

både i form av komfortvibrationer och stomljud. Komfortvibrationerna begränsas på 

grund av att flerfamiljshus med betongbjälklag med lägsta resonansfrekvens om 32 Hz 

ska användas. Dock innebär det komfortvibrationer över känselnivån varför negativ 

påverkan ändå kan uppstå och konsekvenserna bedöms kunna bli små och negativa. 

Komfortvibrationer kan också samverka med höga ljudnivåer och orsaka kumulativa 

och negativa hälsokonsekvenser, vilka bedöms kunna bli betydande.   

7.2 AVSTÄMNING MOT MILJÖBALKENS ALLMÄNA HÄNSYNSREGLER 

I miljöbalken 2 kap. 2-5 §§ anges allmänna hänsynsregler som ger uttryck för bland 

annat försiktighetsprincipen, principen att det är förorenaren som ska betala, 

produktvalsregeln samt regler om hushållning och kretslopp. I 6 § anges inriktning för 
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val av plats. Nedan beskrivs kortfattat de hänsynsregler som berörs av planförslaget 

samt hur de har beaktats i planarbetet.  

 

2 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 

skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 

och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”  

 

• Det har tagits fram utredningar och fördjupade inventeringar för att skaffa sig 

kunskap kring buller, vibrationer, naturmiljö, vattenmiljö, geoteknik och 

förorenad mark. För att kunskapskravet ska kunna anses vara uppfyllt bedöms 

det dock föreligga behov av att inventera fågellivet samt vattenmiljön. 

 

3 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 

utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 

övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 

åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 

syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 

försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 

åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”.  

 

• Bostadsbebyggelse i nära anslutning till en tätt trafikerad järnväg medför 

oundvikligen höga ljudnivåer som kan medföra olägenhet för människors hälsa. 

Planförslaget har tidigt anpassats för att begränsa påverkan på grund av de 

höga ljudnivåerna. Processen med att ta fram planförslaget har skett i nära 

samarbete med akustiker som genomfört kontinuerliga bullerberäkningar och 

beräkningar av vibrationer. Detta arbete har resulterat i en hög bullervall med 

bullerskärm, bullerskärmar norr och söder om bullervallen samt att 

bebyggelsen anpassats till de höga vibrationsnivåerna.  

 

Därtill har det genomförts en dagvattenutredning för att klargöra vad som 

behöver genomföras för att ta hänsyn till vattenmiljön i Möckeln, och en 

naturvärdesinventering har genomförts för att identifiera naturvärden inom och 

i anslutning till planområdet. 

 

Hänsynsmålet bedöms därför vara uppfyllt.  

 

4 §   ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 

organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de 

kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre 

farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats 

med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.”  

 

• Hänsynsmålet bedöms inte vara relevant för planförslaget. 

 

5 § ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror 

och energi samt utnyttja möjligheterna att  

 

1. minska mängden avfall,  

2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  

3. minska de negativa effekterna av avfall, och  

4. återvinna avfall.  

 

I första hand ska förnybara energikällor användas.”  
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• Planförslaget innebär att ett redan ianspråktaget område exploateras vilket 

innebär att jungfrulig mark inte behöver tas i anspråk.  

 

Hänsynsmålet bedöms därför vara uppfyllt.  

 

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 

det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 

med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

 

• Då syftet med detaljplanen är att möjliggöra attraktiva boenden i sjönära läge 

är bedömningen att det inte finns någon annan plats inom kommunen som 

skulle kunna medföra mindre påverkan på naturmiljön i och med att området 

redan är ianspråktaget. Olägenhet för människors hälsa begränsas genom 

omfattande åtgärder för att skärma av bullret från Södra stambanan samt 

begränsa påverkan på grund av vibrationer.  

 

Hänsynsmålet bedöms därför vara uppfyllt. 

8 FORTSATT ARBETE 

8.1 BYGGSKEDE  

NATURMILJÖ  

Byggskedet bedöms framförallt kunna påverka naturmiljön genom att de träd som ska 

sparas kan skadas av arbetsmaskiner. Påverkan på träden kan undvikas genom att 

körning av arbetsmaskiner och att gräv- och schaktarbeten nära träd genomförs med 

ett säkerhetsavstånd som säkerställer att åverkan på trädets krona, stam och rötter 

undviks. Resultatet av en fågelinventering kan ge vidare krav på anpassningar i 

byggskedet för att undvika negativ påverkan på fågellivet. 

 

Arbete i vatten, exempelvis för muddring och anläggande av bryggor och bro, innebär 

att bottenmaterial kan röras upp och grumla vattnet. Det finns en risk att erosionen 

ökar efter muddring eftersom växter som binder sedimenten, och därmed utgör ett 

slags vågskydd, tas bort. Dessutom kan eventuella lager med finpartikulärt material, 

som är känsligt för erosion, blottläggas. En ökad erosion innebär att vattnet grumlas 

även efter att muddringsarbetena är genomförda. Grumlat vatten orsakar minskat 

siktdjup vilket innebär försämrade förutsättningar för bottenvegetationen. 

Bottenvegetation är viktigt för många fiskarter, och inte minst för reproduktionen då 

rom kan behöva vattenväxter att fastna på och för att vegetationen ger fiskyngel 

skydd. Hur omfattande och långvariga effekterna av grumling blir är svåra att förutspå. 

Grumlingen kan begränsas genom tätslutande länsar, exempelvis siltgardiner, som 

avgränsar det muddrade området under men även en tid efter arbetsskedet.  

Anläggningen av bryggorna och gångbron bör utföras under den tid på året då arbetet 

gör minst skada på växt- och djurliv, i regel mellan perioden 1 oktober t.o.m. 31 mars. 

Genomförandet av de vattenrelaterade delarna av planförslaget förutsätter tillstånd för 

vattenverksamhet. I tillståndsansökan kommer krav på åtgärder för att undvika eller 

begränsa påverkan på vattenmiljön att finnas med. 

Samtliga åtgärder bör säkerställas genom avtal med upphandlad entreprenör.  
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SKYDD AV MARK OCH VATTEN  

Byggskedet bedöms framförallt kunna medföra påverkan på grund av grumling av 

dagvatten och utsläpp från entreprenadmaskiner.  

 

Förorenat dagvatten behöver omhändertas och renas före utsläpp. Under byggskedet 

uppstår mycket suspenderat material och föroreningar i dagvattnet. Utsläpp av 

dagvatten och länshållningsvatten som innehåller partiklar och/eller föroreningar till 

recipienten kan skada naturvärden i vattnet. Rening med sedimentation innan utsläpp 

är därför en viktig skyddsåtgärd under byggskedet. Reningsåtgärder tidigt i processen 

och så nära källan som möjligt är att föredra. Provtagning kommer att behövas under 

byggtiden för att kontrollera schaktmassor med hänsyn till föroreningar.  

BULLER  

När hus och vägar byggs alstras buller från maskiner, materialhantering och 

transporter till och från arbets- och etableringsytorna. Påverkan på grund av buller 

bedöms bli liten eftersom de sker under en begränsad tid och att det finns få boende i 

närheten och att området redan är kraftigt påverkat av trafiken på Södra stambanan. 

Krävs pålning kan detta medföra särskild påverkan. Framförallt bedöms de boende 

längs med Solviksvägen kunna påverkas av buller från byggtrafiken. 

 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, anger 

riktvärden som ska tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. 

Buller från trafiken till och från byggplatsen bör bedömas efter riksdagens riktvärden 

för trafikbuller Trafikbullerförordningen (2015:216) medan trafik inom byggplatsen 

räknas som byggbuller. Åtgärder genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheten.  

8.2 UPPFÖLJNING  

Enligt 6 kap. 11 § ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de 

åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Det finns 

också krav på att redovisa dessa åtgärder antingen i beslutet att anta planen eller 

programmet, eller i en särskild handling i anslutning till beslutet (6 kap. 16 §).  

Formellt omfattar kravet på uppföljning endast de betydande aspekterna.  

VATTENMILJÖ OCH MILJÖKVALITETSNORMER  

Kommunen bör följa upp att dagvattenhanteringen finns med i förprojekteringen, 

projekteringen och genomförandet av planen. Skötselplan behöver tas fram för drift 

och underhåll av föreslagna dagvattenanläggningar för att säkerställa dess funktion 

över tid. 

BULLER 

För att säkerställa att bullerskyddande åtgärder uppnår avsedd effekt bör kommunen 

snarast efter att detaljplanen är fullt utbyggd genomföra tillsyn och mäta 

bullernivåerna inom planområdet. 

VIBRATIONER 

För att säkerställa att de åtgärder som genomförs får avsedd effekt bör kommunen 

snarast efter att detaljplanen är fullt utbyggd genomföra tillsyn och mäta 

vibrationsnivåerna inom planområdet. 
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SAMMANFATTNING

Fastigheten Sånnaböke 1:171 i Älmhult ägs idag av Danske Bank. Det är ett ca 117 000 m2 stort
område intill Möckelns sydöstra strand (figur 1). Sågverksverksamhet har bedrivits på
fastigheten från 1850-talet men idag finns ingen verksamhet på området. Trenäs Förvaltning AB
har planer på att utveckla området för bostadsändamål. För att detta ska kunna genomföras
krävs en ändring av befintlig detaljplan från industrimark till bostadsområde. Miljöförvaltningen i
Älmhult har ställt krav på en kompletterande undersökning för att kunna avgöra om fastigheten
är lämplig för planerad markanvändning.

Trenäs Förvaltning AB har gett Tyréns i uppdrag att genomföra en detaljerad undersökning med
fördjupad riskbedömning, samt ge åtgärdsförslag. Syftet med nu utförd undersökning är att
utgöra underlag till en riskbedömning av föroreningssituationen inom Sånnaböke 1:171, med
avseende på en framtida användning för bostadsändamål.

Möckelns sågverk, som tidigare låg inom fastigheten Sånnaböke 1:171, startade under mitten av
1850-talet. Vid två olika platser inom sågverksområdet har doppning utförts på en del av det
producerade virket för skydd mot missfärgning och angrepp av mikroorganismer. Verksamheten
lades ned 2011 och byggnaderna brann ned 2013 varefter kvarvarande väggar revs och området
städades av.

Enligt Tyréns tidigare undersökning (2011-09-26) finns inga uppgifter om vilka doppningsmedel
som använts, men troligen rör det sig om klorfenolbaserade medel fram till 1978, varefter
ammonium- och fluoridbaserade medel använts. Upplagsområden för doppat virke låg främst i
norra delen av fastigheten på en nu urschaktad grusåshöjd, men det kan inte uteslutas att
doppat virke lagts upp på andra ställen inom fastigheten.

En kompletterande fältundersökning genomfördes främst inriktad på

· Att undersöka föroreningssituationen under kvarlämnade betonggrunder
· Mer detaljerad kartläggning av fyllningen inom det fd sågverksområdet
· Mer detaljerad undersökning av sedimenten inom fastigheten

Undersökningen har omfattat:

· Provtagning av jord i 12 punkter
· Installation av grundvattenrör och provtagning av grundvatten i tre punkter
· Uttagning av betongprover i fyra punkter
· Inmätning av betonggrunder
· Provtagning av sediment i 24 punkter

En bedömning av föroreningssituationen genomfördes utifrån resultaten i denna och tidigare
undersökningar. Följande konstateras:

· Fyllningen inom området bedöms generellt hålla låga föroreningshalter underskridande
valda bedömningsgrunder för negativa effekter på människors hälsa och miljö.

· Föroreningar av dioxin har påvisats vid den nya och gamla doppningsplatsen och av
alifater >C16-C35 vid den fd fordonstvätten

· Grundvattnet inom fastigheten bedöms relativt lite påverkat av den fd
sågverksverksamheten och föroreningssituationen i mark.

· Sedimenten i sjön Möckeln inom fastigheten bedöms relativt lite påverkade av den fd
sågverksverksamheten och föroreningssituationen i mark. Dock kan förhöjda halter av
alifater >C16-C35 knytas till den fd fordonstvätten

· Asfalten inom området bedöms som fri från stenkolstjära
· Betongen i kvarlämnade betonggrunder innehåller sexvärt krom och lakar krom

överskridande gränsvärdena för inert avfall.

Från den detaljerade undersökningen kan följande slutsatser dras:
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· Inga ytterligare förorenade delområden har kunnat påvisas jämfört med Tyréns tidigare
undersökning.

· En rimlig bedömning av föroreningsutbredning vid den gamla doppningsplatsen har
tagits fram. .

· Den fördjupade riskbedömningen visar på att ett behov av riskreduktion föreligger
endast för den gamla doppningsplatsen och det kan utföras genom schaktsanering.

· Den detaljerade undersökningen av sedimenten inom fastigheten har klarlagt
föroreningssituationen. Riskbedömningen pekar dock inte på att något åtgärdsbehov
finns för sedimenten.

· Föroreningssituationen inom fastigheten bedöms som rimligt klarlagd och efter att ha
åtgärdat föroreningarna inom den gamla doppningsplatsen bedöms inget hinder
föreligga för att fastigheten ska kunna exploateras med inriktning mot bostäder.
Därmed bör en detaljplaneändring kunna genomföras.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Fastigheten Sånnaböke 1:171 i Älmhult ägs idag av Danske Bank. Det är ett ca 117 000 m2 stort
område intill Möckelns sydöstra strand (figur 1). Sågverksverksamhet har bedrivits på
fastigheten från 1850-talet men idag finns ingen verksamhet på området. Trenäs Förvaltning AB
har planer på att utveckla området för bostadsändamål. För att detta ska kunna genomföras
krävs en ändring av befintlig detaljplan från industrimark till bostadsområde. Miljöförvaltningen i
Älmhult har ställt krav på en kompletterande undersökning för att kunna avgöra om fastigheten
är lämplig för planerad markanvändning.

Trenäs Förvaltning AB har gett Tyréns i uppdrag att upprätta en provtagningsplan inför en
miljöteknisk markundersökning. Syftet med föreliggande undersökning är att den ska ge
underlag till en riskbedömning av föroreningssituationen inom Sånnaböke 1:171, med avseende
på en framtida användning för bostadsändamål. Riskbedömningen ska sedan ligga till grund för
en bedömning av åtgärdsbehov och åtgärdsmetod. Vidare ska utredningen ligga till grund för att
bedöma om en detaljplaneändring från industri till bostadsändamål är möjlig. Slutligen ska
undersökningen ligga till grund för ett förslag på avfallsklassificering inför en kommande
projektering.

Figur 1. Karta över Älmhult med förstorat flygfoto över aktuellt område. Fastighetsgräns för Sånnaböke
1:171 anges med röd linje i den infällda kartan. Fastigheten sträcker sig ut i sjön Möckeln västerut. Kartan
hämtad från eniro.se 2020-03-10 @Lantmäteriet/VISMA
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2 OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN

Fastigheten Sånnaböke 1:171 ligger ca 1,5 km norr om Älmhult intill sjön Möckelns sydöstra
strand. Det fd sågverksområdet är ca 6 ha stort och gränsar åt sydöst till södra stambanan
(järnväg) och åt norr mot en industrifastighet samt ett fritidsområde. Väster om
sågverksområdet ligger sjön Möckeln.

Närmaste bostadshus ligger ca 30 meter öster om fastigheten, öster om södra stambanan. Sjön
Möckeln används för uttag av råvatten för konstgjord infiltration vid den kommunala
grundvattentäkten i Älmhult. Cirka 40 meter norr om sågverket finns en badplats.

Nästan hela området är asfalterat och betonggrunderna efter de rivna byggnaderna finns kvar.
Marken är generellt jämn och svagt sluttande mot sydväst. Utifrån områdets topografi bedöms
grundvattnets generella flödesriktning vara åt sydväst. Grundvattennivåerna i området bedöms
påverkas av vattennivån i Möckeln.

Figur 2. Karta från SGU som visar områdets jordarter. Fastighetsgränserna för Sånnaböke 1:171 visas med
röd linje.

Enligt SGU’s kartmaterial utgörs det fd sågverksområdet av fyllning omgivet av isälvssediment
och morän, se figur 2.

Sjön Möckeln ligger i omedelbar anslutning till sågverksområdet. Inga privata brunnar för
dricksvattenkonsumtion är belägna i närområdet, men fastigheten är lokaliserad inom sjön
Möckelns vattenskyddsområde.
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3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Tyréns AB har gjort två tidigare utredningar i området.

2011 gjordes en översiktlig miljöteknisk markundersökning inför nedläggning av verksamheten
och försäljning av fastigheten. Syftet var att bedöma om tidigare verksamhet orsakat mark-och
grundvattenföroreningar inom sågverksområdet (Tyréns AB ”Översiktlig miljöteknisk
markundersökning inom Möckelns sågverk, Älmhults kommun”, daterad 2011-09-26). Resultatet
av den historiska inventeringen som genomfördes redovisas i figur 3. I den historiska
inventeringen identifierades möjliga föroreningskällor framför allt läget på den nya och gamla
doppningsplatsen och den fd fordonstvätten.

Figur 3. Plan hämtad från Tyréns (2011-09-26). Verksamheter/processer samt uppgifter som framkommit
vid platsbesöket har markerats. På planen syns även läget för de numera rivna byggnaderna. De
skrafferade ytorna med utfyllnad är enligt uppgift utfyllda med betongslipers i söder och enligt
fältiakttagelser med block i norr.
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Enligt Tyréns undersökning utgörs jordlagren av ett 0,5-2 m mäktigt fyllnadslager av grus och
sand ovan naturlig sand. I de södra delarna av det fd sågverksområdet finns utfyllnadsområden
av betongslipers, se figur 3.

Dagvattnet inom undersökningsområdet avleds antingen via direkt ytavrinning till sjön
(timmerupplagsplatsen) eller leds via det interna dagvattennätet till sjön via två utloppspunkter,
se figur 3. Grundvattenytan låg i Tyréns undersökning (2011-09-26) 1,4 – 2 m u my och bedöms
starkt påverkad av sjön Möckelns nivå.

Utifrån resultaten i den historiska inventeringen genomfördes en översiktligt miljöteknisk
markundersökning (provpunkterna 1 – 14, samt Sed 1 – Sed 3, se bilaga 3, 4 och 5, samt
RITNING 01 och RITNING 02) i vilken föroreningar av dioxin och alifater >C16-C35 påvisades i
jord. I sedimentproven påvisades halter av alifater >C16-C35 och zink i förhöjd halt.

2014 utfördes en kompletterande miljöteknisk undersökning för att fastställa åtgärdsbehov inför
en upphandling av framtida efterbehandling (Tyréns AB, ”Miljöteknisk markundersökning,
Möckelns fd sågverk”, daterad 2014-12-04). Undersökning omfattade jordprovtagning utanför
byggnadernas betonggrunder (provpunkterna BP3:1 – BP9:2, se bilaga 3, samt RITNING 01 och
RITNING 02).

Tyréns undersökningar har identifierat två platser förorenade med dioxin (nya och gamla
doppningsplatsen) och med olja (fd fordonstvätt), se figur 3 och 4. Föroreningarna har
avgränsats utanför betonggrunderna med Tyréns undersökningar, men det bedömdes som
troligt att där fanns föroreningar även under de kvarlämnade betonggrunderna.

Sedimenten i Möckeln intill fastigheten har undersökts och dioxin har påvisats i ett prov. Norr
om piren påträffades fibersediment på bottnen.

Grundvattnet inom fastighetens centrala delar har undersökts. Spår av PAH och olja har påvisats
men inte i halter som bedömts utgöra en risk för människors hälsa eller miljö.

Resultaten från de tidigare undersökningarna har inarbetats i denna rapport.

Figur 4. Bedömda utbredningar av föroreningar av dioxin (nya och gamla doppningsplatsen) och olja (fd
fordonstvätt). Från Tyréns (2011-09-26).
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4 VERKSAMHETSHISTORIK

Möckelns sågverk, som tidigare låg inom fastigheten Sånnaböke 1:171, var i drift från mitten på
1850-talet till 2011. Vid två olika platser inom sågverksområdet, har doppning utförts på en del
av det producerade virket för skydd mot missfärgning och angrepp av mikroorganismer.
Verksamheten lades ned 2011 och byggnaderna brann ned 2013 varefter kvarvarande väggar
revs och området städades av.

Enligt Tyréns (2011-09-26) finns inga uppgifter på vilka doppningsmedel som använts, men
troligen rör det sig om klorfenolbaserade fram till 1978 varefter ammonium- och fluoridbaserade
medel använts. Upplagsområden för doppat virke låg främst i norr på en nu urschaktad
grusåshöjd, men det kan inte uteslutas att doppat virke lagts upp på andra ställen inom
fastigheten.

5 BEDÖMNINGSGRUNDER

5.1 RIKTVÄRDEN FÖR JORD VID RISKBEDÖMNING

Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar förorenings-
nivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö. För markföroreningar har
Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning, Känslig
Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2009).
Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för KM eller MKM användas,
se Tabell 1. Vid riskbedömning av nuvarande markanvändning bedöms de generella riktvärdena
för MKM vara lämplig, medan för planerad markanvändning för bostadsområde bedöms KM vara
lämplig.

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009).

Skyddsobjekt KM MKM
Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse Deltidsvistelse

Markmiljön på området
Skydd av markens ekologiska
funktion

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion

Grundvatten
Grundvatten inom och intill
området skyddas

Grundvatten 200 m nedströms
området skyddas

Ytvatten
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

5.2 JÄMFÖRVÄRDEN FÖR JORD VID BEDÖMNING AV AVFALLSKLASSIFICERING

Schaktmassor som uppstår som ett överskott och inte kan användas inom arbetsområdet är en
form av avfall som ofta återanvänds och återvinns. Verksamhetsutövaren har ansvar för att
användning av avfall inte skadar människor och miljö.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för att underlätta återvinning av avfall i
anläggningsarbeten (Naturvårdsverket, 2010). I vägledningen anges nivåer för mindre än ringa
risk, (MRR) det vill säga halter av förorenade ämnen som bedöms medföra att risken är mindre
än ringa vid återvinning av avfallet.

MRR anger en nivå under vilken jordmassor kan användas fritt (d.v.s. utan anmälan till tillsyns-
myndighet) inom andra områden, t.ex. om de uppstår som överskott i samband med schakt-
arbeten. För detta krävs att haltnivåerna inte överskrids, att det inte förekommer andra
föroreningar som kan påverka risken än de ämnen som det finns angivna haltnivåer för samt att
användningen inte sker i ett område där särskild hänsyn krävs, t.ex. vattenskyddsområden. Även
om haltnivåerna underskrids, måste massorna även kontrolleras med avseende på lakning i
enlighet med Naturvårdsverket (2010) innan fri återvinning kan bedömas.
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Avfall Sverige har tagit fram en vägledning för att kunna bedöma när ett avfall kan behöva
omhändertas som ett farligt avfall. I vägledningen (Avfall Sverige 2019) beskrivs hur
jämförvärden tagits fram utifrån avfallsförordningen samt EU-regelverket kring avfall och
klassificering av kemikalier. Om farligt avfall ska deponeras behöver dock avfallet laktestas i
enlighet med avfallsföreskrifterna (NFS 2004:10).

Generellt i branschen avfallsklassas jord med hjälp av fyra jämförvärden:

· Totalhalter för Mindre än Ringa Risk (MRR) hämtade från Naturvårdsverkets handbok
2010:1

· Naturvårdsverkets generella riktvärden KM och MKM
· Jämförvärden för Farligt Avfall (FA) hämtade från Avfall Sveriges rapport 2019:01

Jordmassor indelas generellt i branschen i fem avfallsslag:

· ”MRR-massor” omfattar jord med alla föroreningshalter under MRR.
· ”KM-massor” omfattar jord med någon föroreningshalt över MRR men alla

föroreningshalter underskridande KM.
· ”MKM-massor” omfattar jord med någon föroreningshalt över KM men alla

föroreningshalter underskridande MKM.
· ”IFA-massor” omfattar jord med någon föroreningshalt över MKM men alla

föroreningshalter underskridande FA.
· ”FA-massor” omfattar jord med någon föroreningshalt överskridande FA.

Klassning är till hjälp för hur massor kan omhändertas vid återvinning eller deponering.

5.3 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRUNDVATTEN

För grundvatten har halter av metaller jämförts mot SGU:s tillståndsklassning för grundvatten
(SGU-rapport 2013:01) samt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2017:2).
Halter av petroleumkolväten har jämförts mot SPBI:s branschspecifika riktvärden för grundvatten
vid bensinstationer (SPBI, 2011, reviderad 2012). Uppmätta halter av klorfenoler jämförs mot
gränsvärdet för totalhalt av bekämpningsmedel i dricksvatten (0,5 µg/l) enligt SLVFS 2017:2.

5.4 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR SEDIMENT

Föroreningar av petroleumkolväten riskbedöms mot RIVM:s (2001) föreslagna riktvärden för
BTEX, alifater och aromater och för PAH mot SGU:s klassning av mycket höga halter av organiska
föroreningar i sediment (rapport 2017:12).

För riskbedömning av summahalten av klorfenoler har RIVM:s (2001) föreslagna riktvärde för
pentaklorfenol på 0,52 mg/kg TS använts.

Halter av metaller riskbedöms mot tillståndsklass för mycket höga halter i Naturvårdsverkets
rapport 4913.

När det gäller dioxiner så varierar bakgrundshalterna i en sammanställning av EU (ej definierat
om salt- eller sötvattensediment) i europeiska länder mellan 1-200 ng TEQ/kg TS. I den senare
halten kan möjligen okänt förorenade sediment rymmas, och mer sannolikt ligger
bakgrundshalter mellan <1-10 ng TEQ/kg TS.

För dioxiner i sediment saknas svenska riktvärden. Kanadensiska preliminära riktvärden för
sediment (ISQG, 0,85 ng TEQ/kg TS) är lägre än bakgrundshalterna ovan. De kanadensiska
effektnivåerna (probable effect level), PEL, för akvatiska sedimentätande organismer i salt-
respektive sötvattenmiljö är 21,5 ng TEQ/kg TS (Canadian Environment, 2001). Det innebär
antingen att sjöar och hav inom EU utgör mindre bra miljö för fisk, eller att det kanadensiska
riktvärdet är försiktigt satt. I bedömningen har PEL använts.

Vid riskbedömning av hälsoeffekter har RIVM:s (2001) föreslagna riktvärde på 210 ng/mg TS
använts.
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5.1 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ASFALT

För asfalt jämförs halterna med de kriterier som Vägverket anger i skriften ”Hantering av
tjärhaltiga beläggningar” (Vägverket 2004).

- >1000 mg 16PAH/kg asfalt: Farligt avfall.
- 300–1000 mg 16PAH/kg asfalt: Kan återanvändas i vägkonstruktion som bundet eller

obundet bärlager/förstärkningslager under tätt nytt slitlager, dock ej inom
vattenskyddsområde och alltid efter samråd med miljömyndighet.

- 70–300 mg 16PAH/kg asfalt: Kan återanvändas i vägkonstruktion som bundet eller
obundet bärlager/förstärkningslager under tätt nytt slitlager.

- <70 mg 16PAH/kg asfalt: Kan återanvändas.

5.2 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR BETONG

Laktest på krossad betong har jämförts med haltkriterier för MRR (Naturvårdsverket 2010) och
gränsvärden för deponering av avfall enligt NFS 2004:10.

6 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

6.1 PROVTAGNINGSPLAN

En provtagningsplan upprättades (Tyréns 2020-03-17) och godkändes av beställare och
miljöförvaltningen i Älmhults kommun. Provtagningen inriktades på:

· Att undersöka föroreningssituationen under kvarlämnade betonggrunder

· Mer detaljerad kartläggning av fyllningen inom det fd sågverksområdet

· Mer detaljerad undersökning av sedimenten inom fastigheten

· Undersökning av föroreningssituationen i betongen inför avfallsklassificering

· Kompletterande undersökning av föroreningssituationen i grundvatten

· Inmätning av lokal fix i tidigare undersökningar så att provpunkterna i tidigare
undersökningar kunde höjdsättas

· Inmätning av betonggrunder

6.2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING

Undersökningen har omfattat:

· provtagning av jord i 12 punkter, J2001 – J2012

· Installation av grundvattenrör och provtagning av grundvatten i tre punkter (J2002,
J2010 och J2012)

· Uttagning av betongprover i 4 punkter (J2002, J2005, J2006 och J2007)

· Inmätning av betonggrunder

· Provtagning av sediment i 24 punkter, SED2001 – SED2024

Provtagningspunkter finns redovisade i plan på RITNING 01 (sydvästra halvan av
undersökningsområdet och RITNING 02 (nordöstra halvan av området). Inmätningar av
betonggrunder finns redovisade i RITNING 05. Fältundersökningen avvek från
provtagningsplanen genom att grundvattenrören inte kunde installeras i planerade punkter utan
fick sättas i närliggande punkter. Vidare hanns fler sedimentpunkter med.

Jordprovtagning och installation av grundvattenrör inklusive omsättning genomfördes 2020-05-
26 av miljögeotekniker Anna Knut, fältgeotekniker Martin Wiberg och Paul Svensson, Tyréns AB.
Sedimentprovtagning utfördes 2020-05-27 av miljögeotekniker Anna Knut och David Hagerberg
och grundvattenprovtagning utfördes av Anna Knut senare samma dag.
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6.3 PROVTAGNINGSMETOD OCH PROVHANTERING

Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och enligt SGF:s fälthandbok för
undersökning av förorenade områden (SGF 2013b). Det innebär att krav ställs på
dokumentation, rengöring, provtagning och provhantering.

6.3.1  PROVTAGNING AV JORD

Provtagning av jord utfördes med provtagningsskruv monterad på bandvagn Geotech 604D I
provtagningspunkterna uttogs totalt 42 jordprov i diffusionstät påse för fältanalyser samt för
eventuell laboratorieanalys. Provtagningsnivåerna delades in efter materialsammansättning eller
färg- och luktindikationer. Som mest uttogs ett prov per halvmeter i djupled.

Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med färg, lukt samt eventuella
andra iakttagelser, se fältanteckningar i Bilaga 1. Proverna förvaras mörkt och kallt under trans-
port till laboratoriet.

6.3.2 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN

Installation av tre grundvattenrör gjordes med PEH-rör, 50 mm diameter med en meters filter i
botten. Grundvattenrören säkrades mot inläckage av dag- och ytvatten genom tätning med
bentonit runt röret i markytan. Grundvattenrören täcktes med däxel för att skydda dem inför
framtida provtagningar. Grundvattenprover uttogs dagen efter installation av grundvattenrören.
Då jordarterna är genomsläppliga bedömdes grundvattenytan ha hunnit stabiliserats.
Grundvattenproverna uttogs med en handdriven vakuumpump efter omsättning av vattnet i
rören och filtrerades i fält.

Iakttagelser från omsättning och provtagning av grundvatten redovisas i fältanteckningar i Bilaga
2.

Proverna förvarades kallt och mörkt i av laboratoriet tillhandahållna flaskor i fält och vid trans-
port till laboratoriet.

6.3.3 PROVTAGNING AV SEDIMENT

21 ytliga sedimentprover uttogs med en bottenhuggare av typ Van Veen. Provtagaren sänks ner
mot botten för hand i öppet tillstånd och stängs när dess käftar träffat bottenytan och provet
skopas därigenom in i provkammaren. En Van Veen bottenhuggare kan generera prover i
steniga, grusiga, sandiga, leriga och gyttjiga sediment. Vid provtagningen blir proverna i vissa
fall störda och beroende på sedimentets sammansättning kan det vara svårt att avgöra vilket
som är sedimentens överyta, och hur djupt ner i sedimentet som provet tagits. Sedimentmaterial
och vattendjup noterades tillsammans med färg, lukt samt eventuella andra iakttagelser, se
fältanteckningar i Bilaga 1. I tre punkter kunde inte prov tas ut då sticksondering påvisade fast
botten (block).

Sticksondering utfördes i kontinuerligt längs med strandkanten (punkter ej redovisade).

6.3.4 PROVTAGNING AV BETONG

Betongprov togs ut i fyra punkter genom kärnprovtagning. Betongprovens tjocklek mättes, se
fältanteckningar i Bilaga 1.

6.3.5 KONTROLLPROV

Kontrollprov används för att bestämma osäkerheten i provtagning och hantering av prover. Med
kontrollprov kan fel upptäckas som beror på felaktig hantering av prover i fält eller för att
kontrollera lokala variationer i föroreningshalt, (SGF, 2013). I uppdraget fungerar resultaten från
fältanalyserna med XRF tillsammans med laboratorieanalyser som dubbelprov med avseende på
föroreningshalten av arsenik, bly, koppar och zink i jord.
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6.4 POSITIONSBESTÄMNING OCH AVVÄGNING

Samtliga provtagningspunkter samt överkant på installerade grundvattenrör mättes in med GPS.
Grundvattenytans nivå mättes med lod till överkant rör. Inmätning av grundvattenrör och av
markytans höjd utfördes med noggrannhetskrav enligt mätklass B enligt SGF:s fälthandbok för
geotekniska undersökningar (SGF 2013a).

Inmätningen skedde i höjdsystem RH2000 samt i plan i SWEREF99 13 30, med hjälp av
mätutrustning av typen Leica GG04 professional.

6.5 ANALYSER

6.5.1 FÄLTANALYSER

Koncentrationen av tungmetaller analyserades på samtliga uttagna jordprover med ett XRF-
instrument av fabrikat Niton XL3t 950 GOLDD. XRF-mätningarna utfördes en gång per prov i
cirka 90 sekunder, direkt på prov i påse eller på betongprovs överyta.

I samband med provtagning av vatten utfördes fältanalys av konduktivitet, temperatur och pH i
grundvatten med ett sk multimeter-instrument (YSI Pro Plus).

6.5.2 LABORATORIEANALYSER

Av 16 av sedimentproverna blandades 6 samlingsprover (SP1-SP5 samt SP8) utifrån läge och
material, för att få en bredare geografisk täckning av föroreningssituationen. Vilka prov som
ingått i vilket samlingsprov framgår av bilaga 1. Även tre enskilda sedimentprov sändes på
laboratorieanalys.

Totalt 20 jordprover, 3 grundvattenprover och 9 sedimentprover valdes ut för analys med
avseende på metaller, PAH16, BTEX, alifater, aromater, dioxiner samt klorfenoler, vilka utfördes
med ackrediterade analysmetoder av laboratoriet Eurofins Environment Testing Sweden AB.
Analysparametrarna valdes med utgångspunkt i misstänkta föroreningsämnen utifrån historisk
verksamhet på platsen.

Uttagna betongprov krossades i enlighet med NFS 2004:10 och ett samlingsprov blandades för
laktest. Från samlingsprovet togs också prov ut för att analysera betongens innehåll av sexvärt
krom.
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7 RESULTAT

7.1 INTRYCK VID FÄLTARBETE

I fält påträffades ca 0,5–2,5 m fyllning, generellt av grus och sand men ställvis med inslag av
humus. Denna underlagrades av sand eller silt. De naturliga jordarna gav i fält inga tecken på
förorening i form av lukt- eller synintryck. Grundvattnet påvisades på 1,2 - 1,8 m u my och gav
inga intryck av föroreningar.

Sedimenten varierade mycket i karaktär och ställvis kunde ingen provtagning utföras pga. block.
Sticksonderingar intill strandkanten ca 2 m ut i sjön visade att närmast strandkanten är botten
fast och utan sediment. I den spontade upptagningskanalen för stockar (SED2021) och vid
betongfundamenten till stockbanan (SED2008) fanns dock sediment närmast intill strandkanten.
Generellt varierade sedimenten från sand till dy.

Fältprotokoll för jord och sediment redovisas i bilaga 1. Fältprotokoll för
grundvattenprovtagning redovisas i bilaga 2.

7.2 RESULTAT AV FÄLTANALYSER

Fältanalys med XRF-instrument av jord visade generellt på låga halter av arsenik, bly, koppar och
zink (se bilaga 1). Prov J2001 (0,5 – 1m) och J2003 (0,04 – 0,5m) antydde förhöjda halter av zink
(1440 mg/kg respektive 2660 mg/kg).

Fältanalys med XRF-instrument av betong visade på generellt låga halter av arsenik, bly, koppar
och zink.

Konduktiviteten uppmätt i grundvattenprov GV2002 och GV2010 tydde inte på några högre
föroreningshalter (bilaga 2).

7.3 RESULTAT AV LABORATORIEANALYSER

7.3.1 ANALYSRESULTAT JORDPROVER

Analysresultaten har sammanställts i bilaga 3 och jämförts med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009), samt totalhalter för MRR
(Naturvårdsverket 2010:1) och FA (Avfall Sverige 2019:01).

Vid laboratorieanalyser av jord påvisades inga halter överskridande KM, eller överskridande MRR
för de ämnen för vilka dessa tagits fram. Jordproven J2008 (0,05 – 0,5), J2009 (0,06 – 0,7 och
J2010 (1,0 – 1,7) tagna från det södra upplagsområdet analyserades med avseende på
klorfenoler. I dessa prov påvisades inga halter av enskilda klorfenoler överskridande
laboratoriets rapporteringsgräns (bilaga 3) och därmed inte heller valt KM (0,5 mg/kg TS).

Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 6.

7.3.2 ANALYSRESULTAT GRUNDVATTENPROVER

Analysresultaten har sammanställts och jämförts SPBI:s branschspecifika riktvärden för
grundvatten vid bensinstationer (SPBI, 2011, reviderad 2012). För metaller har halterna jämförts
mot SGU:s tillståndsklassning för grundvatten (SGU-rapport 2013:01). Sammanställningen
redovisas i bilaga 4. Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 7.

I uttagna grundvattenprover i innevarande undersökning från GV2002, GV2010 och GV2012
överskred inga metallhalter SLVFS gränsvärden för dricksvatten eller SGU:s klass 4 (bilaga 4).
Inga halter av petroleumkolväten påvisades över laboratoriets rapporteringsgräns och därmed
SPBI:s riktvärden för dricksvatten, ångor i byggnader eller skydd av ytvatten (bilaga 4).
Grundvattenproverna analyserades även med avseende på klorfenoler. Inga halter överskridande
laboratoriets rapporteringsgränser har påvisats för enskilda klorfenoler (bilaga 7) och därmed
inte heller över gränsvärdet för totalhalt av bekämpningsmedel på 0,5 µg/l.
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7.3.3 ANALYSRESULTAT SEDIMENTPROVER

Analysresultaten har sammanställts och jämförts mot SGU:s rapport 2017:12, Naturvårdsverkets
rapport 4913, Canadian Environment (2001) och RIVM (2001). Sammanställningen redovisas i
bilaga 5. Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 8.

Generellt har låga halter av dioxiner påvisats i sedimentprover underskridande valda
jämförvärden (bilaga 5, RITNING 01 och RITNING 02). Högsta halten uppmättes i SP5 och SP8
hämtade från sediment i södra delen av fastigheten respektive i upptagskanalen för stockar (15
ng/kg TS TCDD-ekv WHO-TEQ 2005 respektive 16 ng/kg TS TCDD-ekv WHO-TEQ 2005).

Generellt har låga halter av metaller påvisats underskridande Naturvårdsverkets klassning
mycket hög halt (bilaga 5). Vidare har endast låga halter av petroleumkolväten påvisats
underskridande RIVM:s (2001) föreslagna riktvärden för olja och SGU:s klassning mycket hög
halt för PAH (bilaga 5). Halterna av alifater >C16-C35 är dock märkbart högre än laboratoriets
rapporteringsgräns. De högsta halterna påvisas i SP3, SP4 och SP5 (110 mg/kg TS, 95 mg/kg TS
respektive 180 mg/kg TS) som är blandade av prover tagna från sediment mellan piren och
utfyllnadsområdet i södra delen av det fd sågverksområdet (se bilaga 1, RITNING 03 och
RITNING 04).

Endast låga halter av klorfenoler har uppmätts i sedimentproverna, i de flesta prov
underskridande laboratoriets rapporteringsgräns och även underskridande valt jämförvärde.
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7.3.4 ANALYSRESULTAT BETONG

Analysresultat från laktest av samlingsprov finns sammanställt i tabell 2 tillsammans med
riktvärden för MRR (Naturvårdsverket 2010) och gränsvärden för deponering enligt NFS 2004:10.
Laboratoriets analysrapporter finns sammanställda i bilaga 9.

Generellt är lakningen av ämnen från betongen låg, men vad gäller koppar och krom så
överskrider utlakad mängd riktvärdena för MRR. Utlakningen av krom överskrider också
gränsvärde för deponering som inert avfall. Betongen innehåller en halt sexvärt krom om 7,7
mg/kg TS (bilaga 9) och sexvärt krom lakar också ur den krossade betongen (tabell 2).

Tabell 2. Resultat av laktest av samlingsprov från betong tillsammans med riktvärden för MRR
(Naturvårdsverket 2010) och gränsvärden för deponering enligt NFS 2004:10

Ämne Enhet Riktvärde för MMR,
L/S=10

Gränsvärde för inert
avfall, L/S=10

Gränsvärde för IFA,
L/S=10

Samlingsprov av
betong, L/S = 10

pH - - 6 (lägsta värde) 12,5

Konduktivitet (L/S=8) mS/m - - - 640

Antimon Sb mg/kg Ts - - - 0,012

Arsenik As mg/kg Ts 0,09 0,5 2 <0,050

Barium Ba mg/kg Ts - 20 100 <2,0

Bly Pb mg/kg Ts 0,2 0,5 10 <0,050

Kadmium Cd mg/kg Ts 0,02 0,04 1 <0,0040

Koppar Cu mg/kg Ts 0,8 2 50 1,3

Krom Cr mg/kg Ts 1 0,5 10 2,3

Krom Cr 6+ mg/kg Ts - - - 0,37

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,01 0,01 0,2 <0,0013

Molybden Mo mg/kg Ts - - 10 2,1

Nickel Ni mg/kg Ts 0,4 0,4 10 <0,040

Selen Se mg/kg Ts - 0,1 0,5 0,024

Zink Zn mg/kg Ts 4 4 50 <0,40

Klorid mg/kg Ts 130 800 15000 37

Fluorid mg/kg Ts - 10 150 <1,0

Sulfat mg/kg Ts 200 1000 20000 19

Fenolindex mg/kg Ts - 1 - <0,50

DOC mg/kg Ts - 500 800 47
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8 FÖRORENINGSSITUATION

Bedömningen av föroreningssituationen bygger på resultat från tidigare undersökningar
(sammanställda i bilaga 3, 4 och 5) och innevarande undersökning.

8.1 FYLLNING

Fyllningen av grus och sand har en mäktighet av 1 – 2 m och finns över hela området (RITNING
01 och RITNING 02). Mäktigheten är generellt tunnast i östra delen av fastigheten (ca 1 m u my),
men blir mäktigare längre västerut och når över 2 m i södra delen av området. Generellt har inga
föroreningshalter överskridande vare sig MRR eller KM påvisats, utom i de tre delområdena som
pekats ut som förorenade i tidigare rapporter: gamla doppningsplatsen, nya doppningsplatsen
och tankplatsen.

Gamla doppningsplatsen
I Tyréns rapport (2011-09-26) gjordes en bedömning av föroreningsutbredningen (figur 3).
Tyréns kompletterande undersökning (2014-03-24) kunde bekräfta bedömd avgränsning åt norr,
öster och söder. I prov uttagna under den fd byggnadens betonggrund, J2005 och J2006,
påvisades halter av dioxin vilket visar att dioxinhaltiga fyllnadsmassor finns under den fd
byggnaden (RITNING 03 och RITNING 04).

De flesta av dioxinhalterna som uppmätts i jordprov inom området från gamla doppningsplatsen
underskrider KM (bilaga 3), men då endast 7 jordprov analyserats inom bedömd
föroreningsutbredning (6 0 – 0,5; 6 0,5 – 1,0; BP6:1 0,5 – 1,0; BP6:2 0,05 – 0,5, J2005 0,2 – 1,0;
J2006 0,04 – 0,5 och J2006 0,5 – 1,0), bedöms högsta halten (270 ng/kg TS) utgöra
representativ halt i enlighet med riktlinjerna i Naturvårdsverket (2009b).

Nya doppningsplatsen
Delområdet har inte provtagits i denna undersökning. Bedömd utbredning i Tyréns rapport
(2011-09-26, figur 3) kunde bekräftas i en kompletterande undersökning (Tyréns 2014-03-24).
Rester av dioxin finns i jord vid den nya doppningsplatsen, men högsta uppmätta halt ligger på
15 ng/kg TS vilket underskrider KM (bilaga 3, RITNING 01 och RITNING 02). Representativ halt
för den nya doppningsplatsen bedöms därför underskrida KM.

Fd fordonstvätten
Detta delområde har inte heller provtagits i denna undersökning. Den kompletterande
undersökningen (Tyréns 2014-03-24) kunde bekräfta bedömd föroreningsutbredning av alifater
>C16-C35 redovisad i Tyréns rapport (2011-09-26), se figur 3. I provpunkt 3 (Tyréns 2011-09-
26) placerad mitt i läget för den fd fordonstvätten påvisades de högsta halterna av alifater >C16-
C35 (295 mg/kg TS, bilaga 3, RITNING 03 och RITNING 04) vilket bedöms utgöra representativ
föroreningshalt för delområdet. Halter av övriga petroleumkolväten var mycket låga och
underskred KM.

Vid provtagning av grundvatten (Tyréns 2011-09-26) i grundvattenrör 3.1 placerat inom området
för den fd fordonstvätten, påvisades halter av alifater >C16-C35 i en halt av 626 µg/l (bilaga 4)
vilket överskrider SPBI:s riktvärde för skydd av dricksvatten, men inte riktvärdet för skydd av
ytvatten. Av övriga oljekolväten påvisades mycket låga halter.

Samlingsprov SP3, SP4 och SP5 från sediment som är hämtade från provpunkterna SED2006-
SED2011 samt SED2022 innehåller alla högre halter alifater >C16-C35 (95 – 180 mg/kg TS,
bilaga 5) än övriga analyserade sedimentprover (< 56 mg/kg TS). Provpunkterna ligger alla i
sjöområdet mellan piren och södra utfyllnaden och utanför dagvattenutloppet från den fd
fordonstvätten (figur 2). Detta tyder på att föroreningen av alifater >C16-C35 har spritts med
dagvatten och grundvatten ut i Möckeln där de avsatts i sedimenten.
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Utfyllnaden under södra delen av fastigheten
Utfyllnaden under området för virkeslagring i södra delen av fastigheten (figur 3) var enligt
uppgift utfyllt med betongslipers (Tyréns 2011-09-26). Vid provtagningen i denna
undersökningen noterades stopp ca 1 m u my i punkterna J2008 och J2009, samt ca 2 m u my i
punkterna J2010 och J2011. Grundvattenproven taget i GV2010 innehåller endast mycket låga
föroreningshalter, så materialet i denna fyllning bedöms inte avge föroreningar som påverkar
grundvattnet inom fastigheten.

8.2 NATURLIGA JORDLAGER

Inga föroreningsindikationer har påvisats för naturlig sand inom undersökningsområdet.
Fältanalyserade prov uppvisar endast låga halter av metaller. De tre laboratorieanalyser som
utförts på naturligt material (BP3:1 1-1,5, J2003 2-2,5 och J2007 0,25-1) uppvisar låga halter av
ämnen under rapporteringsgräns och MRR (bilaga 3). Det naturliga materialet kan därför
betraktas som rent.

8.3 FÖRORENINGAR I GRUNDVATTEN

Grundvattenprovtagning har förutom i läget för den fd fordonstvätten skett i GV2010 inom
södra delen av området (RITNING 01) och i pkt 5, pkt 7, GV2002 och GV2012 inom norra
området (RITNING 02). Påvisade halter underskred valda bedömningsgrunder (bilaga 4) varför
påverkan på grundvattnet av den fd sågverksverksamheten eller föroreningssituationen i jorden
bedöms som mycket låg.

8.4 FÖRORENINGAR I SEDIMENT

Sticksonderingen den närmaste metern intill strandkanten visade på fast botten. Sediment finns
avlagrade längre ut från strandkanten och innehåller träfiber. Endast låga halter av föroreningar
har uppmätts i sediment underskridande valda haltkriterier (bilaga 5). Med vad som anförts
under avsnitt 5.4 är det inte säkert att påträffade dioxinföroreningar i sjösedimenten inom
fastigheten härrör från sågverksverksamheten utan kan vara normala bakgrundshalter för
sjösediment. Viss påverkan av läckage av alifater >C16-C35 i området mellan piren och det södra
upplagsområdet, men i övrigt bedöms sedimentet vara relativt opåverkat av den fd
sågverksverksamheten eller föroreningssituationen i jorden.

8.5 FÖRORENINGAR I ASFALT OCH BETONG

I Tyréns tidigare utredning (2014-03-24) provtogs asfalt i fyra punkter. Laboratorieanalyser av
asfalten visade på totalhalter av PAH-16 på 2,4 – 3,5 mg/kg TS, vilket underskrider den gräns
över vilken man bedömer asfalt som innehållande stenkolstjära (70 mg/kg TS, Vägverket 2004).

Fältanalyser av betongen i kvarlämnade grunder visade inte på några anmärkningsvärda halter
av arsenik, bly, koppar och zink. Laboratorieanalysen av samlingsprovet av betong visade att
betongen innehåller sexvärt krom vilket även lakar ur krossad betong (tabell 2). Urlakningen av
koppar och krom är också högre än riktvärdet för MRR och vad gäller krom även för
gränsvärdena för inert avfall.
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9 RISKBEDÖMNING

Denna undersökning har inte påvisat några nya källtermer av föroreningar än de som påvisades i
Tyréns tidigare undersökning (Tyréns 2011-09-26). Dagens markanvändning med hårdgjorda
ytor av betong och asfalt, som står oanvänd motsvarar i stort den markanvändning som industri
för vilken en riskbedömning redan är utförd (Tyréns 2011-09-26). I den bedöms att endast
mycket låga risker för miljö och människors hälsa förelåg och att inget åtgärdsbehov förelåg.

Riskbedömningen i denna rapport utgår från ett framtida scenario där asfalt och betonggrunder
avlägsnats och området används för bostadsändamål (se avsnitt 5).

9.1 FYLLNING

Efter att asfalt och betonggrunder avlägsnats ligger fyllningen fritt tillgänglig för boende.
Nederbörd kan fritt infiltrera i fyllningen och en ökad utlakning kan förväntas. Generellt har dock
endast låga föroreningshalter påvisats i fyllning underskridande KM. Därför bedöms fyllningen
generellt endast innebära mycket låga risker för människors hälsa och miljö

Gamla doppningsplatsen
Inom gamla doppningsplatsen har dioxin påvisats i jorden med en representativ halt om 270
ng/kg TS. Den representativa halten överskrider KM och riktvärdet styrs av exponeringsvägen
intag jord (se Naturvårdsverkets beräkningsverktyg 2.0.1). Då fyllningen bedöms komma att
ligga fritt tillgänglig för människor, så bedöms risken för negativa effekter på människors hälsa
som mycket stor.

Nya doppningsplatsen
Den representativa halten för dioxin (15 ng/kg TS) underskrider KM. Även om jorden kommer att
ligga fritt tillgänglig för människor, så bedöms föroreningshalten endast innebär låg risk för
människors hälsa och miljö.

Fd fordonstvätten
Den representativa halten alifater <C16-C35 överskrider KM. Fyllningen kommer att ligga fritt
tillgänglig för människor. Alifater <C16-C35 har påvisats i grundvatten vid den fd fordonstvätten
och i sediment i sjöområdet närmast. Det går dock inte att avgöra om alifater <C16-C35 kommer
från spridning från källterm via grundvatten till sediment, eller om det är oljerester som runnit
av på markytan vid tvätt eller följt med dagvattenledningen ut i Möckeln. En ökad infiltration
bedöms dock leda till en ökad urlakning av alifater <C16-C35.

De generella riktvärdena består av tre delriktvärden (Naturvårdsverket 2009b) och dessa kan
utläsas ur Naturvårdsverkets beräkningsverktyg 2.0.1 för enskilda föroreningar:

· Hälsoriktvärdet, som för alifater <C16-C35 är 37000 mg/kg TS
· Riktvärde för skydd av markmiljö, som för alifater <C16-C35 är 100 mg/kg TS
· Riktvärde för skydd mot spridning till vattenresurser där främsta risken för spridning

vad gäller alifater <C16-C35 beräknas vara genom frifas och uppkomma vid halter i jord
på 2500 mg/kg TS

Den representativa halten underskrider hälsoriktvärdet och även om fyllningen kan komma att
ligga fritt tillgänglig för människor, så bedöms ändå risken för negativa effekter på människors
hälsa som mycket låg.

Den representativa halten underskrider även riktvärdet för skydd mot spridning och halten borde
därför inte innebära en risk för negativa effekter på Möckeln. Uppmätta halter i grundvatten
visar dock på att urlakningen kan vara större än beräknat från den fd fordonstvätten. En
grundvattenhalt alifater <C16-C35 på 626 µg/l underskrider SPBI:s riktvärde för skydd av
ytvatten, men överskrider riktvärdena för dricksvatten. Källtermen av alifater <C16-C35 har dock
en liten omfattning relativt Möckeln och därmed bedöms föroreningen innebära en mycket låg
risk för Möckelns miljö eller användning som dricksvattenresurs. Däremot bedöms läckaget av
olja fortsätta till sjöområdet närmast den fd fordonstvätten, speciellt som vattnet där utgör en
vik mellan piren och fyllnadsområdet i söder.
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Den representativa halten överskrider riktvärde för skydd av markmiljö. Markmiljön betraktas
som störd av den avslutade industriverksamheten och av den nuvarande hårdgörningen. När
asfalt och betonggrunder rivits och mer vatten börjar infiltrera, kan ett mer naturligt
markekosystem börja utvecklas. Utvecklingen kan påskyndas om exploateringen innebär att träd
och buskar planteras. Utvecklingen motverkas dock av att det översta jordlagret består av
fyllning som i sig är att betrakta som en störd jordart med lågt skyddsvärde. Vid den fd
fordonstvätten bedöms risken som liten för att föroreningen av alifater <C16-C35 i sig skulle ge
större negativ påverkan på markekosystemet än vad fyllningen redan ger.

Utfyllnaden under södra delen av fastigheten
Utfyllnaden av betongslipers bedöms otillgänglig för människor och bedöms inte laka
föroreningar i sådan mängd att det påverkar grundvattnet eller sediment. Risken för negativa
effekter på människors hälsa och miljö bedöms därför som mycket låg.

9.2 NATURLIGA JORDLAGER

De naturliga jordlagren kommer att ligga otillgängliga under fyllningen även efter att asfalt och
betonggrunder rivits. Vidare har endast låga föroreningshalter (underskridande KM) påvisats i de
naturliga jordlagren. Därför bedöms risken att de naturliga jordlagren ska ge upphov till
negativa effekter på människors hälsa och miljö som mycket små.

9.3 GRUNDVATTEN

Påvisade föroreningshalterna i grundvatten i Tyréns tidigare undersökning (2011-09-26) och
innevarande undersökning är låga och underskrider valda bedömningsgrunder och i de flesta fall
även laboratoriets rapporteringsgräns. Därmed bedöms risken för negativ påverkan av
föroreningar i grundvatten på människors hälsa och Möckeln som ekosystem och
grundvattenresurs som mycket låg.

9.4 SEDIMENT

Halter av framför allt alifater >C16-C35 och dioxiner över laboratoriets rapporteringsgräns har
påvisats i sjösediment i Möckeln inom fastigheten Sånnaböke 1:171. Halterna av dioxiner
underskrider utvalda bedömningsgrunder och därmed bedöms risken för negativ påverkan på
människors hälsa och det strandnära ekosystemet i Möckeln som mycket låg.

Halterna alifater >C16-C35 i sediment är jämförbara med dem som förekommer inom det fd
sågverksområdet. Alifatiska kolväten är relativt lättnedbrytbara och bedöms med tiden brytas
ned biologiskt. Då halterna underskrider valda bedömningsgrunder, bedöms risken för negativ
påverkan på människors hälsa och det strandnära ekosystemet i Möckeln som mycket låg.

9.5 SAMMANFATTANDE RISKBEDÖMNING

Sammantaget bedöms föroreningssituationen inom Sånnaböke 1:171 innebära mycket låga
risker för negativ påverkan på människors hälsa och miljö, även om fastigheten exploateras för
bostadsändamål.

Risken för negativa effekter på människors hälsa av dioxinföroreningarna vid den gamla
doppningsplatsen bedöms dock som mycket stora, varför ett behov av riskreduktion bedöms
föreligga om människor ska kunna bo på platsen.
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10 UTREDNING AV ÅTGÄRDSALTERNATIV

Den dioxinförorenade jorden vid den gamla doppningsplatsen bedöms ligga ytligt ned till ca 1 m
u my över ett ca 470 m2 stort område. I och med att föroreningarna är ytliga, kemiskt och
biologiskt svårnedbrytbara, samt av relativt liten omfattning, finns ingen in situ-metod att tillgå
för sanering. Med tanke på att utbredningen av förorenad mark är relativt liten i yt- och djupled
föreslås en efterbehandling i form av schaktsanering och extern deponering på godkänd deponi.

11 REKOMMENDATION INFÖR DETALJPLANEFÖRÄNDRING
Under förutsättning att den förorenade jorden vid den gamla doppningsplatsen avhjälpts,
bedöms fastigheten Sånnaböke 1:171 vara lämplig för bostadsändamål. Det bedöms inte
föreligga några hinder för en detaljplaneändring till bostadsändamål, då där finns ett tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt alternativ för avhjälpandeåtgärd och bygglov eller startbesked
kan villkoras i detaljplanen (PBL 4 kap §14).

12 MASSHANTERING

12.1 INOM FÖRESLAGEN EFTERBEHANDLING

Urschaktning av dioxinförorenad jord över ett ca 470 m2 stort område ned till ca 1 m u my
bedöms ge upphov till 470 m3 förorenade massor med en vikt på ca 850 ton vid en volymvikt på
1,8 ton/m3. Utifrån representativ halt föreslås massorna klassas som ”IFA-massor”.

12.2 MARKANLÄGGNINGAR

Asfalt
Inom området finns ca 40000 m2 asfaltsbelagd yta. Med en tjocklek på 1 dm så beräknas
mängden asfalt vara 4000 m3 eller 4700 ton med en volymvikt på 1,17 ton/m3. Asfalten bedöms
vara fri från stenkolstjära.

Betong
Betonggrunderna täcker en total yta på ca 5000 m2. Utifrån fältundersökningen bedöms
tjockleken vara 0,3 m. Därmed beräknas ca 1500 m3 betong, eller ca 3600 ton vid en volymvikt
på 2,4 ton/m3, finnas inom området. Laktest av betongen visar att den inte kan klassas som
inert avfall utan deponeras som IFA-material. På grund av dess innehåll av sexvärt krom och dess
lakningsegenskaper, bedöms den inte som lämplig att återvinna som krossat bärlager inom
området.

Ledningsgravar
Ledningar och ledningsgravar är inte undersökta. Om dessa rivs så bör materialet omhändertas i
enlighet med gällande miljölagstiftning. Om föroreningsindikationer påvisas bör provtagning
utföras.

Övrig jord
Om massöverskott skulle uppkomma inom byggprojektet så föreslås jordmaterial klassas enligt
följande:

Nya doppningsplatsen
Jorden innehåller föroreningshalter underskridande KM. Utifrån att den innehåller dioxin föreslås
jorden klassas som ”KM-massor”.
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Fd fordonstvätten
Jorden innehåller föroreningshalter av alifater >C16-C35 överskridande KM och föreslås därför
klassas som ”MKM-massor”. Bestämningen bedöms dock som osäker och kan innebära en alltför
restriktiv klassning. Det kan därför vara lämpligt att provta eventuella överskottsmassor från den
fd fordonstvätten för en omklassificering. Detta kan utföras i samband med övriga
entreprenadarbeten.

Övrig fyllning
Då inga föroreningshalter överskridande KM har påvisats föreslås jorden klassas som ”KM-
massor” och kan återvinnas fritt inom fastigheten. Utifrån mängden prov bedöms
klassificeringen vara säker.

Naturligt material
Naturlig sand och silt bedöms utifrån föroreningshalter utgöra ”MRR-massor” och bedöms kunna
återvinnas fritt inom och utanför projektet.

13 PLANERING OCH BUDGETERING AV FORTSATTA
ARBETEN

Denna handling kan ligga till grund för en detaljplaneändring av fastigheten och för en anmälan
av avhjälpandeåtgärder. Anmälan om avhjälpandeåtgärd bör lämnas in senast 6 veckor innan en
åtgärd påbörjas.

Urschaktningen av den dioxinförorenade jorden vid den gamla doppningsplatsen sker med
fördel i samband med anläggningsarbeten inför exploateringen av fastigheten. Då undviker man
extra kostnader för etablering. Kostnad för avhjälpandeåtgärden förutsatt att den utförs i
samband med andra anläggningsarbeten på platsen redovisas i tabell 3 och bedöms uppgå till
totalt ca 718 500 kr. Projekteringen av saneringsentreprenaden utförs då som en del av
markprojekteringen.

Tabell 3. Merkostnader för efterbehandling byggt på erfarenheter från nyligen genomförda
saneringsentreprenader och prisuppgifter från mottagningsanläggning.

Arbetsmoment Pris Antal Kostnad

Urgrävning (arbetskostnad 130 kr/ton 850 ton 110 500 kr

Transport av förorenade massor, ca 34 transporter
till Vankiva, Hässleholm, fram och åter

325 kr/mil 340 mil 110 500 kr

Mottagning, IFA-massor 550 kr/ton 850 ton 467 500 kr
Miljökontroll 30 000 kr

Totalt 718 500 kr
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14 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Från den detaljerade undersökningen kan följande slutsatser dras:

· Inga ytterligare förorenade delområden har kunnat påvisas jämfört med Tyréns tidigare
undersökning.

· En rimlig bedömning av föroreningsutbredning vid den gamla doppningsplatsen har
tagits fram. .

· Den fördjupade riskbedömningen visar på att ett behov av riskreduktion föreligger
endast för den gamla doppningsplatsen och det kan utföras genom schaktsanering.

· Den detaljerade undersökningen av sedimenten inom fastigheten har klarlagt
föroreningssituationen. Riskbedömningen pekar dock inte på att något åtgärdsbehov
finns för sedimenten.

· Föroreningssituationen inom fastigheten bedöms som rimligt klarlagd och efter att ha
åtgärdat föroreningarna inom den gamla doppningsplatsen bedöms inget hinder
föreligga för att fastigheten ska kunna exploateras med inriktning mot bostäder.
Därmed bör en detaljplaneändring kunna genomföras.

Då denna utredning visat på att där finns en föroreningssituation som kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska ägaren eller brukaren av fastigheten underrätta
tillsynsmyndigheten i enlighet med Miljöbalkens 10 kap. §11.

2020-09-09, RevA 2021-05-23
Slutrapport
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Sammanfattning 
Tyréns AB har, på uppdrag av Älmhults kommun, utfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning (sk MIFO fas 2- undersökning enligt NV rapport 4918) inom Möckelns  
sågverk. Sågverksverksamhet har pågått sedan mitten på 1850-talet och doppning har utförts på 
en del av virket på två olika platser (”gamla” respektive ”nya” doppningsplatsen) under 1950-
1970-talen. Syftet med undersökningen har varit att: 
 

 bedöma om sågverksverksamheten har förorenat jord, sediment och grundvatten  
 göra en riskklassning enligt MIFO fas 2 
 göra en förenklad riskbedömning och bedöma efterbehandlingsbehov  

 
Möckelns sågverk ligger ca 1,5 km norr om Älmhult och gränsar mot väster till sjön Möckeln, 
som bl a utgör råvattenuttag för Älmhults kommunala vattentäkt. Öster och söder om sågverket 
ligger södra stambanan och norr om finns ett fritidsområde och bostäder. Cirka 40 meter norr 
om sågverket finns en badplats.     

 
Inför fältarbetet genomfördes ett platsbesök samt en kompletterande inventering där plats för 
processerna inom sågverks- och doppningsverksamheten mm identifierades. En 
provtagningsplan upprättades, som godkändes av beställaren innan fältarbetena utfördes.   

 
Resultat från utförda undersökningar visar att marken vid den” gamla” doppningsplatsen är 
förorenad av dioxiner med en maxhalt på 270 ng TEQ/kg TS, som ligger över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) på  
200 ng TEQ/kg TS. I marken vid den fd fordonstvätten uppmättes en halt av ett petroleumämne 
(alifater >C16-C35) som ligger över Naturvårdsverket generella riktvärde för känslig 
markanvändning (KM), men tydligt under riktvärdet för MKM. I övriga jordprov ligger 
uppmätta halter av analyserade ämnen under de generella riktvärdena för KM. Uppmätta halter 
av analyserade ämnen i sediment och grundvatten är generellt låga.   
 
Möckelns sågverk har enligt MIFO-modellen riskklassats i riskklass 3, måttlig risk för hälsa och 
miljö. 
 
Baserat på inventeringsresultat, fältiakttagelser samt på fält- och laboratorieanalysresultat 
bedöms det inom Möckelns sågverk finnas tre riskområden för markföroreningar; vid den 
”gamla” respektive” nya” doppningsplatsen samt vid den fd fordonstvätten. 
 
Risken för negativa hälso- och miljöeffekter inom sågverksområdet till följd av påträffade 
markföroreningar bedöms som liten med dagens markanvändning och ett efterbehandlingsbehov 
bedöms därför inte föreligga. Föroreningssituationen inom de tre riskområdena för 
markföroreningar bör dock beaktas vid grävarbeten samt vid om- och tillbyggnader inom dessa 
riskområden. 
 
Med undantag av en viss påverkan av petroleumämnen i sedimenten inom ett begränsat område 
nära sågverket, bedöms föroreningspåverkan från sågverksverksamheten i sjön Möckeln som 
liten. Detta gör att risken för negativa hälsoeffekter, till följd av verksamheten på sågverket, 
med avseende på den kommunala vattentäkten och badplatsen bedöms som liten. 
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1 Bakgrund och syfte 
Möckelns sågverk, som ligger intill sjön Möckeln på fastigheten Sånnaböke 1:171 i Älmhults 
kommun, har varit i drift sedan mitten på 1850-talet. Under en period har, vid två olika platser 
inom sågverksområdet, doppning utförts på en del av det producerade virket för skydd mot 
missfärgning och angrepp av mikroorganismer. Inför ett eventuellt upphörande av 
sågverksverksamheten och försäljning av fastigheten har Tyréns AB fått uppdrag av Tekniska 
förvaltningen i Älmhults kommun att göra en översiktlig miljöteknisk markundersökning.  
 
Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att bedöma om sågverksverksamheten 
orsakat mark- och grundvattenföroreningar inom sågverksområdet, främst med avseende på den 
tidigare doppningsverksamheten men även från andra tänkbara föroreningskällor (dieselutsläpp, 
förorenade fyllnadsmassor etc.). I uppdraget ingår att göra en riskklassning enligt 
Naturvårdsverkets MIFO-modell (fas 2), översiktligt bedöma eventuella hälso- och miljörisker 
för den rådande föroreningssituationen, samt bedöma eventuellt efterbehandlingsbehov. 

 
2 Områdesbeskrivning 
Möckelns sågverk ligger ca 1,5 km norr om Älmhult på fastigheten Sånnaböke 1:171, som 
ligger intill sjön Möckelns sydöstra strand, se figur 1. Sågverksområdet är ca 6 ha stort och 
gränsar mot öster till södra stambanan, mot söder till södra stambanan och sjön Möckeln. Väster 
om sågverksområdet ligger sjön Möckeln och norr om finns ett fritidsområde och bostäder. 
Närmaste bostadhus ligger ca 30 meter öster om sågverket, öster om södra stambanan. Sjön 
Möckeln används för uttag av råvatten för konstgjord infiltration vid den kommunala 
grundvattentäkten i Älmhult. Cirka 40 meter norr om sågverket finns en badplats. 

 
I stort sett hela området är asfalterat eller bebyggt. Marken är generellt jämn och svagt sluttande  
mot sydväst. 
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            Figur 1. Översiktskarta där läge för Möckelns sågverk har markerats med blått. 
 
 
Inga kända miljötekniska markundersökningar eller inventeringar har tidigare utförts inom 
sågverksområdet. 
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3 Nu utförda undersökningar 
Den översiktliga miljötekniska markundersökningen har omfattat följande moment: 
 

 Översiktlig inventering och platsbesök 
 Fältundersökningar och fältmätningar 
 Laboratorieanalyser 
 Sammanställning och utvärdering av resultat 

 
Den översiktliga miljötekniska markundersökningen har i tillämpliga delar utförts i enlighet 
med Naturvårdsverkets rapport 4918.   
 
Ett startmöte hölls i Älmhult den 22 september 2011 och i samband med mötet gjordes ett 
platsbesök med representanter från Tekniska förvaltningen i Älmhults kommun, Möckelns 
sågverk och Tyréns. 
 

3.1 Översiktlig inventering och platsbesök 
Inventeringen har omfattat insamling och studier av följande underlagsmaterial från Älmhults 
kommuns arkiv: 
 
 Tillståndsansökan AB Möckelns sågverk (ÅF 1994-06-13)  
 Bygglovsritningar (1971-09-18, 1988-02-10, 1990-01-02) 
 Situationsplan (1974-02-04 samt en version sannolikt härrörande från mitten av 1940-talet) 
 Diverse dokument (anteckningar, inspektionsrapporter etc) från länsstyrelsen i Kronobergs 

län och Miljö- och Byggnämnden i Älmhults kommun, främst med avseende på 
doppningsverksamheten  

 Geoteknisk rapport (Scandiaconsult AB 1989-11-27) 
 Flygbild (okänt årtal, troligen från 1970-talet) 
 Sammanträdesprotokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt laboratorieanalysintyg 

från en sedimentprovtagning i sjön Möckeln 1989 
 
Vidare har geologiskt kartmaterial från SGU samt handlingar avseende vattenskyddsområdet 
från Länsstyrelsen studerats. 
 
Vid platsbesöket erhölls information från representanten från Möckelns sågverk om tidigare och 
nuvarande processer, lägen för doppningskar, tankställen, utfyllnadshistorik mm. Information 
om den tidigare verksamheten har även erhållits vid telefonsamtal med en person, som varit 
anställd på sågverket. 
 
Baserat på resultat från inventeringen och intryck vid platsbesöket upprättades en 
provtagningsplan (Tyréns 2011-08-24 rev 2011-08-29), som godkändes av beställaren innan 
fältarbetena utfördes. Den miljötekniska markundersökningen har i samråd med beställaren i 
första hand inriktats på att klarlägga föroreningssituationen från den tidigare 
doppningsverksamheten, som bedöms utgöra den största risken för markföroreningar. Även 
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andra tänkbara områden för utsläpp/spill (dieseltankar,fordonstvätt, kemikaliförråd etc) och risk 
för att utfyllnadsmassor är förorenade har beaktats i provtagningsplanen. 

3.2 Fältundersökningar 
Fältundersökningar utfördes 31 augusti, 1 september samt 5 september 2011 och innefattade 
följande moment: 

 
 16 st skruvborrningar med totaldjup varierande mellan 1-3 m med kontinuerlig 

jordprovtagning (punkt 1-15) 
 Installation av 4 st grundvattenrör (punkt 5, 7, 9 och 3.1) 
 Sedimentprovtagning i 3 punkter (punkt Sed 1-Sed 3) 
 Grundvattenprovtagning i samtliga grundvattenrör 
 Avvägning av grundvattenrör samt ett antal av skruvborrningspunkterna (relativt 

höjdsystem) 
 

Provpunkternas läge redovisas i bilaga 1 och i tabell 1 redovisas process/motiv för respektive 
provpunkt. 

 
Tabell 1. Provpunktsbenämning och process/motivering för placering av respektive provpunkt. 

Process/motivering Provpunkt 
Gamla doppningskaret (kedjedoppning), 
 fd förråd för doppningsmedel, fd dieseltank, 
oljehantering, truckgarage 

4, 5, 6 

Nya doppningskaret 9 
Bef dieseltank, fd kemikalieförråd 8 
Fd fordonstvätt, föroreningsspridning från 
gamla doppningskaret och fd fordonstvätt till 
Möckeln  

3, 3.1 

Bef kranar, bedömning av fyllnadsmassor, ev 
spridning från fd fordonstvätt 

1, 2 

Spill och/eller spridning från 
kedjedoppningen, ev upplag doppat virke 

7 

Bedömning fyllnadsmassor 10 
Ev upplag doppat virke, ”diffust spill”  11-15 
Föroreningsspridning via dag- och 
grundvatten till Möckeln, bedömning av 
sediment (bark- och spåninnehåll mm) 

Sed 1- Sed 3 

 
Fältundersökningar har i tillämpliga delar utförts i enlighet med Fälthandbok – miljötekniska 
markundersökningar (SGF rapport 1:2004).  

 
Skruvborrning och installation av grundvattenrör har gjorts med en borrbandvagn Geotech 604. 
Vid borrpunkt 3 stoppades borrningen på grund av troligt block vid ett djup av 1,5 m under 
markytan. En ny borrning genomfördes därför i nära anslutning till punkt 3, punkt 3.1. 
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I varje undersökningspunkt har jordprover uttagits i diffusionstäta påsar och jordlagerföljder 
noterats tillsammans med eventuella andra iakttagelser beträffande lukt och jordens 
sammansättning i övrigt, se bilaga 2. 
 
Sedimentprovtagning genomfördes från båt i tre punkter där samlingsprov togs vid respektive 
punkt. I provpunkt Sed 1 och Sed 2 uttogs prov med bottenhuggare och i punkt Sed 3 användes 
både kajakprovtagare ned till ca 0,3 m och bottenhuggare. Vidare gjordes sticksonderingar vid 
varje provtagningspunkt för att mäta sedimentens mäktighet. 

 
Installerade grundvattenrör utgörs av PEH-rör, 50 mm diameter med två meters filter i botten.  

 
Grundvattenproverna uttogs med en handdriven vakuumpump efter omsättning av vattnet i 
rören med en ny slang i varje rör. Proverna förvarades kylda i av laboratoriet anvisade provkärl 
innan frakt till laboratoriet. Data från vattenprovtagningen samt information om 
rörinstallationerna redovisas i bilaga 4. 

 
Samtliga undersökningspunkter är inmätta med måttband från byggnader etc. Samtliga punkter 
där grundvattenrör installerats samt ett antal av skruvborrningspunkterna är avvägda med 
avvägningsinstrument. Vidare har även sjöytans nivå vägts av. Ett relativt höjdsystem har 
använts där marknivån för ett byggnadshörn har fungerat som fixpunkt och ansatts till +0,0. 
Läget för den relativa fixpunkten framgår av bilaga 1.  

3.3 Fältanalyser  
Den relativa koncentrationen av lättflyktiga kolväten (VOC) har analyserats i samtliga upptagna 
jordprov från skruvborrningarna (65 st). Fältanalysen har utförts med hjälp av 
fotojonisationsdetektor (PID) av fabrikat Photovac 2020. Undersökningen har utförts genom att 
luft från provpåsar innehållande jordprov sugs in till detektorn och erhållen koncentration 
avläses digitalt i ppm. Instrumentet är mycket känsligt för föroreningar bestående av exempelvis 
bensin, dieselolja och aromatiska kolväten samt även vissa klorerade kolväten. Instrumentet är 
däremot inte särskilt känsligt för registrering av tyngre oljeprodukter typ motor- eller 
smörjoljor. Vidare motsvarar erhållna mätvärden ej faktiska halter utan endast relativa halter av 
lättflyktiga ämnen i jordporluften.  

 
Koncentrationen av tungmetaller har fältanalyserats på samtliga upptagna jordprover (65 st). 
Analyserna har utförts med ett XRF-instrument av fabrikat Niton XLt . XRF-instrumentet är 
framför allt användbart för att avläsa metallerna bly (Pb), koppar (Cu), arsenik (As) och zink 
(Zn). Resultaten har främst använts för urval av prover för analys på laboratorium.  

 
Samtliga fältmätningar har utförts på prover, ca 15oC, direkt i påse. XRF-mätningarna utfördes 
en gång per prov i ca 90 sekunder. Resultaten redovisas i bilaga 2. 

3.4 Laboratorieanalyser 
Samtliga laboratorieanalyser är utförda av ALS Scandinavia AB, som är ett av Swedac 
ackrediterat laboratorium. Vattenprov för metallanalysen i provpunkt 9 har filtrerats på 
laboratorium före analys. På grund av misstag vid beställning har vattenprov för 
metallanalyserna i screeninganalyserna för punkt 3.1 och 5 ej filtrerats före analys. Resultaten 
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av utförda laboratorieanalyser är sammanställda i bilaga 5, 6, 7:1 samt 7:2 och redovisas i 
kapitel 7 . I analysprotokollen, som återfinns i bilaga 8, redovisas analysmetoder mm mer 
utförligt. Antal analyser samt analyserade parametrar på jord respektive grundvatten redovisas i 
tabell 2. 

  
Tabell 2. Analyserade parametrar samt antal laboratorieanalyser som utförts på jord, grundvatten 
respektive sediment 

Analys Jord Grundvatten Sediment 

Dioxiner 5 - 2 

Klorfenoler 3 2  

Alifater, 
aromater, BTEX 

3 1 - 

PAH 2 - - 

Metaller 3 1 1 

Screening* - 2 1 

* ca 120 ämnen varav bl a klorfenoler, metaller, alifater, aromater, BTEX och bekämpningsmedelsrester 
ingår  

 
 

 
4 Beskrivning av verksamheten  

4.1 Inledning 
Inom fastigheten Sånnaböke 1:171 i Älmhults kommun har sågverksverksamhet bedrivits sedan 
1860-talet. I detta kapitel beskrivs verksamheten inom Möckelns sågverk utifrån uppgifter som 
framkommit från erhållet underlagsmaterial (se kap 3.1) och uppgifter från personer som 
arbetar/arbetet på sågverket. Av figur 3 framgår lägen för var olika sågverksprocesser bedrevs 
under mitten på 1990-talet (ÅF 1994-06-13), vilket till stora delar överensstämmer med dagens 
verksamhet. 

 
Doppningsverksamhet har utförts på två olika platser inom sågverksområdet, dels inom den 
östra delen av det nuvarande såghuset (”gamla” doppningsplatsen) och dels utanför 
panncentralen (”nya” doppningsplatsen”), se figur 3. Uppgifter om när, var och vilka 
doppningsmedel som användes vid respektive doppningsplats är knapphändiga och delvis 
motstridiga. Av bilaga X framgår även lägen för andra tänkbara föroreningskällor (dieseltankar, 
kemikalieförråd etc) samt markområden som är utfyllda mm.    
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Figur 2. Situationsplan från 1994 över Möckelns sågverk med lägesbeskrivning av olika 
verksamheter/processer (från ÅF 1994-06-13),  
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Figur 3. Plan där inventeringsresultat avseende verksamheter/processer samt uppgifter som framkommit 
vid platsbesöket har markerats. 
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4.2 Doppningsverksamhet 
Troligt är att doppningen vid såghuset (”gamla” doppningsplatsen) startade på 1950-talet och 
utfördes med sk kedjedoppning. Enligt uppgift utgjordes doppningsanläggningen av ett kar  
(ca 3x3 m) med ett 20-30 meter långt transportband. Anläggningen anges ha haft skärmtak och 
stod på marken där det fanns ett lager av spån och bark. Doppningen vid den gamla 
doppningsplatsen upphörde sannolikt i slutet på 1960-talet/början på 1970-talet i samband med 
en om- och tillbyggnad av såghuset respektive nybyggnad för råsorteringen. Enligt uppgift 
gjordes urschaktning av jord vid om- och tillbyggnaden, bland annat av bark- och spånlagret vid 
doppningsanläggningen.  
 
Doppning vid den ”nya” doppningsplatsen startade enligt muntlig uppgift i början på 1970-talet 
och pågick endast några år främst under sommarmånaderna, till ca 1973. Doppningskaret stod 
utomhus, längs en del av panncentralsbyggnaden östra vägg, och var ca 4x3 meter stort. Det 
föreligger oklarheter i när doppningen vid den ”nya” doppningsplatsen upphörde. I dokument 
från länsstyrelsen 1974 framgår att doppning förekom i ett ca 20 m3 stort doppningskar och i ett 
dokument från länsstyrelsen 1984 anges att doppningsanläggningen saknar tät platta och att den 
inte är försedd med tak eller vindskydd. I anteckningar från länsstyrelsen 1985 framgår att 
doppningsanläggningen då inte är i drift och att företaget ska tömma vätskan i karet. På slutet av 
1980-talet byggdes en ny skorsten strax öster om läget för det ”nya” doppningskaret och 
sannolikt utfördes schaktarbeten i samband med grundläggningen av skorstenen.     
 
Inga uppgifter finns om vilka doppningsmedel som användes inom sågverket. Med tanke på 
tidsperioden är det sannolikt att klorfenolbaserade doppningsmedel användes vid den ”gamla 
doppningsplatsen”. Klorfenolbaserade doppningsmedel förbjuds 1978 och ersattes av  
ammonium- och fluoridbaserade doppningsmedel. Den troliga verksamhetsperioden för den 
”nya” doppningsanläggningen gör att det är troligt att klorfenolbaserade doppningsmedel även 
kan ha använts vid den ”nya” doppningsplatsen, men att man även använt ammonium- och 
fluoridbaserade doppningsmedel.   

4.3 Upplagsområden för doppat virke 
Samstämmiga muntliga uppgifter anger att stora delar av det doppade virket placerades på 
upplagsområden i norra delen av fastigheten, på en grusåshöjd som då fanns på 
sågverksområdet. Av figur 3 framgår utbredningen på denna åsrygg, som under 1970-talet 
grävdes ur. De urgrävda friktionsjordarna användes bland annat för tillverkning av takpannor i 
Braås och som utfyllnadsmassor i närbelägen mosse. 
 
Sannolikt har nydoppat virke tillfälligt varit uppställt intill respektive doppningsanläggning och 
det kan inte uteslutas att det kan ha placerats på andra markområden inom sågverksområdet. 

 

4.4 Utfyllnad 
Baserat på kart- och ritningsunderlag samt muntliga uppgifter framgår att den östra delen av 
sågverksområdet är utfyllt. Bedömd utbredning för större sammanhängande markområden som 
är utfyllda framgår av figur 3. Enligt uppgift är udden vid platsen för timmerlagringen utfylld 
med betongslipers och till övriga områden har främst överskottsmassor från intilliggande 
bostadsbyggnation använts som utfyllnadsmassor.    
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4.5 Övrigt 
Andra tänkbara föroreningskällor till mark och grundvatten är spill/utsläpp vid dieseltankar, 
kemikalieförråd, kranar och från fordonstvätten, se figur 3.  
 
Bark från verksamheten har transporterats bort från sågverksområdet, bland annat till en deponi 
i Älmhults kommun.  
 
En sedimentundersökning utfördes i sjön Möckeln 1989. Vid denna provtagning togs 
sedimentprov för metallanalys i två provpunkter (punkt 9 och 10), vilka ligger ca 300 meter 
öster respektive ca 600 meter nordost om sågverksområdet. 
 

5 Jordlager – och sedimentförhållanden 
Enligt SGUs kartmaterial utgörs sågverksområdet av fyllning omgivet av isälvsediment och 
sandig morän, se figur 4. En åsformation har tidigare sträckt sig in på sågverksområdet, men har 
grävts ur, se figur 3 och kapitel 4.3.  
 
Vid fältundersökningen noterades fyllning bestående av sand/grusig sand ned till mellan ca 0,5-
2 meter under markytan. Störst fyllningsmäktighet noterades i punkterna 7, 8, 9 och 10, se 
bilaga 2. Fyllningen underlagras generellt av sand ned till borrningsdjup. I punkt 7 noterades 
inslag av torvskikt i på nivå 1,4-2 m, därunder noterades även skikt av finsand. 
Sammansättningen på fyllnadsmaterialet och de underliggande jordarterna var likartat. 
 
Bottensedimentens beskaffenhet varierade mellan de tre olika provtagningspunkterna Sed 1- 
Sed 3, se bilaga 3. Vid punkt Sed 1utgjordes sedimenten av dy där oljelukt och oljefilm 
noterades. Vid punkt Sed 2 bestod materialet av en sandig dy utan någon märkbar lukt. Vid Sed 
3, belägen norr om piren utgjordes de översta 0,2 m av fibersediment och därunder påträffades 
dy. Sedimentens mäktighet bedömdes i punkt Sed 1 och Sed 2 uppgå till ca 0,8 m och i punkt 
Sed 3 ca 1 m. 
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Figur 4. Utsnitt ur SGU’s jordartskarta, 4D Markaryd SO. 
 

6 Yt- och grundvattenförhållanden 
Grundvattenytan inom sågverksområdet har vid mätningen i september 2011 uppmätts på nivåer 
mellan ca 1,4- 2 meter under markytan. Skillnaden mellan den uppmätta grundvattennivån och 
sjöytan är liten. I punkt 3.1, 5 och 9 ligger den uppmätta nivån i grundvattenrören på ungefär 
samma nivå som sjön och i punkt 7 strax ovan sjöns nivå, se bilaga 4. Detta skulle kunna bero 
på exempelvis en stigande sjöyta vid undersökningstillfället eller vindstuvning till följd av 
östliga vindar. Mätningarna tyder dock på att grundvattenytan är mycket flack och gradienten 
liten. Det är svårt att uttala sig om grundvattenflödets riktning utifrån de nivåer som uppmätts, 
men rimligtvis finns normalt sett en svag gradient ut mot sjön även om temporära variationer 
kan förekomma. Den låga grundvattennivån i förhållande till sjöytan kan också bero på lokal 
påverkan från grundkonstruktionen hos närliggande byggnader. 
 
Sjön Möckeln med en yta på ca 46 km2 (SMHI, Svenskt Vattenarkiv, 2009) ligger i omedelbar 
anslutning till sågverksområdet. Dagvattnet inom undersökningsområdet avleds antingen via 
direkt ytavrinning till sjön (timmerupplagsplatsen) eller leds via det interna dagvattennätet till 
sjön via två utloppspunkter, se figur 3. 
 

6.1 Grund- och ytvattentäkter samt privata brunnar 
Sågverket och angränsande fastigheter är anslutna till det kommunala dricksvattennätet. Inga 
privata brunnar för dricksvattenkonsumtion är belägna i närområdet. Sågverket är lokaliserat 
inom sjön Möckelns vattenskyddsområde. I figur 5 visas utbredningen av nu gällande 
vattenskyddsområde vid sjön Möckelns södra del. Läget för råvattenintag är markerat i figuren. 
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Figur 5. Möckelns vattenskyddsområde (Länsstyrelsen, 2010) samt läge för råvattenintag. 
Bakgrundskarta: Gröna kartan, Markaryd 4D SO, Lantmäteriet, 1990. 
 

7 Resultat av utförda fält- och analysarbeten  
Resultaten från fältmätningar på jordprov med avseende på lättflyktiga kolväten och metaller 
redovisas i bilaga 2. I bilaga 5, 6 och 7 har resultat från laboratorieanalyser för jord, sediment 
respektive grundvatten sammanställts tillsammans med rikt- och gränsvärden.   

7.1 Jämförvärden 
Jord 

De uppmätta halterna i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark (NV rapport 5976). De generella riktvärdena anger den föroreningshalt under 
vilken risken för negativa effekter för människor, miljö eller grundvattenresurser normalt är 
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acceptabel. Riktvärden och känslighet baseras på att enskilda individer ska skyddas, inte på hur 
många människor som ska skyddas. 

 
Vilka riktvärden som används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i framtiden. 
Naturvårdsverket har tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvattenmiljö och 
grundvattenresurser antas kunna exponeras för föroreningar på och från förorenade områden, se 
tabell 3. Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för jord för 
känslig markanvändning (KM: bostäder, lekplatser, daghem mm) och mindre känslig 
markanvändning (MKM: kontor, industrier, vägar mm).  

 
De generella riktvärdena baseras på att människor kan exponeras för föroreningar i jord via 
oavsiktligt intag av förorenad jord, hudkontakt, inandning av damm, inandning av förångade 
föroreningar, intag via grönsaker och bär och intag av dricksvatten från en brunn belägen i det 
förorenade området. Alla dessa exponeringsvägar vägs in i de generella riktvärdena för känslig 
markanvändning, medan intag via bär, grönsaker och dricksvatten inte ingår i riktvärdena för 
mindre känslig markanvändning. Dessutom ges markmiljön ett skydd beroende på tänkt 
markanvändning. Eftersom i princip allt grundvatten är skyddsvärt, ger riktvärdet för känslig 
markanvändning ett skydd för grundvattnet inom det förorenade området, medan riktvärdet för 
mindre känslig markanvändning skyddar grundvattnet 200 m nedströms det förorenade området. 
Ytvattenmiljön i intilliggande recipient ges alltid ett skydd, oavsett markanvändning. 
 

 
Tabell 3. Skyddsobjekt och skyddsnivå som beaktas för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). Från NV rapport 5976. 

 
 

Dagens sågverksverksamhet vid Möckelns sågverk är att betrakta som mindre känslig 
markanvändning. Då det inte kan uteslutas att markanvändningen i framtiden kan förändras 
jämförs uppmätta halter i jord med Naturvårdsverket generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning samt för känslig markanvändning.  

 
Uppmätta halter i jord jämförs i kapitel 8 även med Naturvårdsverkets indelning i 
tillståndsklasser enligt NV rapport 4918. Tillstånden är indelade i fyra tillståndsklasser från 
mindre allvarligt till mycket allvarligt. I NV rapport 4918 baseras denna tillståndsindelning på 
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Naturvårdsverkets gamla generella riktvärden (NV rapport 4638), men i föreliggande rapport 
utgår tillståndsklassningen från de nya generella riktvärdena (NV rapport 5976). 
 

Sediment 

För sediment jämförs påvisade halter med Naturvårdsverkets tillståndsvärden (NV rapport 
4918), Naturvårdsverkets gränsvärden (NV rapport 5799) och Holländska riktvärden för 
allvarliga riskkoncentrationer (RIVM report 711701 023).  

Grundvatten 

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) har tagit fram en rekommendation på riktvärden för 
petroleumrelaterade ämnen i grundvatten vid bensinstationer och diselanläggningar (SPI  
december 2010). För bedömning av eventuell föroreningsgrad och risker av petroleumprodukter 
i grundvattnet inom sågverket har dessa riktvärden bedömts vara tillämpbara att använda. Vid 
jämförelser med uppmätta halter i grundvattnet har riktvärdena för exponeringsvägarna ”ångor i 
byggnader”, ”miljörisker ytvatten” och ”bevattning” bedömts vara relevanta att använda för 
Möckelns sågverk. Vid jämförelser används även gränsvärden för dricksvatten (SLV 2001:30 
och WHO) samt Holländska riktvärden för allvarliga riskkoncentrationer (RIVM report 711701 
023). 

7.2 Föroreningar i jord 
Dioxiner och klorfenoler 

Fem jordprover analyserades med avseende på dioxiner. I ytligt jordlager (0-0,5 m u my) i 
provpunkt 6 uppmättes en dioxinhalt på 270 ng TEQ/kg TS, vilken ligger över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM (200 ng TEQ/kg TS). I provpunkt 5 på nivån 
0,5-1 meter under markytan påvisades en dioxinhalt (24 ng TEQ/kg TS) som ligger strax över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM (20 ng TEQ/kg TS), men tydligt under MKM-
riktvärdet. I de övriga tre analyserade jordproven ligger dioxinhalten under Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för KM, se bilaga 5. 
 
Uppmätta summa klorfenolhalter ligger i de tre analyserade jordproven (bl a från punkt 6 på 
nivån 0-0,5 m u my) tydligt under Naturvårdverkets generella riktvärden för KM. 

Övriga organiska ämnen 

Resultat från utförda PID-mätningar visar generellt på halter av lättflyktiga kolväten på mellan 
20-40 ppm i samtliga provpunkter och på samtliga djupnivåer, se bilaga 2. Dessa värden ligger 
något över erfarenhetsmässiga ”normala basvärden” för aktuellt PID-instrument och kan bero på 
instrumentfel. Då inget värde direkt särskiljer sig och ingen petroleumlukt noterades vid 
jordprovtagningen bedöms halterna av lättflyktiga kolväten  generellt vara låga i samtliga 
provpunkter.      
 
I provpunkt 3 påvisades en halt av alifater >C16-C35 på 295 mg/kg TS, som ligger över 
Naturvårdsverket generella riktvärde för KM (100 mg/kg TS), men markant under det generella 
riktvärdet för MKM (1 000 mg/kg TS). Med något enstaka undantag ligger samtliga övriga 
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laboratorieanalyserade organiska ämnen på jordprov under respektive ämnes rapporteringsgräns 
och tydligt under respektive generellt riktvärde för KM, se bilaga 5.    

Metaller 

Resultat från utförda XRF-mätningar indikerar låga metallhalter i samtliga fältmätta jordprov, se 
bilaga 2. Tre jordprover analyserades på laboratorium med avseende på metaller. Samtliga 
uppmätta metallhalter ligger under respektive generellt riktvärde för KM, se bilaga 5.   

7.3 Föroreningar i sediment 
Dioxiner 

Dioxinanalyser utfördes på två sedimentprov (punkt Sed 1 och Sed 2). Dioxinhalten i 
sedimentprovet i punkt Sed 1 ligger i nivå med Naturvårdsverkets gränsvärde avseende risk för 
fisk och dioxinhalten i sedimentprovet från punkt Sed 2 ligger under detta gränsvärde. Båda 
dioxinhalterna ligger markant under det holländska riktvärdet för sediment avseende allvarliga 
riskkoncentrationer.      

Övriga organiska ämnen 

Vid sedimentprovtagningen noterades petroleumlukt i provpunkt Sed 1 och i detta prov 
påvisades en halt av alifater >C16-C35 på 438 mg/kg TS. På sedimentprovet i provpunkt Sed 1 
utfördes en screeninganalys omfattande ett hundratal olika organiska ämnen. Av dessa 
påvisades endast PAH M och pentaklorfenol i låga halter, 0,098 respektive 0,025 mg/kg TS. För 
övriga organiska ämnen ligger halterna under respektive rapporteringsgräns, se bilaga 6 och 8.    

Metaller 

Zinkhalterna i sedimentprov från punkt Sed 1 och Sed 3, 119 respektive 285 mg/kg TS, ligger 
över Naturvårdsverkets gränsvärde för sediment och i Naturvårdsverket tillståndklasser ”mycket 
låga halter” respektive ”låga halter”, se bilaga 6. Även övriga uppmätta metallhalter i de två 
sedimentproven ligger i tillståndsklasserna ”mycket låga halter” och ”låga halter”, och samtliga 
påvisade metallhalter ligger markant under de holländska riktvärdena för allvarliga 
riskkoncentrationer.  

7.4 Föroreningar i grundvatten 
Grundvattenprov uttogs i fyra grundvattenrör (punkt 3.1, 5, 7 och 9). I två av grundvattenproven 
(punkt 3.1 och 5) utfördes screeninganalys omfattande ca 120 olika ämnen. I ett prov (från 
punkt 9) utfördes analys av klorfenoler, alifater, aromater samt BTEX och i grundvattenprov 
från punkt 7 utfördes klorfenolanalys. 

Klorfenoler 
 
Klorfenoler har ej påvisats i något av de fyra grundvattenproven. Rapporteringsgränserna för 
klorfenolerna är 0,1 µg/l (0,2 µg/l för ett ämne), vilket kan jämföras med Livsmedelsverkets 
gränsvärde för dricksvatten för enskilt bekämpningsmedel på 0,1 µg/l, se bilaga 7. 
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Övriga organiska ämnen 

Av övriga analyserade organiska ämnen har endast mycket låga halter av enstaka ämnen 
detekterats i grundvattnet. I grundvattenprov från punkt 3.1 påvisades låga halter av           
alifater >C16-C35, etylbensen, xylen, PAH L, PAH M och monoklorbensen. I provpunkt 5 
påvisades spår av PAH L och i grundvattnet i provpunkt 9 spår av aromater >C8-C10 samt 
xylen. Samtliga påvisade halter i dessa tre grundvattenprov ligger tydligt under använda 
jämförvärden, se bilaga 7. 
 

Metaller 

Uppmätta metallhalter samt rapporteringsgränser i grundvattenprov i punkt 3.1 och 5 är  
generellt högre än för provet från punkt 9. Detta beror på att endast grundvattenprovet från 
punkt 9 har filtrerats före analys, vilket medför även partikelbunda metaller är analyserade i 
grundvattenproven från punkt 3.1 och 5. Samtliga uppmätta metallhalter i de tre 
grundvattenproven och/eller rapporteringsgränser ligger tydligt under Livsmedelsverkets 
gränsvärden för dricksvatten.       

8 Riskklassning enligt MIFO fas 2 

8.1 Påträffade föroreningar 
Baserat på resultat från utförda undersökningar bedöms dioxin och alifater >C16-C35 utgöra de 
föroreningar som påvisats i anmärkningsvärda halter i jord. Alifater >C16-C35 och zink har  
påvisats i en förhöjd halt i sedimentproven. Uppmätta halter av analyserade ämnen i 
grundvattnet är mycket låga i samtliga grundvattenprov. 

8.2 Påträffade föroreningars farlighet 
Dioxiner bedöms enligt Naturvårdsverkets MIFO-underlag (NV rapport 4918) ha mycket hög 
farlighet. Alifater >C16-C35 bedöms ha en måttlig farlighet. 

8.3 Föroreningsnivå 
Uppmätta dioxinhalter i marken vid den ”gamla” doppningsplatsen bedöms utifrån 
tillståndsklassningen enligt MIFO som allvarlig för ett jordprov (punkt 6, 0-0.5 m) och som 
måttligt allvarlig för ett jordprov (punkt 5, 0,5-1m). De övriga tre jordproven, som analyserats 
med avseende på dioxin, klassas i tillståndslass mindre allvarlig.  
 
Halten alifater >C16-C35 i marken vid den fd fordonstvätten bedöms utifrån 
tillståndsklassningen enligt MIFO som måttligt allvarlig (punkt 3, 0,5-1m). 
 
Uppmätta haltnivåer i sediment bedöms tillståndsklassas som mindre allvarligt.  
 
I samtliga grundvattenprov ligger påvisade halter av analyserade ämnen tydligt under riktvärden 
för grundvatten vid bensinstationer samt gränsvärden för dricksvatten. För de ämnen som har 
tillståndsklass enligt MIFO tillhör samtliga ämnen klassen mindre allvarlig för grundvatten. 
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Baserat på resultat från utförd undersökning har markföroreningar över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden uppmätts inom två delområden av sågverksområdet; vid den ”gamla” 
doppningsplatsen och vid den fd fordonstvätten. Det är bara vid den ”gamla” doppningsplatsen 
som halter uppmätts i halter över Naturvårdverkets generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning. Vidare tyder resultaten på att en dioxinförorening kan finnas i marken vid den 
”nya” doppningsplatsen. Av gjorda undersökningar kan inte utbredningen av påträffade 
markföroreningar avgränsas. 
 
Resultat av utförd undersökning visar att dioxin förekommer i marken vid den ”gamla” 
doppningsplatsen (punkt 5 och 6), som ligger inne i byggnaden för sågning och råsortering. Då 
undersökningspunkterna ligger några meter från platsen för doppningskaret och markområdet 
för den fd kedjedoppningen, kan det inte uteslutas att högre dioxinhalter än de som uppmätts vid 
denna undersökning kan förekomma. Enligt uppgift ska jorden vid den ”gamla” 
doppningsplatsen ha grävts ur i samband med till- och ombyggnaden av såghuset, men det kan 
inte uteslutas att förorenad jord finns kvar.  I figur 6 framgår ett bedömt riskområde för 
markföroreningar (främst dioxin) vid den ”gamla” doppningsplatsen. 
 
 

 
Figur 6. Bedömd utbredning av riskområden för markföroreningar inom Möckelns sågverk. 
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Vid den fd fordonstvätten (provpunkt 3 och 3.1) uppmättes en förhöjd halt av 
alifater >C16-C35 i jorden och grundvattnet visar på spår av petroleumämnen (alifater >C16-
C35, xylen, PAH mm).  I figur 6 framgår ett bedömt riskområde för markföroreningar (främst 
petroleumämnen) vid den fd fordonstvätten. 
 
Då markområdet vid den ”nya” doppningsplatsen, på grund av ledningar mm, ej var tillgängligt 
utfördes provtagningspunkten (punkt 9) några meter ifrån området där doppningskaret varit 
placerat. En dioxinhalt på 15 ng TEQ/kg TS i jordprofilen i punkt 9 indikerar på en 
föroreningspåverkan och det kan därför inte uteslutas att högre dioxinhalter kan finnas i marken 
närmare den tidigare platsen för doppningskaret. Bedömd utbredning för ett riskområde för 
markföroreningar (främst dioxin) vid den ”nya” doppningsplatsen redovisas i figur 6. 
 
Det kan inte uteslutas att andra markområden inom sågverket, som inte undersökts vid denna 
undersökning, kan vara förorenade. Till exempel kan diffust läckage/spill av doppningsmedel ha 
förekommit genom avrinning och dropp från nydoppat virke och/eller vid spill vid hantering av 
diesel och kemikalier.  Enligt uppgift lagrades huvuddelen av det doppade virket på 
upplagsområden på en grusås, som grävdes ur under 1970-talet (se kapitel 4.3). Detta 
tillsammans med föroreningsnivån i marken generellt är låg utanför riskområdena och att 
föroreningspåverkan på grundvatttnet är mycket liten, bedöms risken som liten att övriga 
markområden inom Möckelns sågverk är förorenade i halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

 
Enligt MIFO-metoden ska blotta förekomsten av dioxiner göra att föroreningsmängden ska 
bedömas som mycket stor. Enligt MIFO bedöms dioxinmängden således som mycket stor och 
volymen förorenade massor bedöms som liten till måttlig vid riskområdena för 
markföroreningar vid den ”nya” respektive ”gamla” doppningsplatserna (enligt figur 6). För det 
petroleumförorenade markområdet vid den fd fordonstvätten (enligt figur 6) bedöms enligt 
MIFO föroreningsmängd och volym förorenade massor som liten. 
 
Sammantaget bedöms enligt MIFOs bedömningsgrunder föroreningsnivån avseende 
markföroreningar, som är en sammanvägning av halt, föroreningsmängd och volym förorenade 
massor, som liten till måttlig inom Möckelns sågverk. 
 
Den påvisade föroreningen av alifater >C16-C35 i sedimentet i provpunkt Sed 1 härrör 
sannolikt från utsläpp av petroleumförorenat dagvatten från sågverket. Provpunkt Sed 1 ligger 
nära en utloppspunkt för dagvatten. Baserat på resultat från utförda undersökningar bedöms 
utbredningen av petroleumförorenat sediment vara begränsad kring området närmast utloppet av 
dagvattnet. De förhöjda zinkhalterna i sedimentproven bedöms ej härröra från 
sågverksverksamheten. Uppmätta zinkhalter ligger i nivå med de som påvisades vid 
sedimentundersökningen 1989. Föroreningsnivån i sediment bedöms enligt MIFO som liten.      
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8.4            Spridningsförutsättningar 
Genom att jordlagren utgörs av fyllnadsmassor och sand bedöms enligt MIFO 
spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten som stora till mycket stora.   

 
Spridningsförutsättningar i ytvatten bedöms som mycket stora då sjön Möckeln gränsar till 
sågverket. Till följd av stor utspädning bedöms dock spridningsförutsättningarna för 
föroreningar som små i ytvatten och sediment i sjön Möckeln.    

 
Inga dricksvattenbrunnar finns inom sågverksområdet eller i närområdet och grundvattnets 
flödesriktning inom sågverksområdet är sannolikt riktad mot väster, mot sjön Möckeln.   
Spridningsförutsättningar för grundvatten från sågverksområdet till dricksvattenbrunnar bedöms 
som små.   

8.5 Känslighet och skyddsvärde 
Möckelns sågverk är i drift och är inhägnat och känsligheten inom själva sågverksområdet 
bedöms därför som måttlig till stor. Då sjön Möckeln används som för uttag av råvatten till 
konstgjord infiltration är känsligheten med avseende på dricksvattenintressen mycket stor.  
Sammantaget bedöms känsligheten som stor inom Möckeln sågverk. Inom sågverksområdet 
finns inga kända arter eller ekosystem med stort skyddsvärde och skyddsvärdet enligt MIFO 
bedöms därför som litet.  

8.6 Föreslagen riskklass 
Baserat på den föroreningssituation som påvisats vid denna undersökning bedöms Möckelns 
sågverk klassas i riskklass 3 (måttlig risk för hälsa och miljö) enligt MIFO-modellen.  

9 Förenklad riskbedömning  
Människor som arbetar på sågverket och sjön Möckeln, i egenskap av vattentäkt, är de 
huvudsakliga skyddsobjekten. Även människor som badar på den mot norr närbelägna 
badplatsen utgör skyddsobjekt. Med dagens markanvändning är det, baserat på resultat från 
denna undersökning, endast det dioxinförorenade markområdet vid den ”gamla” 
doppningsplatsen som kan utgöra hälso- och miljörisker. Då den förorenade jorden inom detta 
delområde ligger under en byggnad med asfalt- och betonggolv är exponeringsrisken via 
direktkontakt och intag liten förutom vid grävningsarbeten. Byggnaden förhindrar även 
infiltration av regnvatten genom den förorenade jordprofilen och minimerar därmed risken för 
föroreningsspridning via grundvattnet. Risken för negativa hälso- och miljöeffekter till följd av 
den påvisade markföroreningen vid den ”gamla” doppningsplatsen bedöms därför som liten 
med dagens markanvändning.   
 
Även de bedömda riskområdena för markföroreningar vid den fd fordonstvätten och den ”nya” 
doppningsplatsen är hårdgjorda, vilket gör att exponerings- och spridningsrisker bedöms som 
små inom dessa markområden med dagens markanvändning. 
 
Baserat på att inga anmärkningsvärda föroreningshalter har påvisats i grundvattnet bedöms 
risken för en pågående föroreningsspridning från Möckelns sågverk via grundvattnet till sjön 
Möckeln vara mycket liten. Föroreningspåverkan på sedimenten utanför sågverksområdet är 
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generellt låg, vilket indikerar att föroreningsspridningen från sågverket via grundvattnet till sjön 
Möckeln historiskt sett har varit liten. Hälsorisker orsakade av föroreningar från 
sågverksområdet på ytvattentäkten och inom den närbelägna badplatsen bedöms därför som 
små. 
 
Det petroleumförorenade sedimentet strax utanför sågverket, som bedöms härröra från 
dagvattenutsläpp från sågverket, ger sannolikt en negativ påverkan på växter och organismer 
främst inom området som är förorenat.   
 
Med dagens markanvändning (industriverksamhet) bedöms det ej föreligga något 
efterbehandlingsbehov med avseende på markföroreningar.  

10 Rekommendationer 
Även om inget efterbehandlingsbehov bedöms föreligga med dagens markanvändning bör 
bedömda riskområden för markföroreningar beaktas vid grävningsarbeten samt vid om- och 
tillbyggnader. För att minimera hälsorisker samt för att hantera jordmassor på ett miljöriktigt 
sätt bör, inför grävningsarbeten samt om- och tillbyggnader inom bedömda riskområden enligt 
figur 6, kompletterande miljötekniska markundersökningar utföras. Omfattning av dessa 
undersökningar föreslås beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten. 
 
Vid markarbeten inom hela sågverksområdet, som innebär att jordmassor bortförs från 
fastigheten, ska hanteringen av massorna godkännas av tillsynsmyndigheten. 
 
Vid en förändrad markanvändning (ej industriell verksamhet) bör en ny riskbedömning utföras.  
 
För att uppfylla upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken ska tillsynsmyndigheten 
informeras om föroreningssituationen inom Möckelns sågverk. 
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INLEDNING
Föreliggande Planeringsunderlag Geoteknik behandlar förutsättningar för fortsatt
detaljplanearbete. En översiktlig geoteknisk undersökning, varpå detta Planeringsunderlag
grundas på, redovisas i separat rapport, Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
(MUR/Geoteknik).

Revidering A avser inarbetning av markradonresultat från MUR samt rekommendationer
avseende markradon.

Revidering B avser inarbetning av förändringar i planerad byggnadshöjd och utformning i södra
delen av planområdet.

1 OBJEKT
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Trenäs förvaltning AB utfört en geoteknisk undersökning i
samband med ny detaljplan inom fastigheten Sånnaböke 1:171 i Möckeln, nordöstra Älmhult.
Planområdet visas i Figur 1.

Figur 1. Urklipp från underlag "Karta över Sånnaböke 1:171 med markerat planområde 2021-04-

14".

Caroline Thagesson har varit beställarens kontaktperson. Mattias Lindén har varit
uppdragsansvarig på Tyréns Sverige AB och Elisabeth Carlstedt har varit geoteknisk handläggare.
Intern granskning har även utförts av Mattias Lindén.
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2 ÄNDAMÅL
Detta planeringsunderlag syftar till att klargöra de geotekniska förutsättningarna inför
upprättande av ny detaljplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad bebyggelse med
huvudsakligen bostäder i västläge vid sjön Möckeln. Utförd undersökning ska utgöra underlag
för utvärdering av planområdet och dess byggbarhet.

Det planeras kedjehus/radhus och flervåningshus om 3-6 våningsplan inom detaljplanen. En
skiss på planerad utformning finns i Figur 2.

Figur 2. Skiss på planerad utformning inom planområdet [2] daterad 2022-01-25.
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3 UNDERLAG FÖR PLANERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK
Följande underlag har använts vid upprättande av Planeringsunderlag Geoteknik:

[1] MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik Detaljplan Sånnaböke 1:171,
Älmhult. Upprättad av Tyréns Sverige AB och daterad 2021-08-31

[2] Solvikskajen volymskiss 2021-06-10, Älmhults kommun

4 STYRANDE DOKUMENT
Tabell 1 Styrande dokument.

Dokument Datum

Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner del 1 och 2 SS-EN 1997

TK Geo 13, version 2.0 /TR Geo 13 2016-02-29

AMA Anläggning 17

5 MARKFÖRHÅLLANDEN

5.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt nu utförda undersökningar utgörs jordlager under befintlig asfalt av fyllning på sand
och/eller silt. Gyttja har även noterats på mellan 3-5,5 m under markytan i området södra del
och längs med planerad strandpromenad.

Fyllningen utgörs av sand, grus, sten och trärester. Mäktigheten på fyllningen varierar inom
området. Närmast strandlinjen och längst söderut är den som störst, mellan 2-4 m. I nordöst har
fyllningen en uppmätt mäktighet mellan 0,2-1,0 m. Fyllningen varierar från att ha en mycket lös
till mycket fast lagringstäthet.

Sand och silt har påträffats under fyllningen ner till undersökt djup, mellan 5-6 m under
markytan. Sonderingarna inom området tyder på att förekommande sand och silt har en mycket
lös till medelfast lagringstäthet. I flera undersökningspunkter i nordöstra delen av området har
inget motstånd i jordlagren påträffats i samband med utförda sonderingar. Jordlagren är således
mycket lösa på djup mellan 1,5-5,5 m djup inom detta område.

I södra och västra delen av området har gyttja noterats på djup mellan 3-5,5 m under markytan,
som lager i förekommande sand och silt. Mäktigheten på gyttjan har uppmätts till mellan 0,1-1,0
m.

Fyllningens uppmätta mäktighet, mycket lösa sand- och silt-lager och förekomst av gyttja
illustreras i Figur 3 nedan.
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Figur 3. Illustration över fyllnadsmäktighet, lösa jordlager och förekomst av gyttja. Fyllningens

mäktighet är skrivet med enheten meter.

Förborrning på mellan 1,2-2,2 m har utförts genom fyllning i 3 undersökningspunkter i
områdets södra del för att kunna utföra planerade HfA-sonderingar. Det var även inom södra
delen av området som foderrörsborrning krävdes för att komma förbi hård fyllning med mycket
sten så att provtagning och sondering kunde utföras.

Skruvprovtagning har utförts till önskat djup utan metodstopp, 5-6 m under markytan. HfA-
sonderingar har utförts utan metodstopp mellan 5,6-9,8 m under markytan. I en
undersökningspunkt, där piren går ut från strandkanten, utfördes HfA till metodstopp på på 4,8
m under markytan. Cpt-sondering har varit möjlig i 2 undersökningspunkter i samband med
foderrörsborrning och har utförts på djup 5-7 m respektive 3-4,5 m, där metoden fått
metodstopp.
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5.2 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Inga hydrogeologiska undersökningar har utförts i samband med nu utförd undersökning. Enligt
tidigare markmiljötekniska undersökningar, från september 2011 och maj 2020, redovisade i
MUR [1] har grundvattenrör installerats.

Från undersökningen 2011 har grundvatten noterats på mellan 1,4 och 2,0 m under markytan
vilket motsvarade en nivå om ca -1,5 (i ett då använt relativt höjdsystem) vilket sammanföll med
dåvarande sjöyta. Grundvattenytan bedöms således variera med vattnet i den närliggande sjön,
Möckeln.

Från undersökningen maj 2020 har grundvatten noterats på mellan 1,2 och 2,0 m under
markytan vilket motsvarar nivåer mellan +136,0 och +137,7.

5.3 MARKRADON

Enligt utförda undersökningar [1] utgörs jordlagren av lågriskmark med uppmätta värden mellan
2-3,1 kBq/m3. Mätvärdena kan vara påverkade av vatten enligt protokoll.

Radonhalter kan vara högre vid årstid med lägre grundvattennivåer eller efter dränering.

6 REKOMMENDATIONER

6.1 INLEDNING

Grundläggningsförhållanden inom området är mindre goda då jordlager under fyllning till stor
del är mycket lösa eller delvis utgörs av organisk jord, såsom gyttja.

Det kommer att krävas åtgärder/förstärkningsåtgärder inom området i samband med
grundläggning av byggnader.

Då området planeras att höjas jämfört med dagens utformning behövs det fyllas upp med
jordmassor. Om tiden finns kan dessa jordmassor användas som överlast i delar av
detaljplaneområdet där det planeras mindre byggnader om max 2 plan i södra delen av området.
Detta för att ta ut sättningar som kan uppkomma i förekommande organiska jordar.

6.2 GRUNDLÄGGNING

Pålgrundläggning rekommenderas inom hela det detaljplaneområdet för byggnader med mer än
en våning. På så sätt undviks sättningar och stabilitetsproblem mot intilliggande Möckeln.

Grundläggning ska ske på frostfritt djup.

6.3 SCHAKT- OCH FYLLNINGSARBETEN

Alla schakt- och fyllningsarbete ska utföras enligt AMA Anläggning 17.

För grunda schakter (max 4 m djupa) med slänt ska slänter ställas med säker släntlutning i
fyllning om 1:2 och i friktionsjord om 1:1,5 förutsatt att grundvattenytan är under schaktbotten
och att släntkrön är obelastade. Se ”Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i jord” utgiven av
Svensk byggtjänst 2015 för ytterligare information.

Förekommande silt har flytbenägna egenskaper i vattenmättat tillstånd och ska därför skyddas
mot erosion och nederbörd.

En stabilitetsutrednings ska utföras vid djupa schakt och inom områden där gyttja kan
förekomma.

6.4 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

För anläggning av hårdgjorda ytor ska överbyggnad dimensioneras för förekommande
terrassmaterial.
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Förekommande sand tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1. Silt tillhör materialtyp 5A och
tjälfarlighetsklass 4.

6.5 VA-LEDNINGAR

VA-ledningar ska grundläggas på frostfritt djup.

6.6 GRUNDVATTENSÄNKNING

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall krävs tillstånd
enligt miljöbalken.

6.7 MARKRADON

Då mätvärdena för markradon ligger inom lågriskintervallet för klassning av radonmark bedöms
det inte behövas radonskyddat byggande vid nybyggnation.

Radonhalter kan vara högre efter dränering men med sjön Möckelns närhet kommer
grundvattennivån inte sjunka nämnvärt. Det planeras inte heller djupare grundläggning med
källare inom detaljplaneområdet som behöver dräneras.

7 VIDARE PROJEKTERING
När detaljplan fastställts och byggnader och anläggningars läge är bestämda ska
kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att vidare ta fram dimensionerande
hållfasthets- och deformationsegenskaper samt bestämma djup för pålgrundläggning.
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1 INLEDNING

En Markteknisk undersökningsrapport (MUR) är en faktabaserad handling som redovisar
omfattning och resultat av utförda geotekniska undersökningar.

I föreliggande handling är samtliga nivåer angivna i höjdsystem RH 2000 om inget annat anges.

2 OBJEKT

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Solviken fastighets AB utfört en geoteknisk undersökning i
samband med ny detaljplan inom fastigheten Sånnaböke 1:171 i Möckeln, nordöstra Älmhult.
Planområdet visas i Figur 1.

Figur 1. Urklipp från underlag "Karta över Sånnaböke 1:171 med markerat planområde 2021-04-

14".

Caroline Thagesson har varit beställarens kontaktperson. Mattias Lindén har varit
uppdragsansvarig och kvalitétsgranskare på Tyréns Sverige AB och Elisabeth Carlstedt har varit
geoteknisk handläggare.

3 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Utförd undersökning syftar till att klargöra de geotekniska förutsättningarna inför upprättande
av ny detaljplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad bebyggelse med
huvudsakligen bostäder i västläge vid sjön Möckeln. Utförd undersökning ska utgöra underlag
för utvärdering av planområdet och dess byggbarhet.
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Det planeras kedjehus/radhus och flervåningshus om mellan 3-6 våningsplan inom detaljplanen.
En skiss på planerad utformning finns i Figur 2.

Figur 2. Skiss på planerad utformning inom planområdet [10].

4 UNDERLAG

Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport:

[1] Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta över området med tillhörande beskrivning
från SGU.

[2] Karta Sånnaböke 1:171 med markerat planområde 2021-04-14, erhållen av beställaren

[3] Karta med markering ”0-30m från järnväg ingen byggnation tillåten”, erhållen av
beställaren

[4] Plan-PM, Underlag för planbesked om upprättande av detaljplan för Sånnaböke 1:171 i
Älmhult, Älmhults kommun. Daterad 2021-04-07 och tillhandahållen av beställaren

[5] Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns sågverk, Älmhults kommun.
Upprättad av Tyréns AB 2011-09-26

[6] Reviderad riskbedömning för Möckelns sågverk, Älmhults kommun. Upprättad av Tyréns
AB 2012-04-20
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[7] Miljöteknisk markundersökning Möckelns FD Sågverk, upprättad av Tyréns AB 2014-12-
03

[8] Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults
kommun upprättad av Tyréns AB och daterad 2020-09-09

[9] Digitalt kartunderlag har tillhandahållits av beställaren

[10]Solvikskajen volymskiss 2021-06-10, Älmhults kommun

Vid framtagande av undersökningsprogram och val av undersökningsmetoder inför nu utförd
undersökning har [1] studerats i vilken det framgår att undersökningsområdet förväntas utgöras
av fyllning på isälvssediment och morän. Jorddjupet uppskattas enligt [1] till 5-10 m. Även
tidigare utförda markmiljötekniska undersökningar har använts som underlag [5]-[8].

Figur 3. Urklipp från jordartskartan [1]. Grönt - isälvssediment, Grå streckad yta - fyllning, Blå -

Morän.

5 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat
beteckningsblad, 2016-11-01

Tabell 2. Fältundersökningar.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTu/
Spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1:2012/SGF Rapport 1:2013

DPSH-A/ HFA/ SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011

Provtagningar

Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/SGF Rapport 1:2013

Markradonmätning Passiv provtagning, SGF Rapport 2:2013
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Tabell 3. Laboratorieundersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Materialtyp AMA Anläggning 17

Tjälfarlighet AMA Anläggning 17

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Kornstorleksfördelning
(finjordshalt)

SS-EN ISO 17892-4:2016

Markradon GJAB Radonanalys – Spårfilm typ LR115

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

Fria vattenytor i borrhål SGF Rapport 1:2013

6 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för grundläggning.

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Fastigheten är ca 12 ha varav ca 5,7 ha landarea och 5,9 ha vattenarea.

All mark på fastigheten är asfalterad.

Inmätta nivåer vid utförda undersökningspunkter varierar mellan +137,3 och +138,5. Området
är således relativt flackt.

7.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Planområdet gränsar till södra stambanan i sydöst och till sjön Möckeln i väst. I norr gränsar
området till ett grönområde och det kommunala badet.

Det finns befintliga ledningar inom planområdet.

8 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts av fältpersonalen i
samband med fältundersökningen, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

· Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30.

· Höjdsystem: RH 2000.
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9 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:

· CPT-sondering (CPT) i 2 st undersökningspunkter.

· Hejarsondering (HfA) i 15 st undersökningspunkter.

Utförda sonderingar redovisas på ritning 100G1101 och 100G1102.

9.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Aktuella provtagningar omfattar:

· NOEX foderrörsborrning utfördes i 2 undersökningspunkter där skruvprovtagning inte
var möjlig.

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 15 st undersökningspunkter.

· Installation av spårfilm för mätning av markradon (Rn) i 5 st undersökningspunkter.

Utförda provtagningar redovisas i bilaga 1 och 3 samt på ritning 100G1101 och 100G1102.

9.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under 2021-05-31 - 2021-06-03 och 2021-06-30.

9.4 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbetet har utförts av Christer Olovsson, Rickard Andersson och Johnny Andersson vid första
fältomgången och av Kristian Nilsson och Toni Borg vid andra fältomgången, fältingenjörer på
Tyréns Sverige AB.

9.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Tabell 5. Utrustning och kalibrering.

Utrustning Datum Kalibrerad av

Borrbandvagn
Geotech 605 ”Albert”

2020-08-10 Richard Trygg, Geotech

Borrbandvagn
Geotech 605 ”Herbert”

2020-12-16 Ove Karlsson, Geotech

CPT 4933 2021-03-19
(a=0,86 b=0)

Alexander Dahlin, Geotech

Kalibreringsprotokoll kan tillhandahållas vid behov. Kontakta Tyréns Sverige AB.

9.6 PROVHANTERING

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. Störda prover
har förvarats och transporterats i märkta plastpåsar.

10 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Jordartsbenämning av 95 st prover.
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· Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 100 st prover.

· Bestämning av vattenkvot och finjordshalt av 3 st prover.

· Analys av radonhalt i jordluft på 3 st spårfilm.

Utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1 och bilaga 2.

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar av jordprover har utförts 2021-07-07. Analys av spårfilm gjordes
2021-07-14.

10.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Jonas Åkerman, laboratorieingenjör på Tyréns AB.
Laboratorieanalyserna avseende markradon har utförts av Gilbert Jönsson, GJAB Radonanalys i
Lund.

10.4 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats svalt.

Proverna sparas tills geotekniska handlingar levererats till beställaren.

11 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

11.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Inga grundvattenrör installerades och inga fria vattenytor i borrhål noterades i samband med
fältundersökningen.

12 HÄRLEDDA VÄRDEN

12.1 JORDARTSBESKRIVNING

Enligt SGU:s jordartskarta [1] förväntades jordlager av fyllning på isälvssediment (friktionsjord)
och/eller morän.

Enligt nu utförda undersökningar utgörs jordlager under befintlig asfalt av fyllning på sand
och/eller silt. Gyttja har även noterats på mellan 3-5,5 m under markytan i områdets södra del
och längs med planerad strandpromenad.

Fyllningen utgörs av sand, grus, sten och trärester. Mäktigheten på fyllningen varierar inom
området. Närmast strandlinjen och längst söderut är den som störst, mellan 2-4 m. I nordöst har
fyllningen en uppmätt mäktighet mellan 0,2-1,0 m.

Sand och silt har påträffats under fyllningen ner till undersökt djup, mellan 5-6 m under
markytan.

I områdets södra och västra del har gyttja noterats på djup mellan 3-5,5 m under markytan, som
lager i förekommande sand och silt. Mäktigheten på gyttjan har uppmätts till mellan 0,1-1,0 m.

I några undersökningspunkter kunde skruvprovtagning inte utföras på grund av ytligt
förekommande block i fyllningen. Vid senare fältundersökning utfördes istället
foderrörsborrning, NOEX, i 2 undersökningspunkter 21T15 och 21T19.

Förborrning på mellan 1,2-2,2 m har utförts genom fyllning i 3 undersökningspunkter, 21T12,
21T14 och 21T17, för att kunna utföra planerade HfA-sonderingar.
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Skruvprovtagning har utförts till önskat djup utan metodstopp, 5-6 m under markytan, i utförda
undersökningspunkter.

HfA-sonderingar har utförts utan metodstopp mellan 5,6-9,8 m under markytan. I en
undersökningspunkt, där piren går ut från strandkanten, utfördes HfA till metodstopp på på 4,8
m under markytan.

Cpt-sondering har varit möjlig i 2 undersökningspunkter i samband med foderrörsborrning och
har utförts på djup mellan 5-7 m respektive 3-4,5 m, där metoden fått metodstopp.

För fullständig redovisning av påträffade jordarter, materialtyp och tjälfarlighetsklass, se bilaga
1.

12.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Härledda värden för hållfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel f´ och odränerad
skjuvhållfasthet ) samt deformationsegenskaper (E-modul) från utförda HfA- och cpt-
sonderingar redovisas i bilaga 3. Notera att fyllning och naturligt lagrad jord redovisas separat i
bilagan.

Utvärderingarna har utförts med stöd av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och SGI Information 15.

För fyllning har sonderingsmotståndet dividerats med 1,2 innan utvärdering av inre
friktionsvinkel f´ , och för silt har ett avdrag på 3° gjorts vid utvärdering av f´. 

E-modul för gyttja har utvärderats från härledda värden på c . Vid utvärdering av E-modul under
odränerade förhållanden har följande samband använts:

E = 150 ∗ c .

12.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Vid tidigare utförda miljögeotekniska undersökningar installerades grundvattenrör [8] enligt
Figur 4. I samband med fältundersökningen 2021-06-03 kunde grundvattenrör GV2002 lodas till
1,95 m u my motsvarande nivån ca +136,0. Resterande rör fanns ej kvar alt. var fyllda med sand.

Figur 4. Grundvattenrör från tidigare undersökningar. [8] Grundvattenrören är grönmarkerade i

bilden till vänster.

Tidigare har fler grundvattenrör installerats i området [5]. Fyra grundvattenrör installerades inom
planområdet och lodades i september 2011 enligt Figur 5.
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Figur 5. Grundvattenrör och lodning från tidigare undersökning [5], urklipp från bilaga 1 och 4.

Läge för grundvattenrören är blåmarkerade i figuren. Angivna nivåer följer ett relativt höjdsystem

och avviker från RH 2000.

12.4 MARKRADON

Markradon har mätts i undersökningspunkterna 21T10, 21T14 och 21T17. Mätningarna påvisar
uppmätta markradonhalter mellan 2,0 och 3,1 kBq/m3, se bilaga 2.

12.5 ÖVRIGA EGENSKAPER

I samband med fältundersökningen noterades diesel-lukt i undersökningspunkt 21T11 på
djupen 1-2 m och 2-4 m djup. Undersökningspunkten ligger längs med planerad
strandpromenad, se ritning 100G1101.
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13 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

13.1 GENERELLT

I 4 undersökningspunkter 21T13, 21T15, 21T18 och 21T19 kom fältpersonalen inte ner i
marken med tänkta undersökningsmetoder (skruvprovtagning och HfA-sondering). Flera försök
gjordes med tidiga stopp under fältarbetet. Vid senare fälttillfälle kompletterades
undersökningarna med foderrörsborrning, NOEX, i 2 av dessa undersökningspunkter 21T15 och
21T19.

13.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

Fyllningens mäktighet varierar över undersökningsområdet och kan avvika från uppmätta
mäktigheter enligt utförd undersökning.

Utförda HfA-sonderingar har noterat 0-slag på olika djup inom området. Jordlager har således
inte kunnat utvärderats på dessa djup men kan tolkas som jordlager av lösare karaktär. HfA-
sondering är en grov metod för utvärdering av härledda värden. Höga extremvärden har tagits
bort i samband med utvärdering då dessa inte är jämförbara med de faktiska hållfasthets- och
deformationsegenskaperna för förekommande jordlager.

Härledda värden för jordlager av silt är redovisade tillsammans med härledda värden för sand.

Vid utförda HfA- och CPT-sonderingar krävdes förborrning genom fyllningen enligt tidigare
beskrivning. Därmed saknas information om förekommande jordars hållfasthets- och
deformationsegenskaper i samband med förborrning och foderrörsborrning.

14 ÖVRIGT

För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade handlingar och
ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: www.sgf.net.
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Bilaga 1 sid 1(5)

Detaljplan Sånnaböke 1:171 Geoteknisk undersökning Littera: 314933

Trenäs Förvaltning AB Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-07-07

Provtabell

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

21T01 0,00 0,05 0,0 Asfalt ASPHALT 7 fältklassad

0,05 - 0,20 1,0 brun FYLLNING av grusig sand Mg[grsa] 2 1

0,20 - 2,40 2,0 brun FYLLNING av något grusig sand Mg[(gr)sa] 2 1

2,40 - 3,00 3,0 brun något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

3,00 - 4,00 4,0 grå finsandig SILT fsaSi 22 53 5A 4

4,00 - 5,00 5,0 grå siltig FINSAND siFSa 3B 2

21T02 0,00 0,20 1,0 brun FYLLNING av grusig sand Mg[grsa] 2 1

0,20 - 0,70 2,0 brun FINSAND FSa 2 1

0,70 - 1,10 3,0 brun FINSAND FSa 2 1

1,10 - 2,00 4,0 brun FINSAND FSa 2 1

2,00 - 3,00 5,0 brun siltig FINSAND siFSa 24 33 4A 3

3,00 - 3,70 6,0 brun något finsandig SILT (fsa)Si 5A 4

3,70 - 5,00 7,0 brun FINSAND FSa 2 1

21T03 0,00 0,20 1,0 brun FYLLNING av grusig sand Mg[grsa] 2 1

0,20 - 0,80 2,0 brun något grusig FINSAND (gr)FSa 2 1

0,80 - 1,30 3,0 brun MELLANSAND MSa 2 1

1,30 - 2,00 4,0 brun FINSAND FSa 2 1

2,00 - 3,70 5,0 grå något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

3,70 - 4,00 6,0 brun FINSAND FSa 2 1

4,00 - 5,00 7,0 brun FINSAND FSa 2 1

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning
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Detaljplan Sånnaböke 1:171 Geoteknisk undersökning Littera: 314933

Trenäs Förvaltning AB Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-07-07

Provtabell

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

21T04 0,00 0,05 0,0 Asfalt ASPHALT 7 fältklassad

0,05 - 0,50 1,0 mörkbrun FYLLNING av grusig sand Mg[grsa] 2 1

0,50 - 1,00 2,0 brun FYLLNING av något siltig finsand Mg[(si)fsa] 2 1

1,00 - 2,10 3,0 svart FYLLNING av trärester och humushaltig sand Mg[pr, husa] 6A 3

2,10 - 2,50 4,0 grå något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

2,50 - 4,00 5,0 grå finsandig SILT fsaSi 5A 4

4,00 - 6,00 6,0 grå finsandig SILT fsaSi 5A 4

21T05 0,00 0,05 0,0 Asfalt ASPHALT 7 fältklassad

0,05 - 0,30 1,0 brun FYLLNING av grusig sand Mg[grsa] 2 1

0,30 - 1,00 2,0 brun FINSAND FSa 2 1

1,00 - 2,30 3,0 grå siltig FINSAND siFSa 3B 2

2,30 - 2,70 4,0 brun något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

2,70 - 4,00 5,0 brun något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

4,00 - 5,00 6,0 brun FINSAND FSa 2 1

21T06 0,00 2,00 1,0 brun FYLLNING av något siltig grusig sand Mg[(si)grsa] 2 1

2,00 - 3,10 2,0 mörkbrun FYLLNING av grusig sand Mg[grsa] 2 1

3,10 - 4,00 3,0 mörkbrun grusig SAND grSa 2 1

4,00 - 4,70 4,0 brunsvart lerig GYTTJA med trärester clGypr 6A 3 Trärester i Gy

4,70 - 5,00 5,0 mörkbrun något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

21T07 0,00 1,00 1,0 brun FYLLNING av sand, grus och trärester Mg[sa, gr, pr] 2 1

1,00 - 1,30 2,0 brun FINSAND FSa 2 1

1,30 - 2,00 3,0 brun GROVSILT CSi 5A 4

2,00 - 3,00 4,0 grå siltig FINSAND siFSa 3B 2

3,00 - 4,00 5,0 grå siltig FINSAND siFSa 3B 2

4,00 - 5,00 6,0 grå något siltig FINSAND (si)FSa 2 1
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Bilaga 1 sid 3(5)

Detaljplan Sånnaböke 1:171 Geoteknisk undersökning Littera: 314933

Trenäs Förvaltning AB Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-07-07

Provtabell

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

21T08 0,00 0,30 1,0 ljusbrun FYLLNING av sand, grus och sten Mg[sa, gr, co] 2 1

0,30 - 2,00 2,0 ljusbrun FINSAND FSa 2 1

2,00 - 4,00 3,0 brun MELLANSAND MSa 2 1

4,00 - 5,00 4,0 brun FINSAND FSa 2 1

21T09 0,00 0,05 0,0 Asfalt ASPHALT 7 fältklassad

0,05 - 1,30 1,0 brun FYLLNING av grusig sand Mg[grsa] 2 1

1,30 - 2,40 2,0 brun något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

2,40 - 2,60 3,0 mörkbrun något siltig FINSAND med torvskikt (si)FSapt 2 1

2,60 - 3,20 4,0 grå FINSAND FSa 2 1

3,20 - 3,80 5,0 grå FINSAND med gyttjeskikt FSagy 2 1

3,80 - 4,00 6,0 mörkbrun lerig GYTTJA med torvskikt clGypt 6A 3 Trärester

4,00 - 4,60 7,0 grå FINSAND FSa 2 1

4,60 - 4,80 8,0 svart FINSAND med torvskikt FSapt 2 1

4,80 - 5,50 9,0 grå MELLANSAND MSa 2 1

5,50 - 6,00 10,0 grå finsandig SILT fsaSi 16 46 5A 4

21T10 0,00 0,20 1,0 brun FYLLNING av grus, sand och sten Mg[gr, sa, co] 2 1

0,20 - 1,00 2,0 brun FINSAND FSa 2 1

1,00 - 2,00 3,0 brun FINSAND FSa 2 1

2,00 - 2,60 4,0 brun finsandig SILT fsaSi 5A 4

2,60 - 4,00 5,0 brun något siltig FINSAND (si)FSa 2 1

4,00 - 5,00 6,0 brun något siltig FINSAND (si)FSa 2 1
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Bilaga 1 sid 4(5)

Detaljplan Sånnaböke 1:171 Geoteknisk undersökning Littera: 314933

Trenäs Förvaltning AB Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-07-07

Provtabell

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

21T11 0,00 1,00 1,0 brun FYLLNING av sand, grus och sten Mg[sa, gr, co] 2 1

1,00 - 2,00 2,0 mörkgrå FYLLNING av sand och grus Mg[sa, gr] 2 1 Luktar diesel

2,00 - 4,00 3,0 mörkgrå något grusig något siltig FINSAND (gr)(si)FSa 2 1 Luktar diesel

4,00 - 4,40 4,0 mörkbrun lerig GYTTJA clGy 6A 3

4,40 - 6,00 5,0 grå något grusig något siltig FINSAND (gr)(si)FSa 2 1

21T12 0,00 0,30 1,0 brun FYLLNING av grus, sand och sten Mg[gr, sa, co] 2 1

0,30 - 1,00 2,0 svart FYLLNING av asfaltskross Mg[asphalt] 7

1,00 - 1,30 3,0 brun MELLANSAND MSa 2 1

1,30 - 2,30 4,0 brun FINSAND FSa 2 1

2,30 - 2,80 5,0 grå FINSAND FSa 2 1

2,80 - 3,10 6,0 mörkgrå gyttjig SILT gySi 5B 4

3,10 - 3,70 7,0 grå och svart FINSAND med gyttjeskikt FSagy 2 1

3,70 - 4,10 8,0 brun FINSAND FSa 2 1

4,10 - 5,00 9,0 grå siltig FINSAND med tunna gyttjeskikt siFSagy 3B 2

21T14 0,0 0,8 1,0 brun FYLLNING av sand och grus Mg[sa, gr] 2 1

0,8 - 2,0 2,0 brun FYLLNING av finsand Mg[fsa] 2 1

2,0 - 2,3 3,0 mörkgrå FYLLNING av sand och trärester Mg[sa, pr] 5B 4

2,3 - 3,0 4,0 brun FINSAND FSa 2 1

3,0 - 4,0 5,0 mörkbrun lerig GYTTJA clGy 6A 3

4,0 - 5,3 6,0 grå MELLANSAND MSa 2 1

5,3 - 6,0 7,0 grå finsandig GROVSILT fsaCSi 5A 4

21T15 4,7 - 5,0 mörkbrun något grusig finsandig GYTTJA (gr)fsaGy 6A 3

388



Bilaga 1 sid 5(5)

Detaljplan Sånnaböke 1:171 Geoteknisk undersökning Littera: 314933

Trenäs Förvaltning AB Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-07-07

Provtabell

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

21T16 0,0 0,1 0,0 Asfalt ASPHALT 7 fältklassad

0,1 - 2,2 1,0 brun FYLLNING av sand, grus och trärester Mg[sa, gr, pr] 2 1

2,2 - 3,6 2,0 brun FINSAND FSa 2 1

3,6 - 3,7 3,0 mörkgrå något finsandig något lerig GYTTJA (fsa)(cl)Gy 6B 1

3,7 - 4,2 4,0 grå och brun siltig FINSAND siFSa 3B 2

4,2 - 5,3 5,0 grå MELLANSAND MSa 2 1

5,3 - 5,5 6,0 mörkbrun lerig GYTTJA clGy 6A 3

5,5 - 6,0 7,0 grå MELLANSAND MSa 2 1

21T17 0,0 2,0 1,0 brun FYLLNING av sand, grus och sten Mg[sa, gr, co] 2 1

2,0 - 4,0 2,0 brun FYLLNING av sand och grus Mg[sa, gr] 2 1

4,0 - 6,0 3,0 grå och brun FINSAND FSa 2 1

21T19 1,0 - 2,0 brun grusig SAND grSa 2 1
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RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 

223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 

E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 

www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2021-07-20        Sid 1(1) 

Rapport nr LE 21204   Till 

Tyréns AB 

Att.: Johnny Andersson 

Box 27 

291 21 Kristianstad 

 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 

Mätplats: Älmhult. (314933) 

Datum för ankomst och analys av filmer: 14/7-21 resp. 14/7-21. 

Jordart på mätplats: FSa(LE 9989), Mg/sa,gr(LE 9992, 9993). 

________________________________________________________________________ 

Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    

      nr      på djupet 1m 

 2021    (cm)    (kBq/m3)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE 9989 31/5-13/7*     75      2,0 ± 0,5  21T10 

LE 9992      -”-      65      3,1 ± 0,7   21T17 

LE 9993      -”-      70      2,4 ± 0,6   21T14 

  *) lång mättid 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

 

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 

mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 

och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 

grundvattennivå.  

 

Mätvärdena tyder på radonhalter inom lågriskintervallet men halterna är påverkade av 

något, t.ex. vatten. Den långa mättiden kan dessutom ha påverkat mätningen. Radonhalten 

kan vara högre vid årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Men det är 

tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation om de uppmätta 

halterna ska ligga till grund för bedömningen.  

 

 

Med hälsning   

 

Gilbert Jönsson, docent 

Bilaga 2 Markradon

Sida 1 av 1
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SAMMANFATTNING

Trenäs Förvaltning AB har ansökt om planbesked för att upprätta en ny detaljplan som möjliggör
att blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder kan uppföras på fastigheten Sånnaböke
1:171 i Älmhult.

Med föreslagna bullerskyddsåtgärder längs Södra Stambanan uppfylls trafikbullerförordningens
grundriktvärden Leq högst 60 dBA vid fyra av fem planerade flerbostadshus, samt vid samtliga
planerade flytbostäder.
Det innebär att valfri planlösning kan väljas ur bullsynpunkt i samtliga hus förutom
flerfamiljshus beläget i kv 5, positionerat i planområdets nordöstra hörn.
Flerbostadshus inom kv 5 ska planeras med tyst sida, dvs hälften av alla bostadsrum skall
uppfylla Leq/Lmax 55/70 dBA, vilket uppfylls på husets västra sida.

Figur 4. Utklipp från AK02a som illustrerar ekvivalenta nivåer 2 meter över mark inkl. reflex i egen fasad och
fasadnivåer som frifältsvärden för prognosår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer
under 60 dBA. I kolumnerna för fasadnivåer anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax järnväg (3:e
kolumnen) fördelas per fasad och våningsplan (1: a kolumnen).

Befintliga bostäder öster om järnvägen kommer få 1-2 dBA högre maximal ljudnivå till följd av
reflektioner i plank och stödmur med föreslagna bullerskyddsåtgärder. Enligt uppgift från
Trafikverket planerar man bullerdämpande åtgärder för befintliga bostäder längs sträckan,
tidsplan och omfattning för åtgärderna är dock ännu inte fastställt.
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För uteplats i anslutning till bostad gäller Leq 50 och Lmax 70 dBA. För flerbostadshusen kan
gemensamma uteplatser anläggas på innergårdarna i markplan. Eventuella privata uteplatser
som balkonger kan då byggas utan hänsyn till gällande riktvärden. Samtliga flytbostäder
uppfyller gällande riktvärde vid fasad mot norr, möjlighet att anlägga enskilda uteplatser finns
därmed vid varje bostad.

I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska fasad
(till exempel fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden
inomhus klaras. Likt för uteplatser kommer den maximala ljudnivån från tågtrafiken att bli
dimensionerande för ljudnivån inomhus.

Om planförslaget går igenom och bostäderna byggs kommer det att innebära att trafiken längs
med Solviksvägen kommer att öka. Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån från
vägtrafiken vid de befintliga bostäderna kommer att öka med upp till 5 dBA till följd av den
ökade trafiken.

I anslutning till planområdet ligger verksamheten vid Möckeln Svenska AB. Ljudnivån från
verksamheten under en värsta timme dagtid blir 40 dBA vid närmaste planerade bostadshus.
Dagriktvärdet 50 dBA innehålls därmed med god marginal.

De planerade bostäderna inom Sånnaböke 1:171 påverkas till varierande del av trafik- och
industribuller. Ljudnivån vid bostäderna domineras dock helt av järnvägen. Risken för att det
skulle uppstå några negativa kumulativa effekter till följd av övrigt buller bedöms därför som
liten.
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Tyréns Sverige AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2022-02-11

1 BAKGRUND
Trenäs Förvaltning AB har ansökt om planbesked för att upprätta en ny detaljplan som möjliggör
att blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder kan uppföras på fastigheten Sånnaböke
1:171 i Älmhult. På fastigheten, som ligger vid sjön Möckelns östra strand, har det tidigare legat
ett sågverk.

Figur 1. Sånnaböke 1:171, Älmhult (svart ram).

Då planområdet ligger i ett bullerutsatt läge i direkt anslutning till Södra stambanan har Tyréns
utrett hur planområdet påverkas av buller. I utredningen ingår buller från väg - och spårburen
trafik för nuläget 2021 och för prognosåret 2040. Vidare diskuteras buller från industri- och
annan verksamhet samt kumulativa effekter.

1.1 UTFORMNINGSFÖRSLAG 2022-01-21

Nedan visas det utformningsförslag som arbetats fram under hösten 2021, se figur 2.
Målsättningen har varit att majoriteten av de planerade bostäderna ska uppfylla
trafikbullerförordningens grundkrav så att de kan utformas fritt utan krav på bullerdämpande
åtgärder. Det bullerutsatta läget har gjort att skyddsåtgärder i form av bullerskyddsvallar och
bullerskyddsskärmar varit nödvändiga. Föreslagna höjder och utformning av
bullerskyddsåtgärderna redovisas som bilaga. Bullerskyddsskärmarna har i beräkningarna gjorts
delvis absorberande (α= 0,6) för att minimera att ljud reflekteras mot befintliga bostäder
öster om järnvägen.

Solviksvägen

Möckeln
Svenska AB

Södra
Stambanan
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Figur 2. Utformningsförslag 2022-01-21.

Totalt innefattar planförslaget 300-340 bostäder varav 16 enbostadshus. Flerbostadshusen är i
fyra till fem våningar.

2 BEDÖMNINGSGRUNDER

Buller anses, framförallt vid trafikerade vägar och järnvägar, vara ett stort folkhälsoproblem. När
människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses
buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och
sömnstörningar.

Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar
toner/frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka.

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent ljudnivå (Leq)
respektive maximal ljudnivå (Lmax). Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under
dygnets 24 timmar för ett årsmedeldygn. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas oftast som
den ljudnivå som överskrids högst fem gånger per natt (kl. 22-06) av den bullrigaste
fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i anslutning till bostad beräknas den
maximala ljudnivån som den ljudnivå som överskrids högst fem gånger per timme kl. 06-22.
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2.1 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER UTOMHUS VID NYBYGGNATION AV
BOSTÄDER

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (svensk författningssamling, förordning
2015:16). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid
bostadsbyggnader från spårtrafik, vägar och flygplatser.

I och med riksdagsbeslut uppdaterades förordningens 3 § från och med den 2017-07-01 till 5 dB
högre värden än i ursprungsformuleringen. Ändringen gäller dock för alla nya bygglov och
planer sedan januari 2015. Riktvärdena som redovisas i nedanstående tabell avser frifältsvärden,
dvs. en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad.

Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader enligt
trafikbullerförordningen.

Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq [dBA]

Maximal A-vägd ljudnivå,
LpAFmax [dBA]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som
inte bör överskridas

Dock om bostaden < 35 m2

60a)

65

-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en
uteplats, om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden

50 70b)

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad
sida

55 70 (kl. 22-06)

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.

b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

2.2 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER INOMHUS I BOSTÄDER

I Boverkets byggregler anges riktvärden inomhus för trafikbuller och andra yttre bullerkällor.
Grundkravet är att:

 Leq 30 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro.

 Leq 35 dBA inomhus i utrymme för matlagning och personlig hygien.

 Lmax 45 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro, nattetid kl. 22:00
– 06:00. I Boverkets byggregler, BBR, anges vidare att dimensionering ska göras för den
mest bullrande fordonstypen så att angivet värde inte överskrids oftare än fem gånger
per natt och aldrig med mer än 10 dBA.

2.3 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID BEFINTLIGA BOSTÄDER

För befintliga bostäder gäller Naturvårdsverkets vägledning och riktvärden för buller från väg-
och spårtrafik vid befintliga bostäder, ÄNR NV-08465-15, som senast reviderades i juni 2017.
Vilka riktvärden som gäller beror på när bebyggelsen är uppförd, se tabell 1.
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Tabell 2. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver
övervägas (frifältsvärden) gällande vägtrafik.

~2015 och framöver
”nya bostads-
byggnader”

1997 - ~2015 ”nyare
befintlig miljö”

- 1997 ”äldre befintlig miljö”

Buller från väg, vid
fasad

Se planbeskrivning
eller bygglov

55 dBA Leq24h 65 dBA Leq24h

Buller från väg,
uteplats

Se planbeskrivning
eller bygglov 55 dBA* Leq24h

70 dBA** Lmax

-

* Varken infrastrukturpropositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för ekvivalent nivå för
vägbuller vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet
55 dBA (Leq24h). Det kan även noteras att Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA bör underskridas vid en
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika olägenhet för människors hälsa enligt
trafikbullerförordningen.

** Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-
22).

2.4 RIKTVÄRDEN FÖR INDUSTRI- OCH ANNAT VERKSAMHETSBULLER

Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och
annan verksamhet med likartad ljudkaraktär är tillämplig vid planläggning av nya bostäder i
områden med industri- och annat verksamhetsbuller. Rapporten kan även användas vid
planläggning av skolor, förskolor och vårdlokaler, dock bör de tillämpas för de tidpunkter då
lokalerna används.

Tabell 3. Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från idustriell verksamhet och
annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Frifältsvärde utomhus vid fasad.

Leq dag
kl 08-18

Leq kväll, kl 18-22

Lör-, sön- och helgdagar
Leq dag + kväll, kl 06-22

Leq natt kl
22- 06

Zon A**
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras
upp till angivna nivåer

50 dBA 45 dBA 40 dBA

Zon B
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras
förutsatt att tillgång till ljuddämpad
sida* finns och att byggnaderna
bulleranpassas

60 dBA 55 dBA 50 dBA

Zon C
Bostadsbyggnader bör inte accepteras >60 dBA >55 dBA >50 dBA

* Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad: Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kväll
kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-06.
** För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt
ljuddämpad sida dvs Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kväll kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-06.

Utöver det ovan angivna så gäller följande frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:

 Maximala ljudnivåer (LFmax>55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än
vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida
avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör
värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta
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ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

 På minst en uteplats (som kan vara gemensam eller privat) gäller samma riktvärden som
på ljuddämpad sida: Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kväll kl 18-22 och Leq 40 dBA
natt kl 22-06.

3 BERÄKNINGSMODELL OCH INDATA

3.1 BERÄKNINGSMODELL

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.2. Programmet följer nedan
beräkningsmodeller:

 Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller – Nordisk beräkningsmodell, reviderad
1996.

 Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik - Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996.

 General Prediction Method – Industribuller. Tillämpning av den nordiska
beräkningsmodellen för industribuller DAL 32.

Beräkningarna antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Programmet utnyttjar
tredimensionella digitalkartor över området, även inkluderande byggnader.
Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm., hanteras i programmet i
enlighet med rådande beräkningsmodell.

Beräkningar för ekvivalenta och maximala ljudnivåer i plan avser höjden 2 meter över mark med
en täthet mellan beräkningspunkterna om 5 x 5 meter och är redovisade i utbredningskartor
inklusive reflex i egen fasad. Redovisade trafikbullernivåer i tabeller avser frifältsvärden och är
direkt jämförbara med riktvärden. Vägar och andra hårdgjorda ytor modelleras som akustiskt
hård mark och övriga ytor som akustiskt mjuk mark.

3.2 INDATA VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

Trafikflöden för Solviksvägen har uppskattats i samråd med Anna-Karin Nyberg, trafikingenjör på
Tyréns AB. I beräkningarna antas varje bostad generera fyra lätta trafikrörelser per dygn. Längs
Solviksvägen ligger idag ett tiotal bostäder, verksamheten Möckeln Svenska AB och en
kommunal badplats. Siffrorna för nuläget bedöms ta höjd för de ökade flödena sommartid till
följd av badplatsen. De planerade 340 bostäderna skulle med samma resonemang som ovan
generera ytterligare cirka 1500 lätta fordonsrörelser per dygn när planområdet är fullt utbyggt.

Tabell 4. Trafikuppgifter för väg.

Väg ÅDT, fordon/dygn Hastighet (km/h)
Andel tung trafik
(%)

Nuläge 2040 Nuläge 2040 Nuläge 2040

Solviksvägen 500 2000 40 40 2 1

Verksamheten vid Möckeln Svenska AB har antagits ha tio tunga transporter per dag. Då det går
färre än fem tunga transporter nattetid har den maximala ljudnivån från vägtrafiken beräknats
för de lätta fordonen.

Tågtrafikuppgifter är erhållna från Peter Andersson, Tyréns AB järnvägsavdelning. Uppgifterna är
hämtade från TRV-web, ”Trafikuppgifter järnväg T21 och bullerprognos 2040”. Siffrorna för
prognosåret togs ut 2021-08-24 och nuläget 2021-10-21.
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Tabell 5. Trafikuppgifter för järnväg på Södra stambanan (Alvesta - Älmhult). Nuläge 2021 och prognosår
2040.

Tågtyp Nuläge Prognosår 2040 Hastighet
[km/h]Antal

/dygn

ÅDT

Medel-
längd [m]

Max-
längd [m]

Antal

/dygn

ÅDT

Medel-

längd [m]

Max-
längd [m]

Godståg 67 591 730 60 578 630 100

Dieseldrivet
godståg

2 514 600 -
- - 100

EC250 - - - 68 150 301 200

Lok + Vagn 10 281 417 9 212 356 160

X62 1 150 150 25 75 75 180

Krösatåg 20 50 50 - - - 150

Snabbtåg 27 165 330 - - - 200

Öresundståg 30 104 240 - - - 180

Övriga 2 19 160 - - - 160

3.3 MÖCKELN SVENSKA AB

Verksamheten Möckeln Svenska AB tillverkar utrustning för sortering och materialhantering till
bland annat sten- och grusindustrin på fastigheten Sånneböke 1:316 nordöst om planområdet.
Produktionen sker huvudsakligen inomhus under dagtid. Råmaterial etcetera förvaras och
hanteras på gårdsplanen med hjälp av ett mindre antal truckar.

Figur 3. Översiktsbild Möckeln Svenska AB, Älmhult. Antagen lastplats gårdsplan (röd stjärna).

In- och utleveranser sker via Solviksvägen. Avståndet till de planerade bostäderna är cirka 100
meter.

Enligt Boverkets allmänna råd ska den ekvivalenta ljudnivån i de fall den bullrande verksamheten
endast pågår en del av någon av tidsperioderna dag/kväll/natt, eller om ljudnivån från
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verksamheten varierar mycket, bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår,
dock minst en timme. Riktvärden för maximala ljudnivåer finns endast för nattperioden.

Beräkningar har utförts för arbetsmomentet lastning/ lossning av lastbil med truck. Ljudeffekt
och drifttider har hämtats från Tyréns ljudeffektbibliotek.

Tabell 6. Källförteckning Möckeln Svenska AB.
Benämning: Lastning/lossning av lastbil med truck

Driftstid i beräkningarna: 50% under en värsta timme mellan kl.
07-15 vardagar.

Frekvens
(Hz)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total ljudeffekt (dBA)

A-vägd
ljudeffekt

66 72 76 81 88 88 86 77 93

410



Uppdrag: 317616. Sånneböke 1:171, Älmhult–Bullerutredning för detaljplan 2022-02-11
Beställare: Trenäs Förvaltning AB Rapport

13(17)

4 RESULTAT

4.1 LJUDNIVÅ FRÅN SPÅRTRAFIK

Beräkningsresultatet redovisas i bilaga och figur 4.

Med föreslagna bullerskyddsåtgärder längs Södra Stambanan uppfylls trafikbullerförordningens
grundriktvärden Leq högst 60 dBA vid fyra av fem planerade flerbostadshus, samt vid samtliga
planerade flytbostäder.
Det innebär att valfri planlösning kan väljas ur bullsynpunkt i samtliga hus förutom
flerfamiljshus beläget i kv 5, positionerat i planområdets nordöstra hörn.
Flerbostadshus inom kv 5 ska planeras med tyst sida, dvs hälften av alla bostadsrum skall
uppfylla Leq/Lmax 55/70 dBA, vilket uppfylls på husets västra sida.

Figur 4. Utklipp från AK02a som illustrerar ekvivalenta nivåer 2 meter över mark inkl. reflex i egen fasad och
fasadnivåer som frifältsvärden för prognosår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer
under 60 dBA. I kolumnerna för fasadnivåer anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax järnväg (3:e
kolumnen) fördelas per fasad och våningsplan (1: a kolumnen).

Befintliga bostäder öster om järnvägen kommer att få 1-2 dBA högre maximal ljudnivå till följd
av reflektioner i bullerskyddsskärmarna med föreslagna bullerskyddsåtgärder. Enligt uppgift från
Trafikverket planeras det för bullerdämpande åtgärder för befintliga bostäder längs sträckan,
tidsplan och omfattning för åtgärderna är dock ännu inte fastställt.
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4.2 LJUDNIVÅ FRÅN SPÅRTRAFIK - ALTERNATIV BULLERSKYDDSSKÄRM

Med alternativ bullerskyddsskärm med öppning vid cykelbanan i norr längs uppfylls fortsatt
trafikbullerförordningens grundriktvärden Leq högst 60 dBA vid fyra av fem planerade
flerbostadshus, samt vid samtliga planerade flytbostäder.
Det innebär att valfri planlösning kan väljas ur bullersynpunkt i samtliga hus förutom
flerfamiljshus beläget i kv 5, positionerat i planområdets nordöstra hörn.

Flerbostadshus inom kv 5 ska planeras med tyst sida, dvs hälften av alla bostadsrum skall
uppfylla Leq/Lmax 55/70 dBA, vilket uppfylls på husets västra sida. Öppningen vid cykelbanan
medför något högre ljudnivåer vid husets södra sida.

Figur 5. Utklipp från AK06a som illustrerar ekvivalenta nivåer 2 meter över mark inkl. reflex i egen fasad och
fasadnivåer som frifältsvärden för prognosår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer
under 60 dBA. I kolumnerna för fasadnivåer anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax järnväg (3:e
kolumnen) fördelas per fasad och våningsplan (1: a kolumnen).
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4.3 LJUDNIVÅ VID UTEPLATS

För uteplats i anslutning till bostad gäller Leq 50 och Lmax 70 dBA. Dimensionerande för
bostäderna på Sånneböke 1:171 blir den maximala ljudnivån från tågtrafiken, se figur 5. För
flerbostadshusen kan gemensamma uteplatser anläggas på innergårdarna i markplan. Eventuella
privata uteplatser som balkonger kan då byggas utan hänsyn till gällande riktvärden.

Figur 5. Utklipp AK02b. Ljudutbredning maximal ljudnivå 2 meter över mark inkl. reflex i egen fasad för
prognosår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA.

Samtliga flytbostäder uppfyller gällande riktvärde vid fasad mot norr, möjlighet att anlägga
enskilda uteplatser finns därmed vid varje bostad.

4.3.1 LJUDNIVÅ INOMHUS

I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska fasad
(till exempel fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden
inomhus klaras. Likt för uteplatser kommer den maximala ljudnivån att bli dimensionerande för
ljudnivån inomhus.

4.4 LJUDNIVÅ FRÅN VÄGTRAFIK

Om planförslaget går igenom och bostäderna byggs kommer det att innebära att trafiken längs
med Solviksvägen kommer att öka. Nedan visas ljudnivån vid befintliga bostäder längs med
Solviksvägen för nuläget och för fullt utbyggt planområde.

413



Uppdrag: 317616. Sånneböke 1:171, Älmhult–Bullerutredning för detaljplan 2022-02-11
Beställare: Trenäs Förvaltning AB Rapport

16(17)

Figur 6. Utklipp AK03 och AK04. Ljudutbredning maximal ljudnivå 2 meter över mark inkl. reflex i egen
fasad för prognosår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA.

Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafiken vid de befintliga bostäderna
kommer att öka med upp till 5 dBA till följd av den ökade trafiken. Högst beräknade ljudnivå blir
det på Solviksvägen 4 (Leq 52 dBA). Riktvärdet för befintliga bostäder byggda före 1997 är 65
dBA.

4.5 LJUDNIVÅ FRÅN INDUSTRI OCH ANNAN VERKSAMHET

Verksamheten vid Möckeln Svenska AB bedrivs dagtid under vardagar, vilket gör att ljudnivån vid
bostäderna inte bör överskrida 50 dBA under en värsta timme. Nedan redovisas ljudnivån vid
bostäder för momentet lastning/lossning av lastbil med truck.

Nuläge 2021 Fullt utbyggt
planområde
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Figur 7. Utklipp AK05. Ljudutbredning ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark inkl. reflex i egen fasad och
fasadnivåer som frifältsvärden för industri (värsta timme dagtid).

Den ekvivalenta ljudnivån vid det närmaste bostadshuset blir som högst 40 dBA under en värsta
timme. Dagriktvärdet Leq 50 dBA uppfylls därmed med god marginal.

4.6 KUMULATIVA EFFEKTER AV BULLER

Med kumulativa effekter avses normalt sammanslagningseffekter av olika bullerslag, exempelvis
trafik- och industribuller.

De planerade bostäderna inom Sånnaböke 1:171 påverkas till varierande del av trafik- och
industribuller. Den ekvivalenta ljudnivån från trafiken avser medelljudnivån över dygnets 24
timmar. För industribuller avser riktvärdena medelljudnivån över de olika dygnsperioderna dag,
kväll och natt. Att de olika bullerslagen avser olika tidsperioder försvårar ofta en
sammanslagning av den totala bullernivån i ett område. Vidare skiljer sig ofta karaktären på
ljuden åt, vilket ytterligare försvårar en jämförelse.

Ljudnivån vid de planerade bostäderna domineras helt av ljudnivån från järnvägen. Risken för att
det skulle uppstå några negativa kumulativa effekter till följd av övrigt buller bedöms därför som
liten.
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

Beräknade ljudnivåer från
järnvägstrafik. Nuläge 2021.

Tabellerade värden avser
Våning/Leq/Lmax. Frifältsvärden i dBA.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2.0 m över mark i dBA

70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50
40 < <= 45

<= 40

BESTÄLLARE: Trenäs AB
OMRÅDE: Sånneböke 1:171
UPPDRAG: 317616
HANDLÄGGARE: ORS
GRANSKAD: SJM
SOUNDPLAN VER: 8.2
BERÄKNING ENL: NMT 1996

Skala 1:2500
0 10 20 40 60 80

m

2021-11-02

Teckenförklaring
Vägar

Bostäder

Vatten

Järnväg

Övriga byggnader

Industribyggnader

Bullerskyddsplank

Bullerskyddsvall

Stödmur

1 Frifältsvärde

1 57 50

2 58 51
3 59 52

Vån/Leq/Lmax

Nuläge 2021.

BILAGA: AK01
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SAMMANFATTNING 

Tyréns AB har på uppdrag av Älmhults kommun utrett vibrationer från Södra Stambanan i 

samband med detaljplanearbetet för området kring fastigheten Sånnaböke 1:171 i Älmhult. 

Inom området planeras för flerbostadshus, parkeringshus samt radhus. Vibrationer har 

uppmätts i två punkter, 38 m samt 50 m från spårmitt. 

 

Markvibrationer mättes under en veckas tid mellan 5-14 Oktober 2021. Under mätperioden 

passerade tre tåg som gav upphov till vibrationsnivåer över 0,15 mm/s i mätpunkterna. Ett 

av dessa var godståg och resterande persontåg enligt tågplanen. Högst uppmätta nivå var 

0,2 mm/s från ett persontåg i transversell riktning i mätpunkt 1, 38 m från spårmitt. 

Kompletterande mätningar utfördes övervakat 2021-12-01 för att utreda befintlig strukturs 

inverkan på mätresultat samt erhålla överföringsfunktioner till övriga spårnära kvarter. 

 

Beräkningsmetoder enligt tillämpliga delar av FTA General vibration assessment (chapter 

10) ”Transit noise and vibration assessment” 2018’ tillsammans med tidigare erfarenheter 

har använts för att uppskatta komfortvibrationer och stomljud i planerade bostäder.  

 

Om de planerade husen inom kv 9 och kv 10 uppförs som fyra våningars betonghus på 

mantelbärande pålar blir de uppskattade vertikala komfortvibrationerna 0,19 mm/s, vilket 

uppfyller riktvärdet för måttlig störning enligt SS 460 48 61 (0,4-1 mm/s) och innehåller 

Trafikverkets riktvärde (0,4 mm/s). För fem våningars betonghus på mantelbärande pålar 

inom kv 5, kv 7 samt kv 8 uppskattas de vertikala komfortvibrationerna till 0,23 mm/s 

vilket gör att riktvärden bedöms innehållas även i dessa kvarter. 

 

Stomljudsnivån i planerade fyravåningshus närmast järnväg i kv 9 samt kv 10 bedöms till 

Lmax,F 32 dBA, vilket innebär att Trafikverkets riktvärde för maximal stomljudsnivå Lmax,F 32 

dBA innehålls. Motsvarande stomljudsnivå i planerade femvåningshus i kv 7, kv 8 samt kv 5 

bedöms till Lmax,F 31 dBA vilket innebär att Trafikverkets riktvärde för maximal 

stomljudsnivå Lmax,F 32 dBA innehålls även i dessa kvarter. 
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1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tyréns AB har på uppdrag av Älmhults kommun utrett vibrationer från Södra Stambanan i 

samband med detaljplanearbetet för området kring fastigheten Sånnaböke 1:171 i Älmhult. 

Inom området planeras för flerbostadshus, parkeringshus samt radhus. Vibrationer har 

uppmätts i två punkter, 38 m samt 50 m från spårmitt. 

Kompletterande mätningar utfördes 2021-12-01 för att utreda befintlig strukturs inverkan 

på mätresultat. 

 

Planområdet angränsar mot Södra Stambanan i sydöst. Planerad byggrätt tillåter bostäder 

ca 30 meter från fastighetsgränsen vilket innebär att avståndet mellan järnväg och 

planerade bostäder är ca 40 m.  

Figur 1 visar planområdet i relation till Södra Stambanan, figur 2 visas strukturskiss över 

planerad bebyggelse. 

 

 

 

Figur 1. Urklipp från underlag ’Karta över Sånnaböke 1:171 med markerat planområde 2021-04-14’. 
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Figur 2. Illustrationsplan, daterad 2021-09-30.  

1.1 METOD 

Metodiken för utredningen följer Trafikverkets vägledning ”Utreda och mäta vibrationer 

[1]". Först har befintligt underlag analyserats såsom geologiska kartor, trafikering och 

avstånd mellan infrastruktur och planerade bostäder. Då området närmast järnvägen är 

obebyggt i dagsläget har markvibrationer (istället för bjälklagsvibrationer) från tågpassager 

uppmätts under en veckas tid. Resultatet har analyserats och uppskattade värden för 

komfortvibrationer och stomljud har tagits fram som jämförs med riktvärden.  

1.2 UNDERLAG 

Enligt ’Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknink – Detaljplan Sånnaböke 1:171, 

Älmhult’ utfärdad av Tyréns AB 2021-08-31 består jordlagret av 0,2-4m fyllnadsmaterial 

(sand, grus, sten och trärester). Under fyllnadsmaterialet har sand och slit påträffats. I 

områdets södra del har gyttja noterats på ett djup mellan 3-5,5m under markytan, som 

lager i förekommande sand och silt. Uppmätt mäktighet på gyttjan har uppmätts till mellan 

0,1-1m.  

 

 
1 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Berakna-och-utreda-buller-och-

vibrationer/ [2021-10-21] 
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Tågtrafikuppgifter är erhållna från Peter Andersson, Tyréns AB järnvägsavdelning. 

Uppgifterna är hämtade från TRV-web, ”Trafikuppgifter järnväg T19 och bullerprognos 

2040”.  

 

Tabell 1. Tågtrafikuppgifter för Södra stambanan.  

Tågtyp Nuläge Prognosår 2040 Hastighet 
[km/h] 

Antal/dygn 
ÅDT 

Medellängd 
[m] 

Maxlängd 
[m] 

Antal/dygn 
ÅDT 

Medellängd 
[m] 

Maxlängd 
[m] 

Godståg 67 591 730 60 578 630 100 

Dieseldrivet 
Godståg 

2 514 600 - 
- - 100 

EC250 - - - 68 150 301 200 

Lok + Vagn 10 281 417 9 212 356 160 

X62 1 150 150 25 75 75 180 

Krösatåg 20 50 50 - - - 150 

Snabbtåg 27 165 330 - - - 200 

Öresundståg 30 104 240 - - - 180 

Övriga 2 19 160 - - - 160 

1.3 RIKTVÄRDEN VIBRATIONER OCH STOMLJUD 

Svensk standard SS 460 48 61 ”Vibrationer och stöt – Mätning och riktvärden för 

bedömning av komfort i byggnader” anger riktvärden för komfortvibrationer som bör 

tillämpas vid nyetablering av bostäder där vibrationer från trafik kan förekomma. 

Riktvärdena är inte avsedda att tillämpas på tillfälliga aktiviteter som bygg och 

anläggningsarbeten.  

 

Tabell 2. Riktvärden för komfortvibrationer enligt SS 460 48 61.  

 Vägd hastighet, RMS Slow 

Måttlig störning 0,4-1,0 mm/s 

Sannolik störning 1,0 mm/s 

 

Trafikverket redovisar riktvärden för vibrationer och stomljud från trafik på järnväg i TDOK 

2014:1021. Riktvärdena är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara en god eller 

godtagbar miljö. Obs att i TDOK anges att riktvärdena för stomljud ska beaktas vid 

nybyggnad av infrastruktur och gäller järnvägstunnel, men bedöms applicerbara även vid 

nybyggnad bredvid järnväg på mark. 

 

Tabell 3. Riktvärden för stomljud och komfortvibrationer enligt Trafikverkets TDOK 2014:1021, ver 3 som 

gäller från 2021-01-01. 

 Maximal stomljudnivå, LmaxF 
inomhus 

Maximal vibrationsnivå, mm/s 
väg RMS inomhus 

Bostäder 32 dBA1) 2) 0,4 mm/s1) 

1) Avser trafikårsmedelnatt (kl 22-06). Får överskridas högst fem gånger per natt (ej över 0,7 mm/s). 
2) Beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur och gäller järnvägstunnel. 
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2 RESULTAT 

2.1 UPPMÄTTA VIBRATIONER 

Mätningar har utförts enligt Svensk Standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning 

och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”. Vibrationer i vertikal led uppmättes 

under en veckas tid mellan 5-14 Oktober 2021. Två givare (triaxiella geofoner, V12:5210, 

kalibrerad 2021-09-30 samt V12:26670, kalibrerad 2021-09-30) monterades på fundament 

vid planområdets sydvästra del 38 samt 50 meter från spårmitt.  

 

Mätpunkter valdes där de geologiska förhållanden bedömts som minst fördelaktiga med 

avseende på vibrationer, fyllnadsmark på sand/silt med gyttjelager, samt där byggnader är 

tänkta att uppföras på kortaste avstånd till närmsta järnvägsräl. 

 

 

   

Figur 4. Översikt av mätpositioner, bild på mätpunkt 1 visar montering av geofon på befintlig betongmur.  

Under mätperioden passerade 3 tåg i mätpunkt 1 som gav upphov till nivåer över 0,15 

mm/s varav ett var godståg enligt tågplanen. I mätpunkt 2 uppmättes 2 passager över 0,15 

mm/s. Samtliga nivåer över 0,15mm/s uppmättes i transversell riktning.   

 

Mätpunkt 1 
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Figur 5. Uppmätta vibrationsnivåer mellan 5-15 Oktober 2021, mätpunkt 1, mm/s RMS slow.

Figur 6. Uppmätta vibrationsnivåer mellan 5-15 Oktober 2021, mätpunkt 2, mm/s RMS slow. 
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De tre högst uppmätta vertikala vibrationsnivåerna visas i tabellen nedan. Högsta 

vibrationsnivån uppmättes 10 oktober 2021 kl 23:50, vid denna passage registrerades ej 

tågtyp. De dominerande frekvenserna vid passagerna var mellan 5-10 Hz.  

 

Tabell 4. Högst uppmätta vertikala vibrationsnivåer i MP1 mellan 5-14 Oktober 2021.   

Tidpunkt Tågtyp Maximal vibrationsnivå, 
mm/s RMS Slow 

Vertikal riktning 

10 Oktober kl 23:50 Ej loggat 0,135 

9 Oktober kl 19:45 Krösatåg 0,130 

14 Oktober kl 01:20 Godståg 0,125 

Transversell riktning 

12 Oktober kl 19:25 Krösatåg 0,200 

5 Oktober kl 15:35 Krösatåg 0,170 

11 Oktober kl 02:50 Godståg 0,155 

Horisontell riktning 

12 Oktober kl 19:25 Krösatåg 0,110 

11 Oktober kl 02:50 Godståg 0,105 

7 Oktober kl 04:45 Godståg 0,095 

 

Tabell 5. Högst uppmätta vertikala vibrationsnivåer i MP2 mellan 5-14 Oktober 2021.   

Tidpunkt Tågtyp Maximal vibrationsnivå, 
mm/s RMS Slow 

Vertikal riktning 

6 Oktober kl 10:50 Godståg 0,135 

7 Oktober kl 08:15 Krösatåg 0,125 

12 Oktober kl 20:40 Öresundståg 0,120 

Transversell riktning 

12 Oktober kl 19:25 Krösatåg 0,175 

11 Oktober kl 02:50 Godståg 0,155 

12 Oktober kl 16:15 Krösatåg 0,125 

Horisontell riktning 

7 Oktober kl 04:45 Godståg 0,100 

10 Oktober kl 03:50 Ej loggat 0,095 

8 Oktober kl 02:45 Godståg 0,080 

 

2.2 ÖVERVAKAD MÄTNING 

Övervakad mätning utfördes 2021-10-18, mellan kl.11:50 och 13:40 samt 2021-12-01 för 

att samla karakteristiska frekvensdata för olika tågtyper.  

 

Tabell 6. Tågpassager 2021-10-18 samt 2021-12-01. 

Tågtyp Antal 2021-10-18 Antal 2021-12-01 

Godståg 3 11 

Öresundståg 3 8 

Krösatåg 2 6 

Snälltåg 2 1 

Snabbtåg 3 7 

Ensamt lok 2 2 
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2.3 UPPSKATTNING AV STOMLJUD OCH VIBRATIONER I BOSTÄDER 

Vibrationerna i en byggnad beror på flera olika faktorer, bland annat grundläggning, 

material, bjälklagsspännvidder. 

  

Framtagna vibrationsnivåer är baserade på frekvensspektrum erhållet från de fyra passager 

med högsta totalnivå vid övervakad mätning, dessa har sedan korrigerats mot den högsta 

totalnivån uppmätt vid obevakad mätning för att erhålla ett värsta scenario. 

 

Mellan mätpunkterna finns i dagsläget två ca 30 m långa, 0,5 m breda parallellgående och 

till synes lika betongmurar på inbördes avstånd 4,5m. Grundläggningsförhållandena för 

dessa är okända. 

 

Uppföljande mätning 2021-12-01 visar att betongmurarna agerar som ett mekaniskt 

vågfilter för ytvågens transversella komponent med tydlig förstärkning (passband) i 

tersbanden 3,15- 63 Hz. Tidigare uppmätt data mellan 5-14 Oktober 2021 är uppmätta 

med geofon fäst på mur och har därför korrigerats för murens inverkan enligt figur 7 

nedan. 

 

 
Figur 7. Korrektion för befintliga murars inverkan på mätresultat. 

2.3.1 STOMLJUDSNIVÅ 

Stomljudsnivåer har framräknats enligt tillämpliga delar av ’FTA: General vibration 

assessment (chapter 10) ”Transit noise and vibration assessment” 2018’ med 

nettoåterverkan mellan betongbyggnad och mark om -10 dBA, förstärkning i bjälklag om 6 

dBA samt en ökning med 7 dBA vid omräkning mellan vibrationsnivå och ljudnivå baserat 

på erfarenheter från tidigare projekt. Nettoåterverkan är baserat på att medelstyvheten i 

markskikten under byggnaden inte blir väsentligt mycket styvare än i dagsläget. 

 

Analys av frekvensdata visar att de dominerande markvibrationerna vid tågpassage är 

belägna runt 10 Hz, mätningarna visar även på betydande vibrationer i frekvensområdet 30 

Hz vilka har en stor inverkan på det förväntade stomljudet i framtida bostäder. 

 

Förväntad, maximal, stomljudsnivå inom planerade hus presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7. Beräknad maximal stomljudsnivå i framtida betonghus. 

Beräkningsplats 

Beräknad stomljudsnivå 

LAFmax 
Riktvärde 

TDOK 2014:1021 
Lägsta resonansfrekvens 

bjälklag 

16 Hz 32 Hz 

Kv 9 & Kv 10 

Fyravånings 

betonghus  

30 dBA  32 dBA 32 dBA 

Kv 5, Kv 7, Kv 8 

Femvånings 

betonghus 

31 dBA 31 dBA 32dBA 

 

2.3.2 KOMFORTVIBRATIONER 

ISO-vägda komfortvibrationer har framtagits av Odd Sylwan, senior akustiker, Tyréns AB. 

I tabell 8 redovisas beräknade komfortvibrationer i rekommenderad spårnära bebyggelse. 

Två beräkningsfall i vertikal riktning redovisas: ett för bjälklag med en lägsta resonans-

frekvens om 16 Hz och ett där den lägsta resonansfrekvensen antagits vara 31,5 Hz.  

 

I transversell riktning antas den lägsta resonansfrekvensen ligga långt högre än 31,5 Hz 

varför resonanser ej beaktats vid beräkning av den transversella komponenten. Men om det 

villkoret inte är uppfyllt så kan transversella komfortnivåer bli betydande framförallt på det 

översta våningsplanet. 

 
Tabell 8. Beräknade maximala komfortvibrationer i framtida betonghus. 

Beräkningsplats Beräknad högsta 

vibration mm/s enl. ISO 

2631-2 

Riktvärde 

TDOK 2014:1021 

Lägsta resonansfrekvens 

bjälklag 

16 Hz 32 Hz 

Kv 9 & Kv 10 

Fyravånings 

betonghus  

0,58 0,19 0,4 mm/s* 

Kv 5, Kv 7, Kv 8 

Femvånings 

betonghus 

0,54 0,23 0,4 mm/s* 

* Får överskridas högst fem gånger per natt (ej över 0,7 mm/s). 

3 SLUTSATS 

Enligt ’Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknink – Detaljplan Sånnaböke 1:171, 

Älmhult’ utfärdad av Tyréns AB 2021-08-31 är marken vid mätpunkterna väldigt mjuk. 

Jordlagret består av 3m fyllnadsmaterial (sand, grus, sten och trärester), 1m finsand, 1 

meter lerig gyttja ovan finsandig grovsilt.  

 

Mellan mätpunkterna finns i dagsläget två ca 30 m långa, 0,5 m breda parallellgående och 

till synes lika betongmurar på inbördes avstånd 4,5 m. Grundläggningsförhållandena för 

dessa är okända. På grund av den mjuka marken kan inte betongmurarnas inverkan på 

vibrationsnivåerna försummas. 
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Vid inmätning 2021-12-01 utfördes kompletterande mätningar inom kv 5, kv 8, kv 10 samt 

kv 9. Slutsatsen av de kompletterande mätningarna är att uppmätta markvibrationer i 

vertikalled är i samma storleksordning i kv 9 samt kv 10, dvs beräkningar utförda inom kv 

9 kan appliceras även på kv 10. Hus inom nuvarande kv 9 och kv 10 bör uppföras som 

tunga betonghus med minst fyra våningsplan. 

 

Vidare kan konstateras att nära de befintliga murarna i kv 9, kv 8 och kv 5 skiljer sig 

marktypen i form av tunnare mäktighet på fyllnadsmaterial. Detta ger upphov till mindre 

amplituder i tersbanden 0,8 - 8 Hz samt en förstärkning av markvibrationer i tersband över 

dessa. På grund av detta bör hus inom nuvarande kv 8 och kv 5 uppföras som tunga 

betonghus med minst fem våningsplan. 

 

Inom kv 7 bedöms markvibrationer lika kv 5, detta grundas på jordfyllnades mäktighet 

samt avstånd till järnväg, detta ger att kv 7 bör planeras likt kv 5 & 8. 

4 REKOMMENDATIONER 

Beräknade maximala komfortvibrationer uppnår ett maximalt värde om 0,6 mm/s i de mest 

spårnära bostadshusen under förutsättning att bjälklaget har en lägsta resonansfrekvens 

om 16 Hz. som referens kan tilläggas att känseltröskeln är 0,1 mm/s, det är således stor 

risk för framtida klagomål och störningar även om Trafikverkets riktvärde om maximalnivå 

gällande komfortvibrationer 0,7 mm/s (max 5 ggr/natt), uppfylls. Det rekommenderas 

därför att konstruera de mest spårnära byggnaderna i södra delen av planområdet som 

betonghus i minst fyra våningar (kv 9 & kv 10) med bjälklag som har en minsta 

resonansfrekvens på 32 Hz. 

 

I planområdets norra del rekommenderas de spårnära byggnaderna planeras som 

betonghus i minst 5 våningar (kv 5, kv 7 & kv 8) med bjälklag som har en minsta 

resonansfrekvens på 32 Hz. Inom kv 6 rekommenderas att det föreslagna P-huset behålls. 

 

Avståndsavtagandet inom området bedöms vara marginellt, det är därför rekommenderat 

att bibehålla husstruktur inom kv 1-4 och uppföra dessa som tunga betonghus enligt 

ursprunglig plan. Då inmätning ej har utförts inom kvarter med 80+ m till närmsta 

järnvägsräl är det ej rekommenderat att förlägga små, lätta hus här utan vidare utredning. 

 

Flytande hem bedöms ej påverkas av markburna vibrationer. 

 

Rekommenderad kvartersstruktur kan ses i figur 8. 
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Figur 8. Rekommenderad husstruktur. Blå område visar var tunga betonghus om minst 4 våningsplan kan 
förläggas, grönt område visar var tunga betonghus om minst 5 våningar kan förläggas, orange område 
visar var kvartersstruktur bör bibehållas utan fortsatt utredning. 
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SAMMANFATTNING 

Trenäs förvaltning AB har för avsikt att bebygga fastigheten Sånnaböke 1:171, och i 

samband med detta behöver en ny detaljplan för området upprättas. Planområdet är 

beläget ca 3 km norr om Älmhult centrum. Området gränsar till sjön Möckeln i väster 

och Södra stambanan i öster. I dagsläget är fastigheten planlagd som industrimark och 

utgörs framförallt av asfalterade ytor. Planerad bebyggelse består av blandad 

bebyggelse med bostäder som fokus. Syftet med denna utredning har varit att ta fram 

en principlösning som säkerställer omhändertagande och rening av dagvatten vid 

planerad bebyggelse samt utreda översvämningsrisker i samband med skyfall och 

höga nivåer i sjön Möckeln. 

 

Sjön Möckeln är recipient för området och dess ekologiska status har bedömts till 

måttlig baserat på fisk, morfologiska förändringar och konnektivitet. Sjöns kemiska 

status uppnår ej god, det förekommer förhöjda halter av kvicksilver och bromerade 

difenyletrar (PBDE). Halterna av dessa ämnen överskrids i samtliga av Sveriges 

vattenförekomster och beror på största del av atmosfärisk deposition. Alla resterande 

klassade föroreningar uppnår god kemisk status.  

 

Planområdet är i dagsläget inte anslutet till det kommunala dagvattennätet, utan 

avrinning sker direkt ner i Möckeln. I samband med exploatering föreslås ett nytt 

dagvattensystem inom fastigheten med utlopp direkt i sjön och ingen påkoppling till 

befintliga ledningsnätet. Behov av fördröjning av dagvatten bedöms inte finnas, då 

planerad bebyggelse resulterar i en lägre hårdgöringsgrad av området och det framtida 

dimensionerande dagvattenflödet minskar jämfört med dagsläget. 

 

En skärmbassäng föreslås anläggas i recipienten för samlad rening av dagvattnet från 

området. Med skärmbassängen minskar föroreningsbelastningen av samtliga ämnen 

jämfört med dagsläget, med undantag för suspenderad substans som ligger på samma 

nivåer. Genom att anlägga flytande våtmarker i skärmbassängen kan reningseffekten 

förbättras ytterligare. I tillägg till skärmbassängen föreslås ett dike längs med 

bullervallens östra sida för att säkerställa att avrinning från bullervallen inte sker in på 

järnvägsområdet.  

 

Genom att höjdsätta marken med lutning mot väst och Möckeln kan ytliga 

avrinningsvägar vid skyfall säkerställas. I tillägg bör kvarter höjdsättas högre än 

omkringliggande mark samt säkerställa att avrinning ut från gårdsmark kan ske via 

portiker eller liknande öppningar i bebyggelsestrukturen. På så sätt kan 

översvämningsrisker för bebyggelse reduceras. Enligt MSB bedöms vattennivån vid ett 

klimatanpassat 100-årsflöde i Möckeln stiga till ca +137,9 m. För att säkerställa att 

planerad bebyggelse inte påverkas negativt av höga nivåer i Möckeln bör ingen 

bebyggelse läggas lägre än ca +138,0 m.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1 SYFTE OCH PLANERAD EXPLOATERING 

Trenäs Förvaltning AB har som avsikt att bebygga fastigheten Sånnaböke 1:171, och 

därför behöver en ny detaljplan för området upprättas. I samband med detta har 

Tyréns tagit fram föreliggande dagvattenutredning. Planområdet är beläget ca 3 km 

norr om Älmhult centrum och utgörs av ca 12 ha, varav ca 5,9 ha landareal, se Figur . 

Området gränsar till sjön Möckeln i väster och Södra Stambanan i öster. I dagsläget är 

området planlagt som industrimark och utgörs framförallt av asfalterade ytor. Planerad 

bebyggelse består av blandad bebyggelse med bostäder som fokus, se Figur 1. 

 

Syftet med denna utredning har varit att ta fram en principlösning som säkerställer 

omhändertagande och rening av dagvatten. Recipientens status i dagsläget, 

reningsbehovet av dagvatten och recipientens möjligheter att uppnå satta MKN 

beskrivs översiktligt. Nutida och framtida hårdgöringsgrad och dagvattenflöde 

beräknas. Föroreningsbelastningar från området i dagsläget samt efter planerad 

exploatering bedöms i StormTac. I tillägg görs även beräkningar av 

föroreningsbelastningen där reningseffekten från föreslagna åtgärder tas med. Analys 

av översvämningsrisker i samband med skyfall görs i Scalgo Live och höga vattennivåer 

i Möckeln utreds m.h.a. MSB:s översvämningskartering.  

1.2 UNDERLAG 

Följande underlag har legat till grund för utredningen:  

• Grundkarta med fastighetsgräns och strandlinje, Älmhults kommun 

• Utkast på planerad bebyggelse, Älmhults kommun 

• Ledningsunderlag, Älmhults kommun 

Figur 1: Planområdets placering i förhållande till 

Älmhult tätort. Planomårdet markerat med rött. 

(ArcGIS Pro, 2021-10-25). 

Figur 1: Planerad utformning av området (Älmhults 

kommun) 
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• MSB:s översvämningskartering för Helge Å (2013, rapport nr 7) 

• Plan-PM för Sånnaböke, Älmhults kommun 

• Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:17, Tyréns 

2020 

• Vågor vid Sånnaböke 1:171 Älmhult, Tyréns 2021 

1.3 KOORDINATSYSTEM 

Älmhults kommun använder koordinatsystemet Sweref 99 13 30 och höjdsystemet 

RH2000.  

1.4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna 

dimensionerade flöden, se ekvation (1): 

  

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 

där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 Dimensionerande flöde, [l/s] 

𝐴  Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑 Avrinningskoefficient, [-] 

𝑖(𝑡𝑟) Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟 Regnets varaktighet 

 

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Avrinningskoefficienter som har 

använts presenteras i Tabell 4. Nederbördsintensiteten är en funktion av 

regnhändelsens återkomsttid och varaktighet. Dimensionerande flöde har beräknats 

för ett 30-årsregn enligt rekommendationer i P110. Regnets varaktighet i 

flödesberäkningarna efter exploatering har valts till 10 minuter utifrån områdets 

storlek. Regnintensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se 

ekvation (2):  

 

𝑖Å = 190 ∙ √Å
3

∙
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2  

(2) 

 

där 

𝑖Å Regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑇𝑅 Regnvaraktighet, [min] 

Å Återkomsttid 

 

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor, detta för att ta 

höjd för ökad nederbörd i samband med framtida klimatförändringar. Denna har valts 

till 1,25 enligt riktlinjer i P110.  

1.5 BERÄKNINGSPROGRAM 

1.5.1 SCALGO LIVE 

För att bedöma översvämningsrisker och flödesvägar vid olika nederbördsmängder 

används det webbaserade verktyget Scalgo Live. Scalgo Live utgår från höjder hämtade 

från Lantmäteriet med en upplösning på 1x1m för aktuellt område. Analysen tar inte 

hänsyn till ledningsnät eller markens infiltrationskapacitet.   
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1.5.2 STORMTAC 

StormTac är ett webbaserat verktyg för bedömning av föroreningsbelastningar från 

olika typer av områden och kan även användas för att bedöma reningseffekten av olika 

typer av dagvattenanläggningar. Beräkningarna utgår från schablonvärden och skall 

därför endast tolkas som en indikation på vilka halter och mängder som riskerar att 

transporteras med dagvatten från ett visst område och inte som exakta värden.  

2 RIKTLINJER GÄLLANDE DAGVATTEN 

Enligt Älmhult Kommuns miljöplan 2030 ska dagvatten hållas kvar på markytan i 

största möjliga mån för fördröjning och rening. Detta innebär att avleda och rena 

vattnet i öppna dagvattenlösningar istället för traditionella ledningssystem.  

 

En viktig aspekt är att planera dagvattenanläggningar så att dessa även klarar ökade 

flöden i samband med klimatförändringar. Svenskt Vatten P110 har använts som 

styrande dokument för flödesberäkningar och klimatfaktor.   

 

Planområdet påverkas även av stigande vattennivåer i Möckeln i samband med 

klimatförändringarna och ökade flöden i Helge å. För bedömning av framtida 

vattennivåer i Möckeln har MSB:s översvämningskartering för Helge å använts som 

redovisar förväntade vattennivåer vid ett klimatanpassat 100-årsflöde i slutet av seklet.  

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

Området är i dagsläget planlagt som industrimark och utgörs till största del av 

asfalterade ytor, se Figur 2.  

Figur 2: Befintlig markanvändning. Röd linje markera fastighetsgräns (ArcGIS pro, 2021). 
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Befintlig markanvändning inom planområdet och flöde vid ett 30-årsregn utan 

klimatfaktor redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Befintlig markanvändning och flöden vid ett 30-årsregn utan klimatfaktor 

Markanvändning 
Area  

(ha) 

Avrinnings-

koefficient 

Reducerad area 

(ha) 

Flöde 30-årsregn  

(l/s) 

Hårdgjord yta 5,7 0,8 4,6 1504 

Totalt 5,7 - 4,6 1504 

 

3.2 GEOLOGI OCH GRUNDVATTEN 

Enligt jordartskartering från SGU består planområdet till största del av fyllnadsmaterial, 

i norra delen av området förekommer ett smalt stråk med isälvssediment, se Figur 3. 

Både fyllnadsmaterialet och isälvssedimentet bedöms ha hög genomsläpplighet.  

 

Enligt Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning, Tyréns 2020, består 

fyllnadsmaterialet till största del av sand och grus med ett djup av 0,5 – 2 m, 

underlagrat av sand eller silt vilket bekräftar bilden från SGU:s kartering. 

Grundvattenytan ligger ca 1,2 – 1,8 m under markytan enligt observationer vid 

fältbesök 2020. Grundvattenytan bedöms vara starkt påverkad av Möckelns nivåer och 

variera över året. En grundvattenyta lägre än 2 m under markytan bedöms påverka 

infiltrationen negativt oavsett jordart, då gradienten är svag och risken att hamna nära 

grundvattenytan vid anläggning av nedsänkta dagvattenåtgärder är stor.     

Figur 3: Jordarter inom planområdet enligt SGUs jordartskartering. 

Planområdet markerat med rött (Jordarter 1:25 000-100 000, SGU, 

2021-09-16). 
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3.3 MARKFÖRORENINGAR   

Under 2020 genomfördes en fördjupad riskbedömning av planområdet av Tyréns. 

Provtagning påvisade då förekomst av dioxin-föroreningar vid den så kallade gamla 

doppningsplatsen, vilket kan åtgärdas med schaktsanering. Detta behöver åtgärdas 

innan planerad exploatering kan genomföras och bedöms därmed inte påverka valet av 

dagvattenlösningar. I sediment söder om piren har förhöjda halter av alifater 

uppmätts, se Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning (Tyréns 2020) för mer 

information.   

3.4 TOPOGRAFI 

Markytan i planområdet är relativt jämn, med en svag sluttning mot sydväst. Ett 

undantag är en smal ås i norra delen av området, med en högsta höjd av ca 7 m över 

närliggande marknivå, se Figur 4.   

3.5 BEFINTLIGT DAGVATTENSYSTEM  

Inom planområdet finns inga kommunala dagvattenledningar men strax öster om 

plangränsen vid befintlig passage under järnvägen finns en kommunal dränledning. 

Öster om järnvägen finns tillhörande pumpstation till dränledningen. Här finns även 

kommunala spill- och vattenledningar längs med plangränsen vidare norrut, se Figur 5. 

Enligt den fördjupade riskbedömningen (Tyréns, 2020) finns två gamla 

dagvattenutlopp i sjön vilka troligtvis är en del av ett privat dagvattenledningssystem 

inom fastigheten. Inget underlag har erhållits som redovisar detta system.  

 

Figur 4: Planområdets topografi. Höjd i m.ö.h i tre olika punkter är 

utmärkta (Scalgo Live, 2021-09-17). 
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I samband med planerad bebyggelse föreslås ett nytt dagvattensystem inom 

fastigheten med utlopp direkt i sjön och ingen påkoppling till det kommunala 

ledningsnätet. Anslutning av spillvattenledningar eller dricksvatten har ej utretts inom 

uppdraget.  

 

Figur 5. Befintliga kommunala dag-, spill- och vattenledningar inom och i anslutning till planområdet.  

3.6 RECIPIENT- OCH MILJÖKVALITETSNORMER  

År 2000 trädde EU:s gemensamma vattendirektiv i kraft, vilket syftar till att säkerställa 

god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Samtliga vattenförekomster i Sverige 

har klassats utifrån ekologisk och kemisk status. Vattenförekomsterna har även 

fastställda miljökvalitetsnormer (MKN), dessa anger vilken status vattenförekomsten 

ska uppnå samt vilket år statusen ska vara uppnådd.  

 

Vattenförekomsters ekologiska status bestäms utifrån hydrologiska, fysikalisk-kemiska 

och biologiska faktorer. Den kemiska statusen grundas på EU:s gemensamma 

miljökvalitetsnormer, som består av en lista med prioriterade ämnen.  

 

Planområdet gränsar till sjön Möckeln i väst, vilken är klassad som vattenförekomst. En 
sammanställning av Möckelns ekologiska och kemiska status samt MKN kan ses i  
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Tabell 2.  

 
Tabell 2. Ekologisk och kemisk status samt MKN för sjön Möckeln (WA32786566) (VISS, 2021a).  

Status Statusklassning MKN Kommentar 

Ekologisk Måttlig 
God ekologisk status 

2021 

Föreslagen tidsfrist till 2027 i 

förvaltningscykel 3 

Kemisk Uppnår ej god 
God kemisk 

yttvattenstatus 

Undantag för kvicksilver 

kvicksilverföreningar samt bromerade 

difenyletrar 

 

Möckelns ekologiska status har bedömts till måttlig med avseende på fisk, 

morfologiska förändringar och konnektivitet (organismers vandringsmöjlighet). 

Tillförlitligheten av statusklassningen bedöms som hög. Då åtgärder för att uppnå god 

ekologisk status inte hunnit genomföras till 2021 föreslås förlängning av tidsfristen till 

2027 i förvaltningscykel 3 (2017-2021) med skäl teknisk ej möjligt. Tillförlitligheten av 

statusklassningen bedöms som hög. Dagvattenavrinning från planområdet bedöms 

inte påverka dessa faktorer.  

 

Den kemiska statusen uppnår ej god då det förekommer förhöjda halter av kvicksilver 

och bromerade difenyletrar (PBDE). Halterna av dessa ämnen överskrids i samtliga av 

Sveriges vattenförekomster och beror på största del av atmosfärisk deposition. 

Tillförlitligheten av statusklassningen bedöms som medel. Alla resterande klassade 

föroreningar uppnår dock god kemisk status.  

 

3.7 STRANDSKYDD 

Strandskyddet gäller generellt vid alla vattendrag och sjöar 100 meter från 

strandkanten ut i vattnet och upp på land. Enligt Älmhult Kommuns översiktsplan 

(2016) är strandskyddet upp på land utvidgat till 200 meter runt Möckeln. Vid 

upprättandet av en ny detaljplan försvinner eventuella undantag från strandskyddet. 

Därav är ett upphävande av strandskyddet i anslutning till fastigheten nödvändigt för 

att bebyggelse ska kunna upprättas.  

 

För att upphäva strandskyddet längs en sträcka krävs särskilda skäl, enligt MB 17 kap 

18b§. Fastigheten bedöms uppfylla ”skäl 1” (MB 17 kap 18c§) enligt Plan-PM för 

Sånnaböke (2021) för att kunna upphäva strandskyddet på land. Detta då all mark i 

dagsläget är asfalterad. För anläggande av bryggor kan möjligen ”skäl 3” (MB 17 kap 

18c§) vara lämpligt för upphävande av strandskyddet ut i sjön, enligt Plan-PM. 

 

3.8 SKYDDSVÄRDA INTRESSEN 

Planområdet gränsar till Möckeln, som är klassad som dricksvattenförekomst, se Figur 

6. Det finns inget i föreskrifterna som specifikt reglerar dagvatten men det finns 

däremot speciella föreskrifter angående halkbekämpning samt användning av 

näringsämnen och bekämpningsmedel som kan påverka dagvattnets 

föroreningsinnehåll. Inom den inre skyddszonen som sträcker sig 100 m från sjön är 

ny markavvattning förbjuden. Muddring söder om näset är inte tillåtet men det 

bedöms ej påverka planområdet då det ligger norr om.  
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Planområdet ligger även inom Möckelnområdet, som är utpekat som riksintresse för 

naturvård och friluftsliv men det bedöms inte ha någon påverkan på val av 

dagvattenåtgärder då området redan i dagsläget är hårdgjort.  

3.9 FLÖDESVÄGAR VID SKYFALL 

Utgångspunkten i analysen av flödesvägar vid skyfall har varit en nederbördsvolym på 

68 mm. Detta motsvarar ett regnevent med en återkomsttid på 100 år, 1 timmes 

varaktighet och en klimatfaktor på 1,25. Analysen har utförts i verktyget Scalgo Live, 

som möjliggör analys av flödesvägar baserat på höjddata från Lantmäteriet. Dock tar 

verktyget inte hänsyn till befintligt ledningsnät eller markens infiltrationskapacitet, 

vilket innebär att resultaten av analysen i Scalgo Live är en förenkling av verkligheten. I 

detta fall utgörs marken inom planområdet av en hårdgjord yta med låg 

infiltrationskapacitet och Scalgo Live anses därför ge en tillräcklig tillförlitlig 

nulägesbild för utredningens syfte. Figur 7 nedan visar flödesvägar vid ovan nämnt 

skyfall.   

 

Figur 6: Möckeln är klassad som dricksvattenförekomst enligt 

Vattenförvaltningsförordningen (VISS, 2021b). Ungefärligt läge för 

planområdet markerat med rött 
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Utredningsområdet är inte del av ett större avrinningsområde, då tillrinningen till 

området begränsas av Södra Stambanan i sydöst, en ås i norr och sjön Möckeln i väst. 

Avrinning från fastigheten sker direkt till Möckeln, se pilar i Figur 7 för 

flödesriktningar. Då planområdet är relativt plant utan några betydande lågpunkter 

skapas inga större vattenansamlingar vid skyfall. Dock skapas en översvämning i GC-

tunneln under Södra Stambanan strax öster om fastigheten. Se röd ring i Figur 7.  

3.10 ÖVERSVÄMNIG VID HÖGA NIVÅER I MÖCKELN 

Vid analys av höga nivåer i Möckeln har MSB:s översvämningskartering för Helge å 

(2013) använts då Möckeln är den del av vattendraget. Vid ett klimatkorrigerat 100-

årsflöde når vattennivån till ca +137,9 m.ö.h enligt modellering. Detta medför att de 

sydligare delarna av planområdet översvämmas, samt ett område i den norra delen, se 

Figur 8.   

 

Figur 7. Flödesvägar (blå linjer) och vattenansamlingar (ljusblå fält) vid skyfall. 

Svarta pilar visar generell flödesriktning  (Scalgo, 2021) 
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Översvämningskarteringen tar inte hänsyn till vind- eller vågpåverkan. En separat 

utredning om vågpåverkan för fastigheten har utförts av Tyréns 2021. Denna visar att 

störst vågpåverkan blir det vid vind från väst till nordväst, signifikanta våghöjder och 

sannolikhet för dessa kan ses i  

 

Tabell 3 (hämtad från utredning om vågpåverkan). Dock kan enstaka vågor vara högre 

än detta. För mer utförlig beskrivning se separat vågutredning. 

 

Tabell 3. Sannolikhet för signifikant våghöjd för Möckeln. Tabell hämtad från utredningen Vågor vid 

Sånnaböke, Tyréns 2021. 

Signifikant våghöjd (m) Sannolikhet Timmar/år 

>0,25 0,006 50 

>0,4 0,001 10 

>0,5 0,000 1 1 

 

  

Figur 8: Översvämning vid ett 100-årsflöde i Möckeln (MSB, 2013). 
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4 FRAMTIDA DAGVATTENFLÖDE 

4.1 DIMENSIONERANDE DAGVATTENFLÖDE 

Framtida dagvattenflöde har beräknats för ett 30-årsregn med 10 minuters varaktighet, 

samt med en klimatfaktor på 1,25 för att ta hänsyn till hur framtida klimatförändringar 

kan påverka nederbörd och dagvattenavrinning. Planerad markanvändning och flöden 

för området kan ses i Tabell 4. Avrinning från husbåtar och bryggor har inte 

inkluderats i flödesberäkningarna då de inte påverkar föreslagna 

dagvattenanläggningar utan avrinner direkt till sjön. Däremot är de inkluderade i 

beräkningarna för föroreningsbelastningen. 

 

Regnintensiteten vid ett 30-årsregn i 10 min med klimatfaktor (kf) 1,25: 410 l/s, ha.  

 

Tabell 4. Planerad markanvändning inom planområdet. Avrinningskoefficient för brygga och husbåt är satt 

till 0, då dessa ytor inte bidrar till avrinningen från planområdets landareal. 

Markanvändning 
Area  

(ha) 

Avrinnings-

koefficient 

Reducerad area 

(ha) 

Flöde 30-årsregn m. kf 

(l/s) 

Gatumark 1,16 0,8 0,93 381 

Grönområde 1,53 0,1 0,15 62 

Kvartersmark 1,81 0,6 1,09 447 

Radhusområde 0,79 0,4 0,32 131 

Strandpromenad 0,44 0,8 0,35 144 

Husbåt 0,13 0,0 0,00 0 

Brygga 0,09 0,0 0,00 0 

Totalt 5,95 - 2,83 1164 

4.2 BEHOV AV FÖRDRÖJNING 

Eftersom fastigheten ligger i direkt anslutning till recipienten och avledning av 

dagvatten föreslås till nytt ledningsnät som inte ansluter till något befintligt 

ledningssystem bedöms det inte finnas något särskilt fördröjningsbehov inom 

området. Dessutom är flödet från fastigheten lägre vid planerad markanvändning än i 

dagsläget trots klimatfaktor på grund av en lägre hårdgöringsgrad.  

4.3 FÖRORENINGSBELASTNING FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING  

Föroreningsberäkningar för området har utförts i det webbaserade verktyget StormTac. 

Beräkningar utgår från schablonmässiga värden för olika typer av markanvändning och 

ska därför inte ses som några exakta värden. I Tabell 5 och Tabell 6 nedan redovisas 

föroreningsbelastningen före och efter exploatering, utan någon rening av dagvattnet. 

Rödmarkering i tabellen visar vilka ämnen som ökar i samband med exploatering. 

Kvartersmarken står enligt StormTac för den största delen av de flesta föroreningar i 

samband med planerad bebyggelse.  
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Tabell 5. Föroreningsbelastning i kg/år före och efter exploatering utan rening (StormTac, 2021). 

 
Före exploatering Efter exploatering 

 
(kg/år) 

Planerad APM Planerad kvartersmark Totalt 

 (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

P 3,8 1,9 3 4,9 

N 82 29 26 54 

Pb 0,13 0,05 0,18 0,23 

Cu 0,93 0,29 0,31 0,61 

Zn 0,91 0,26 1,3 1,5 

Cd 0,01 0,004 0,009 0,01 

Cr 0,3 0,09 0,13 0,21 

Ni 0,18 0,07 0,12 0,18 

Hg 0,0022 0,0009 0,0002 0,001 

SS 320 780 720 1500 

Oil 33 9,5 5,5 15 

PAH16 0,008 0,002 0,008 0,010 

BaP 0,001 0,0001 0,0007 0,0008 

 

Tabell 6. Föroreningsbelastning i µg/l före och efter exploatering utan rening (StormTac, 2021). 

 
Före exploatering Efter exploatering 

 
(µg/l) 

Planerad APM  Planerad kvartersmark  Totalt 

 (µg/l) (µg/l) (µg/l) 

P 78 100 170 130 

N 1700 1500 1400 1500 

Pb 2,7 2,7 10 6,3 

Cu 19 16 17 17 

Zn 19 14 72 42 

Cd 0,24 0,2 0,51 0,35 

Cr 6,3 4,7 7 5,8 

Ni 3,7 3,5 6,5 5 

Hg 0,045 0,049 0,013 0,031 

SS 6700 42000 40000 41000 

Oil 690 510 310 410 

PAH16 0,16 0,084 0,45 0,26 

BaP 0,026 0,0074 0,038 0,022 
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5 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

5.1 PRINCIPLÖSNINGAR FÖR DAGVATTEN 

Dagvattnet från planområdet föreslås samlas upp och ledas till en skärmbassäng 

innanför bryggan till husbåtarna, se Figur 9 för föreslagen placering. Vid 

reningsberäkningar har en skärmbassäng på ca 600 m
2

 använts men den skulle också 

kunna ta upp hela ytan innanför bryggan och skärmen kan då fästas direkt i bryggan. 

Husbåtarna bör i så fall anläggas på utsidan av bryggan så de inte ligger i 

skärmbassängen som trots allt är en reningsanläggning och periodvis kan innehålla 

höga halter av föroreningar som spolats ut från land. Värt att notera är att då 

skärmbassängen placeras i recipienten kommer anmälan alternativt tillstånd om 

vattenverksamhet krävas.     

Fördelen med en skärmbassäng är att den underlättar för samlad rening av dagvatten 

och således även kan hantera avrinning från kvartersmark där rening annars är svårt 

att säkerställa över tid. Inom allmän platsmark föreslås att dagvatten i första hand leds 

till planteringar och grönytor i stadsmiljön där det är möjligt att ta till vara på vattnet 

som resurs innan det leds till ledningsnätet via dränledningar eller bräddledningar. 

Avledning från kvartersmark föreslås ske till nytt ledningsnät i gata och sedan vidare 

till skärmbassängen.  

Figur 9: Översikt över föreslagen dagvattenhantering. Skärmbassängens 

placering är utmärkt med blått (modifierad från principskiss erhållen av 

Älmhults kommun) 
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Skärmbassängen bör sektioneras så att vattnet får en så lång transporttid som möjligt 

vilket ger bättre sedimentering. Största delen av sedimenteringen kommer ske i början 

av skärmbassängen nära inloppet och det är därför särskilt viktigt att denna del är 

lättillgänglig för driftfordon och underhåll. För att öka upptaget av lösta föroreningar 

kan flytande våtmarker anläggas i bassängen vilka även kan ge rekreativa värden.  

 

Plats för avvattning av sediment samband med drift bör finnas i anslutning till 

anläggningen. Storleken på ytan som krävs beror på hur ofta skärmbassängen töms 

och vilken metod för avvattning som används. Ytan bör dock vara plan med ett svagt 

fall mot åtgärden för att säkerställa att avvattning sker tillbaka till skärmbassängen 

och inte direkt till recipienten. Som en tidig uppskattning bör en yta om ca 100 m
2

 

finnas tillgänglig, förslagsvis kan delar av grönytan strax öster om skärmbassängen 

användas.  

 

Generellt lutar marken inom området mot skärmbassängen och då höjning av marken 

krävs för att säkerställa att ny bebyggelse inte skadas av höga nivåer i Möckeln 

bedöms det inte vara några problem att förlägga ledningar med utlopp i 

skärmbassängen men noggrannare dimensionering av ledningsnät krävs i samband 

med höjdsättning av området.  

 

För att säkerställa att dagvatten från bullervallens östra sida inte avrinner till järnvägen 

bör ett dike anläggas längs med vallen, se Figur 9.  Det är därför viktigt att avsätta 

plats för diket i planen. Hur stort diket behöver vara beror på bullervallens utformning 

men en bredd på två meter mellan vall och fastighetsgräns bör vara tillräckligt. Diket 

avleder sedan avrinningen söderut och ut i Möckeln. 

5.2 RENINGSEFFEKT 

Reningseffekten för skärmbassängen har beräknats i StormTac. Dagvattnet från hela 

planområdet har antagits rinna direkt till skärmbassängen för rening innan utsläpp till 

recipienten. StormTac utgår från schablonvärde och framtida belastning ska därför inte 

tolkas som exakta värden. Då detaljerad utformning av gatumark inte är färdigställd i 

dagsläget har ytterligare reningseffekt vid eventuell avledning till planteringar och 

grönytor i anslutning till gata inte inkluderats i beräkningar. 

 

Enligt beräkningar minskar belastningen av samtliga ämnen vid planerad bebyggelse 

med skärmbassäng jämfört med dagsläget med undantag från suspenderad substans 

(SS) som ökar marginellt. Då reningseffekten i en skärmbassäng beror på dess 

utformning och underhållsintervall är det en viktig aspekt att ha i åtanke vid 

dimensioneringen av bassängen. I nedanstående beräkningar (Tabell 7) har 

skärmbassängen antagits uppta ca 600 m
2

, vara 1,5 m djup och ha ett längd:brädd 

förhållande på ca 1:5. Genom att anlägga flytande våtmarker i skärmbassängen kan 

man få ytterligare avskiljning av partiklar och upptag av föroreningar genom biologisk 

aktivitet och nedbrytning via bakterier som växer på växternas rötter.  
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Tabell 7: Föroreningsbelastning i kg/år och µg/l före och efter exploatering av planområdet med 

reningseffekt (StormTac, 2021). 

 Före, utan rening Efter, med rening Reningseffekt 

 
(kg/år) (µg/l) (kg/år) (µg/l) (%) 

P 3,8 78 1,7 47 65 

N 82 1700 37 1000 33 

Pb 0,13 2,7 0,06 1,7 74 

Cu 0,93 19 0,24 6,4 61 

Zn 0,91 19 0,42 12 73 

Cd 0,01 0,24 0,005 0,14 59 

Cr 0,3 6,3 0,032 0,87 85 

Ni 0,18 3,7 0,061 1,7 66 

Hg 0,002 0,045 0,001 0,017 46 

SS 320 6700 330 9100 78 

Oil 33 690 2,3 62 85 

PAH16 0,008 0,16 0,002 0,04 85 

BaP 0,001 0,026 0,0002 0,005 78 

 

 

5.3 TEKNISK FUNKTION SKÄRMBASSÄNG  

Skärmbassäng är en reningsåtgärd som anläggs direkt i recipienten i slutet av ett 

dagvattensystem utan att mark från planområdet används. Rekommenderad yta är ca 1 

– 2 % av den hårdgjorda yta som avvattnas till skärmbassängen. Själva bassängen är 

uppbyggd av skärmar som förhindrar att föroreningar sprids ut i recipienten och 

bromsar upp dagvattnet, vilket möjliggör för partikelbundna föroreningar att 

sedimentera. Genom att sektionera skärmbassängen i olika sammankopplade fack 

bromsas vattnet upp ytterligare och bassängens funktion förbättras. Om utloppet från 

skärmbassängen läggs under vattenytan kan flytande föroreningar, t.ex. olja, fångas 

bättre. Se principskiss för skärmbassängens utformning i Figur 10. 

 

För att förbättra reningseffekten ytterligare kan flytande växtbäddar anläggas. 

Växterna tar upp föroreningar direkt från vattnet medan växternas rötter bromsar upp 

vattenflödet och möjliggör att finare partiklar kan sedimentera. I tillägg skapar rötterna 

en bra miljö för mikroorganismer, vilka bidrar med biologisk rening av dagvattnet.  

 

Skärmbassängen måste underhållas med jämna mellanrum genom att sedimenterade 

föroreningar avlägsnas. För att kunna drifta krävs att större fordon kan komma fram 

till skärmbassängen. Skärmbassängens väggar behöver kontrolleras regelbundet och 

det bör säkerställas att skärmväggarna i bassängen kan variera med vattenståndet i 

recipienten för att bibehålla sin funktion vid höga eller låga nivåer.  
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6 SKYFALL OCH HÖGA NIVÅER I MÖCKELN 

I samband med ny utformning av området bör ytliga avrinningsvägar säkerställas längs 

gator ut mot Möckeln i väst. Detta görs lämpligast genom att höjdsätta marken så den 

ligger högre i öst och lutar västerut samtidigt som kvarter anläggs högre än 

omkringliggande mark. Vid höjdsättning bör marken även ytligt lutas så att en så stor 

del som möjligt i första hand avrinner till skärmbassängen. På så sätt skapas ett skydd 

för vattentäkten vid exempelvis spill eller släckningsarbete då eventuella föroreningar 

som spolas med hamnar i skärmbassängen i första hand och inte direkt i recipienten.  

Även från kvartersmarken är det viktigt att kunna säkerställa ytlig avrinning ut från 

gårdsmark via portiker eller andra större öppningar i bebyggelsestrukturen.   

 

Enligt MSB bedöms vattennivå vid ett klimatanpassat 100-årsflöde nå till ca 137,9 

m.ö.h. För att säkerställa att planerad bebyggelse inte påverkas negativt av höga nivåer 

i Möckeln bör ingen bebyggelse läggas lägre än ca 138,0 m.ö.h. Möjligtvis kan delar av 

marken närmst vattnet tillåtas att vara lägre om den klarar att periodvis översvämmas 

vid höga nivåer i Möckeln. Sannolikheten att högvatten vid ett 100-årsflöde ska 

sammanfalla med maximal våghöjd är mycket liten. Genom att anpassa planerad 

bebyggelse till högsta vattennivå enligt MSB:s modellering anses rimlig säkerhetsnivå 

uppnås. Denna nivå säkerställer samtidigt ett visst skydd mot vågor vid nivåer under 

högsta vattennivå vid 100-årsflöde.  

7 RECIPIENTPÅVERKAN 

Med ovan föreslagna åtgärder för rening av dagvatten bedöms inte möjligheterna att 

nå satta MKN i recipienten försämras. Enligt schablonberäkningar minskar både halten 

och mängden av samtliga föroreningar efter rening i skärmbassäng förutom SS. Där 

ökar dock halten endast marginellt och planerad bebyggelse bedöms därmed inte ha 

negativ påverkan på möjligheterna för recipienten att nå satta MKN i recipienten.  

 

Figur 10: Illustration över skärmbassäng från Stockholm vatten och avfall (Stockholm vatten och avfall, 

2021). 
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Föroreningar har konstaterats i sediment vid föreslagen plats för sedimentbassängen, 

Beroende på hur skärmbassängen utformas och dagvattenledningsnätet höjdsätts kan 

det bli aktuellt att gräva bort massor från platsen. Massorna kommer då med största 

sannolikhet klassas som förorenade massor och måste hanteras därefter. Risk finns 

även att föroreningar rörs upp i byggskedes och åtgärder måste vidtas för att minska 

spridningsrisken. Vilka åtgärder som kan bli aktuella bör utredas i samband med 

projektering. Efter att skärmbassängen är byggd bör risken för ytterligare spridning 

vara mycket låg då funktionen bygger på sedimentation av material. Därmed bör även 

sediment som eventuellt rörs upp vid utlopp sedimentera inom bassängen innan 

utlopp till recipient.  

 

Genom att avleda dagvatten via skelettjordar eller biofilter inom kvartersmark eller 

APM kan avskiljningen av lösta föroreningar öka ytterligare och därmed bidra till ännu 

bättre rening. Dock är byggnation och drift av denna typ av anläggningar svår att 

säkerställa över tid, särskilt inom kvartersmark varför de inte har tagits med i 

beräkningarna i detta skede. 

 

Förutom att arbeta med rening av dagvatten bör man även se över vilka material som 

används vid byggnation för att ge upphov till så liten mängd föroreningar i dagvattnet 

som möjligt från första början. Exempelvis kan förzinkade ytor vara en källa till framför 

allt zink men även kadmium som ofta finns inblandat i materialet. Även 

tryckimpregnerat trä och olika typer av gummimaterial kan släppa föroreningar till 

dagvattnet. Man kan även reglera trafiken inom området för att ge upphov till mindre 

mängd föroreningar kopplade till slitage av bildelar och avgaser.  

8 SLUTSATS 

I samband med planerad bebyggelse beräknas dagvattenflödet från fastigheten minska 

jämfört med dagsläget, klimatfaktor inräknat, på grund av en lägre hårdgöringsgrad av 

området. Med föreslagen reningsåtgärd minskar även föroreningsbelastningen ut i 

recipienten, med undantag för SS som ökar marginellt, och möjligheterna att nå satta 

MKN i recipienten bedöms inte försämras.  

 

Inom allmän platsmark föreslås att dagvatten i första hand leds till planteringar och 

grönytor i stadsmiljön där det är möjligt att ta till vara på vattnet som resurs innan det 

leds till ledningsnätet via dränledningar eller bräddledningar. Då gatumarken inte är 

utformad än har eventuell ytterligare rening i sådana anläggningar ej inkluderats i 

beräkningarna. Avledning från kvartersmark föreslås ske till nytt ledningsnät i gata och 

sedan vidare till skärmbassängen. 

 

Genom en höjdsättning som möjliggör ytliga rinnvägar mot Möckeln och höjdsätta 

kvarter högre än omkringliggande ytor bedöms det inte föreligga någon risk för 

översvämningar vid skyfall. Enligt MSB bedöms vattennivån vid ett klimatanpassat 100-

årsflöde i Möckeln stiga till ca +137,9 m. Med en lägsta marknivå på +138,0 m intill 

byggnader, och färdig golvhöjd något högre, bedöms det inte föreligga någon risk för 

översvämningar av byggnader vid höga nivåer i Möckeln vid 100-årsflöde.  
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1 Inledning 

Älmhults kommun arbetar förebyggande med kartläggning av områden som kan vara utsatta för 

översvämningsrisk vid händelse att skyfall drabbar tätorterna i kommunen. För att underlätta 

och förstärka detta förebyggande arbete har en översiktlig skyfallskartering för Älmhult beställts 

av DHI Sverige AB. Älmhults kommun vill ha underlag som hjälpmedel för att bedöma vattnets 

rinnvägar på ytan, översvämningsdjup och vattenhastigheter samt ett bra underlag för 

identifikation av riskområden, alternativa avledningsvägar på markytan och lämpliga platser för 

fördröjande och kvalitetsförbättrande dagvattenanläggningar. 

Översvämning genom skyfall (pluvial översvämning) är ett hot som kommer att bli vanligare i ett 

framtida förändrat klimat. Det är svårt att förutsäga var och när ett skyfall kommer att inträffa 

liksom dess varaktighet och intensitet. Bebyggelse och infrastruktur, däribland samhällsviktiga 

verksamheter, kan drabbas av stora skador till följd av skyfall. 

I föreliggande rapport presenteras metodik och resultat för Älmhult tätort. 

 

  

465



Metodik  

 3 

2 Metodik 

Vid normala regn hanteras regnvolymen antingen genom avledning till samhällets 

dagvattensystem eller genom infiltration på permeabla, gröna ytor (Figur 2-1). Vid extrema regn 

överskrids dagvattensystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga vilket medför att det 

sker en avrinning på markytan med marköversvämning som följd (Figur 2-2). I syfte att kartlägga 

var vattnet rinner och skapar översvämning har markavrinningsberäkningar gjorts för extrema 

regn för tätorten.  

Metodiken som använts följer den metod som presenteras i ”Vägledning för skyfallskartering – 

Tips för genomförande och exempel på användning”1. I följande avsnitt redogörs för generella 

beräkningsförutsättningar och gjorda antaganden avseende dagvattensystemets kapacitet och 

markens infiltrationsförmåga. 

 

Figur 2-1  Principbild över vattnets transportvägar vid normala regn 

 

Figur 2-2 Principbild över vattnets transportvägar vid extrema regn. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Mårtensson E, Gustafsson L-G (2017). Vägledning för skyfallskartering – Tips för 

genomförande och exempel på användning. MSB1121, augusti 2017. 
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2.1 Beräkningsförutsättningar 

Utifrån nationella höjdmodellen (NH) har en tvådimensionell hydraulisk terrängmodell etablerats 

för Älmhult i programvaran MIKE 21. Modellen beräknar flödet på markytan i två dimensioner, x-

led och y-led. Utredningsområdet täcker med god marginal in Älmhult med omnejd. Utredningen 

har inte inkluderat någon modellering över sjöytor, varför heller ingen hänsyn tagits till en 

eventuell framtida höjning av sjövattenstånd.  

Den horisontella upplösningen på modellen har satts till 4 m. Detta innebär att ett område på 4 x 

4 meter representeras av ett höjdvärde. Upplösningen på resultatet blir samma som 

upplösningen i modellen. Alltså beräknas vattendjup för varje område på 4 x 4 meter. Valet av 

upplösning har gjorts för att på ett tillräckligt detaljerat sätt kunna beskriva urbana strukturer och 

samtidigt få rimliga beräkningstider. 

En bearbetning av terrängmodellen har gjorts för att beskriva de verkliga 

vattentransportförhållandena vilket innebär att nivån för samtliga byggnader har höjts upp 

jämfört med omkringliggande områden för att möjliggöra transport av vatten runt byggnader. 

Vidare har terrängmodellen justerats för viadukter i syfte att beskriva nivån på vägbanan i 

viadukten och inte nivån på vägen över.  

Ytans råhet, vilken styr vattnets hastighet på markytan och således påverkar 

översvämningsförloppet, har differentierats mellan hårdgjorda ytor och övriga permeabla ytor. 

Hårdgjorda ytor har beskrivits med en lägre råhet (mindre motstånd), motsvarande Mannings tal 

M på 50, och övriga ytor med en högre råhet (större motstånd), motsvarande Mannings tal M på 

2. De hårdgjorda ytorna utgörs av hustak och vägar som har tagits från digitalt material levererat 

av beställaren.  

2.2 Dagvattensystemets kapacitet 

Dagvattensystem dimensioneras idag för att klara minst ett regn med 10-års återkomsttid. 

Kapaciteten för befintliga dagvattenförande system kan dock variera kraftigt, ibland med lägre 

kapacitet på grund av äldre dimensioneringsnormer och i andra fall med högre kapacitet. Vid 

skyfall, d.v.s. regn med hög återkomsttid och intensitet, är ledningssystemets kapacitet 

begränsad i förhållande till regnvolymen. 

Hänsyn till ledningssystemets kapacitet har schablonmässigt tagits genom att reducera volymen 

av det belastande regnet med intensiteten och volymen för ett 10-årsregn. Detta avdrag har 

gjorts för alla hårdgjorda ytor vilka kan antas ledas till befintligt ledningssystem. Se vidare under 

avsnitt 2.4 rörande regnbelastning. 
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2.3 Markens infiltrationsförmåga 

Till terrängmodellen har kopplats en infiltrationsmodul som låter delar av vattnet infiltrera istället 

för att rinna av på ytan. På alla ytor som inte antas vara hårdgjorda har infiltrationsmodulen 

aktiverats. Infiltrationshastigheten har schablonmässigt ansatts till 18 mm/h på dessa ytor. 

Markens infiltrationsförmåga kan uppvisa en mycket lokal variation. Vald infiltrationshastighet 

utgör ett konservativt värde för en normal matjord vilket kan antas utgöra det allra översta 

jordlagret i majoriteten av grönområdena i en urban miljö.  

Infiltrationslagrets mäktighet har satts till 0,3 m med en total porositet på 0,4. Skyfall inträffar 

vanligtvis under sommarmånaderna juni – augusti då markvattenhalten normalt är låg till följd av 

hög avdunstning. Vid beräkningarna har det därför antagits att studerade regn inträffar 

sommartid och har föregåtts av ca en veckas torrperiod. Detta innebär att det översta jordlagrets 

markvattenhalt hunnit reduceras av avdunstning och antas vara mättad till 40 %.  

Gjorda antaganden enligt ovan innebär en total magasinskapacitet i marken på 72 mm (0,4 x 

0,3 m x 0,6). Dock spelar tidsförloppet in, så även om 72 mm nederbörd faller på en yta med 

denna magasineringsförmåga, beror infiltrerad volym på hur länge vattnet ligger kvar i detta 

område. Vid större lutning i terrängen hinner ofta inte vattnet infiltrera innan det runnit vidare, 

medan det vid lågpunkter kan ansamlas stora volymer där infiltrationen successivt pågår tills 

markmagasinet fyllts. 

Infiltrationsmodulen inkluderar även beskrivning av ett möjligt läckage från det övre 

markmagasinet till en tänkt grundvattenyta. I praktiken har dock denna process mycket liten 

inverkan vid denna typ av beräkning då läckaget generellt är väsentligt lägre än infiltrationen. 

2.4 Regnbelastning 

En förutsättning för att det skall vara rimligt att förenkla ledningssystemets inverkan till ett 

schablonmässigt avdrag från regnet, enligt avsnitt 2.2, och arbeta med en markavrinningsmodell 

utan koppling till en modell för ledningsnätet, är att regnbelastningen är så stor att den med god 

marginal överstiger ledningssystemets kapacitet. Ju närmare det valda regnet ligger i 

förhållande till ledningssystemets kapacitet, ju större blir osäkerheten i denna förenkling. Syftet 

med denna utredning har varit att bedöma konsekvenserna vid extrema regn, dvs. skyfall med 

intensitet och volym som vida överstiger ledningssystemets kapacitet.  

Ett dimensionerande 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,3 (framtida 100-årsregn) har 

studerats. 

Utifrån en statistisk bearbetning av regndata, beskrivet i Svenskt Vattens publikation P104, har 

s.k. intensitets-/varaktighetssamband tagits fram, dvs. regnintensitet som funktion av varaktighet 

med en viss sannolikhet, återkomsttid. Regnstatistiken används bl.a. för dimensionering av 

dagvattensystem. Från denna statistik har ett 100-årsregn med en total varaktighet på sex 

timmar valts. Enbart den mest intensiva 30-minutersperioden har studerats med modellen, då 

intensiteten för övriga delar (för- och efterregn) är lägre än bedömd kapacitet för både 

ledningsnät och markens infiltrationsförmåga. Vid ett framtida 100-årsregn med en klimatfaktor 

på 1.3 faller totalt ca 58 mm regn under dessa 30 minuter. Motsvarande volym för ett 

dimensionerande 10-årsregn är ca 21 mm. Således har samtliga hårdgjorda ytor belastats med 

volymsskillnaden, dvs. 37 mm under 30 minuter. Övriga genomsläppliga ytor belastas med hela 

regnvolymen på ca 58 mm. 

Den initiala markvattenhalten har anpassats efter regnvolymen i förregnet, dvs. den regnvolym 

som faller innan simulerat 30-minutersregn enligt ovan. Regnvolymen i förregnet är ca 26 mm 

vid det framtida 100-årsregnet. Vid modellberäkningarna reduceras därför den totala tillgängliga 

magasinskapaciteten i marken (72 mm enligt avsnitt 2.3) med 20 % vid framtida 100-årsregnet.   

468



  

6 skyfallsmodellering älmhult.docx / airm / 2019-05-14 

3 Resultat 

För Älmhult har det tagits fram översvämningskartor (avsnitt 3.2) som visar maximala vattendjup 

under översvämningsförloppet. Kartorna visar alltså inte förhållandena vid en särskild tidpunkt 

under beräkningen, eftersom maximalt vattendjup kommer att erhållas vid olika tidpunkter i olika 

delar av området.  

Redovisade modellresultat baseras på en simuleringsperiod om 4 timmar från det framtida 100-

årsregnets. Simuleringsperioden valdes så att den huvudsakliga vattentransporten skall ha 

hunnit avstanna i alla delar av avrinningsområdena, dvs. allt vatten skall ha hunnit fram till 

modellens lågpunkter. 

I takt med att vatten avbördas från ledningssystemet kommer det i praktiken efter hand finnas 

möjlighet för vatten att rinna ner i detsamma. Beräknat vattendjup i svackor dit vatten rinner från 

stora områden under längre tid, och där svackorna samtidigt har fysisk koppling till ledningsnätet 

via rännstensbrunnar, kan därför bli överskattade med denna förenklade beräkningsmetodik där 

ledningsnätet inte inkluderats fysiskt. Å andra sidan kan det omvända gälla om dessa lågt 

liggande delar samtidigt sammanfaller med lokalt sämre kapacitet i ledningsnätet, något som 

inte är helt ovanligt. 

3.1 Tolkning av resultat 

Översvämningskartor visar områden där vatten riskerar att bli stående och orsaka en 

översvämning på ytan i samband med ett framtida 100-årsregn. Viktigt är att ha i åtanke att 

översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, inte nödvändigtvis utgör ett problem. 

Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, påverkar kommunikation/transport, eller vid 

risk för hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då grönytor översvämmas 

medan stora värden kan gå förlorade då t.ex. ett villaområde eller en större trafikled drabbas. Se 

även diskussion om konsekvensanalys i kapitel 4. 

3.1.1 Höjddata 

Inom vissa områden kan det i resultatfilerna se ut som att det står vatten precis intill husliv, trots 

att dessa byggnader i verkligheten har mark som sluttar bort från byggnadsgrunden. Resultat 

som dessa, att det inom små smala områden uppstår översvämmade ytor trots att de i 

verkligheten ej kommer bildas precis där, beror dels på den horisontella upplösningen i 

beräkningsmodellen (4 m rutor), dels på att det i höjdmodellen finns osäkerheter och mindre fel. 

Detta blir tydligast för stora flacka områden där den verkliga höjdskillnaden är liten. Här kan 

relativt små absoluta fel i höjdmodellen ge felaktiga resultat. Speciellt vid kant till byggnader kan 

det uppkomma sådana fel, då höjdmodellen som levereras från Lantmäteriet är bearbetad för att 

ta bort byggnader och dylikt ur höjdmodellen. Lantmäteriets bearbetning sker per halvautomatik 

med storskalig bearbetning, och inga detaljstudier görs för respektive område som bearbetas.  

Resultaten från skyfallsanalysen baseras på de höjdförhållanden som förelåg då marknivåer till 

NH skannades. Förändringar i marknivå, exempelvis till följd av exploateringar, som skett efter 

datum för skanning innebär sannolikt att resultaten inte är överensstämmande med dagens 

situation för dessa områden.  

Vid misstanke om missvisande resultat som kan vara avgörande för en riskvärdering kan det 

vara lämpligt att detaljstudera tillgänglig höjddata i bästa möjliga upplösning och som sista utväg 

göra platsbesök för att klarlägga de verkliga höjdförhållandena. 
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3.1.2 Vägtrummor 

Höjddata har bearbetats för viadukter och broar, detta har gjorts för att möjliggöra 

vattentransporten i dessa områden. Däremot har höjddata inte modifierats att ta hänsyn till alla 

de vägtrummor som eventuellt finns i modellområdet. Detta gör att det i resultaten kan ses 

vattenansamlingar strax uppströms vägar och banvallar där det i själva verket hade kunnat rinna 

vatten genom trummor eller kulverteringar. Majoriteten av denna typ av problematik uppstår 

utanför de mest bebyggda områdena och har därför mindre inverkan på översvämningsområden 

som ger allvarliga konsekvenser. Se vidare i kapitel 5 för vidare diskussion. 

3.2 Översvämningsdjup och ytvattenflöde 

Baserat på beräkningsresultat för maximala översvämningsdjup, hastighet och flödesriktning har 

kartor tagits fram för Älmhult. Resultaten för ett framtida 100-årsregn redovisas i Figur 3-1. 

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, 

inte nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, 

påverkar kommunikation/transport, eller vid risk för hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en 

värdeförlust då grönytor översvämmas medan stora värden kan gå förlorade då t.ex. ett 

villaområde eller en större trafikled drabbas. 

Nedan listas identifierade större problemområden i tätorten utifrån det maximala 

översvämningsdjupet. Förutom de områden som nämns kan det dock finnas ytterligare 

problemområden såsom översvämmade vägar, enskilda fastigheter med stora vattendjup intill 

huskroppen samt översvämmade viadukter. 

Älmhult (Figur 3-1) 

• Elmevägen. Översvämning på Elmevägen, väster om Växjövägen. 

• Nya Trongatan. Översvämning på Nya Trongatan, norr om Östra Esplanaden 

• GC-väg, Köpmansgatan. Översvämning på gatan, under järnväg. 

• GC-väg . Vägen under rodell Bäckg-Hallandsv är översvämmad.  

• GC-väg. Vägen under Hallandsvägen vid Delaryv är översvämmad.  

• Prinsgatan 10-19. Större översvämningar i närliggande område. 

• Köpmansgatan 16-20. Större översvämningar i närliggande område. 

• Bäckgatan 1. Översvämning intill byggnad. 

• Norregårdsg 15-17. Översvämning i anslutning till byggnader och väg.  

• Sunnerbogatan Norr om Vallgatan. Stora översvämningar längs vägen, intill byggnader 

och delar av bostadsområdet. 

• Västergatan 18. Översvämning intill byggnad. 

• Stallgatan 2. Större översvämningar intill byggnader. 

• Drivågatan 11 och söder. Större översvämningar i närliggande område. 

• Skånevägen 26. Översvämning intill byggnad. 

• Lärlingsvägen 6 (norr om reningsverk). Större översvämning i närliggande område. 
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Figur 3-1 Beräknat maximalt vattendjup i samband med ett framtida 100-årsregn med en klimatfaktor 
på 1,3. 
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4 Användning av resultat 

Utredningen som har genomförts ger en överblick över vilka områden i Älmhult med omnejd 

som riskerar att översvämmas i samband med olika extrema regn. Resultaten utgör ett underlag 

för vidare analyser. Nedan ges rekommendationer på hur framtagna resultat kan användas.  

Konsekvensanalys 

En skyfallskartering resulterar i ett underlag som visar maximal översvämningsutbredning och 

vattendjup för de studerade regnen. Utifrån underlaget är det svårt att direkt utläsa 

konsekvenserna varför en strukturerad konsekvensanalys krävs för att ta vara på materialet. Det 

finns många olika sätt att genomföra en konsekvensanalys beroende på syfte och önskad 

detaljeringsgrad. 

Ett sätt att identifiera var konsekvenserna av ett skyfall är som störst är att utgå från de 

verksamheter som bedöms vara mest skyddsvärda, dvs. de som har en stor negativ påverkan 

på samhället om de slås ut. De studeras i detalj med avseende på påverkan från beräknad 

översvämningsutbredning och vattendjup. Med detta angreppssätt görs en fokuserad insats på 

att analysera konsekvenserna för ett antal utvalda verksamheter/anläggningar. 

För större tätorter med ett stort antal skyddsvärda verksamheter kan en inledande analys för 

prioritering av områden att studera i mer detalj vara lämplig. Principen är att information om 

markanvändning klassas och värderas där skyddsvärda objekt ges en högre värdering. 

Värderingen kombineras med beräknade vattendjup för att skapa en konsekvenskarta som 

indikerar var översvämningen ger störst konsekvenser. Områden med stora och små vattendjup 

utan konsekvenser gallras på så sätt bort. 

Åtgärdsplanering och strukturplan för vatten 

Konsekvensanalysen ger information om var skador och störningar blir som störst, men det är 

sällan så att den bästa lösningen är en åtgärd just där problemen uppstår. Åtgärder i uppströms 

liggande områden kan i många fall fördröja och förhindra vatten från att nå sårbara områden. 

Ibland kan det också vara lämpligt med åtgärder som ger ökad avledning via utpekade 

avrinningsvägar. För en effektiv hantering av skyfall är det viktigt att åtgärdsarbetet sker ur ett 

avrinningsområdesperspektiv där de naturgivna förutsättningarna används för en optimerad 

markanvändning. 

En strukturplan för vatten är en balanserad avvägning mellan volymkrav för fördröjning och 

avledning inom delområden. Dessa volymkrav kan ses som dimensioneringsförutsättningar för 

olika typåtgärder i det fortsatta praktiska åtgärdsarbetet. Strukturplanen kan också inkludera en 

plan för hantering av andra översvämningsrisker som höga sjönivåer och flöden i vattendrag. 

Resultaten från föreliggande utredning kan användas som underlag till översikts- och 

detaljplaner, för att hitta lämplig placering av ny bebyggelse och identifiering av ytor som 

behöver reserveras för hantering av skyfall. Det är viktigt att komma ihåg att en exploatering 

medför en förändring av marknivåer och infiltrationsförmåga. Den framtagna modellen för 

skyfallskarteringen kan användas för att simulera planerade markomställningar och 

exploateringar, och på så sätt undersöka hur översvämningssituationen förändras. 

Genom att göra justeringar i modellen som tagits fram vid skyfallskarteringen kan effekten av 

olika åtgärder simuleras mer i detalj. Konsekvenserna kan analyseras på nytt utifrån nya 

beräknade vattendjup och effekten av åtgärden kan sedan vägas mot kostnaden. Vid 

modellering av åtgärder krävs dock en ökad detaljeringsgrad i modellen vilket innebär att 

upprättad markavrinningsmodell behöver kompletteras, se vidare i kapitel 5. 

Beredskapsplanering 

Inom områden med allvarliga konsekvenser vid skyfall, t.ex. översvämning av viktiga 

transportleder eller samhällsviktig verksamhet, där stora skador och risker för människor kan 

uppstå, bör riskreducerande åtgärder planeras. Det kan handla om åtgärder i terrängen för att 

472



  

10 skyfallsmodellering älmhult.docx / airm / 2019-05-14 

mildra översvämningen eller kanske rent av att på sikt flytta aktuell verksamhet. Oavsett detta 

bör det finnas en beredskap för att hantera konsekvenserna innan permanenta åtgärder 

genomförts. Resultaten från föreliggande utredning, kompletterat med en konsekvensanalys 

enligt ovan, utgör ett underlag för beredskapsplaner. 
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5 Utveckling av modellen 

Föreliggande utredning har gjorts på en översiktlig nivå i syfte att identifiera riskområden för 

översvämning i samband med skyfall i Älmhult. Vid framtagande av t.ex. strukturplan för vatten, 

vid åtgärdsplanering eller kartläggning av konsekvenser av mindre extrema regn 

rekommenderas att upprättad modell kompletteras. Nedan listas de utvecklingar av modellen 

som rekommenderas i samband med studier som kräver en större detaljeringsgrad i resultaten. 

Dynamisk koppling till ledningsnät 

Ledningsnätets kapacitet har antagits vara densamma för hela systemet och hanterats genom 

ett schablonmässigt avdrag motsvarande ett 10-årsregn. I verkligheten varierar kapaciteten i 

systemet vilket medför att kapaciteten i vissa delar av systemet överskattas och att den 

underskattas i andra. Det faktum att ledningsnätet i denna utredning inte beskrivs explicit, kan 

därför ge avvikelser lokalt genom att vatten från uppströms liggande områden dämmer upp på 

markytan vid lokala kapacitetsbrister i ledningsnätet. När vatten, via brunnar, tränger upp på 

markytan fungerar detta som en ventil för systemet. Detta medför att trycket sjunker och 

kapacitet frigörs i ledningsnätet. Genom att dynamiskt koppla markavrinningsmodellen till en 

hydraulisk modell för ledningsnätet (MIKE Urban Flood) tas hänsyn till ledningsnätets specifika 

kapacitet och vattenutbytet mellan markytan och ledningar. Detta ger en mer korrekt bild över 

hela systemet och tar samtidigt hänsyn till de lokala skillnaderna som finns runt om i ett 

dagvattensystem. Detta blir särskilt viktigt när mindre extrema regn studeras då 

regnbelastningen är i samma storleksordning som ledningssystemets kapacitet.  

En utredning med MIKE Urban Flood innebär att den tvådimensionella markavrinningsmodellen 

(som tagits fram i denna utredning och som ingår i leveransen) kopplas samman med en 

endimensionell ledningsnätsmodell. Denna ledningsnätsmodell kan efter uppbyggnad även 

användas separat till att genomföra hydrauliska kapacitetsberäkningar för ledningsnätet, t ex 

med syfte att dimensionera nya ledningar eller vid kontrollberäkning för olika regn. 

Detaljerad beskrivning av strukturer 

I föreliggande studie har hänsyn tagits till större strukturer som broar och viadukter. Mindre 

strukturer som utgör vattenhinder/barriärer i höjdmodellen kan vara vägtrummor och 

kulverterade sträckor av diken. En väsentlig skillnad med dessa strukturer jämfört med broar 

och viadukter är att de har en begränsad kapacitet. Genom att inte ta hänsyn till vägtrummor 

och kulverteringar riskerar dämningen som de orsakar att överskattas. Om höjdmodellen istället 

bränns ner, dvs. göra ett hål i höjdmodellen genom att sänka nivåerna, riskerar den motsatta 

effekten att uppstå, dvs. att deras kapacitet överskattas och således underskattas deras 

dämmande effekt. Vid detaljerade studier behöver information om kapaciteten inhämtas och 

strukturerna beskrivas detaljerat i 2D-modellen, eller alternativt med en hydraulisk rörmodell 

som kopplas till markavrinningsmodellen (MIKE Urban Flood, se ovan). 

Anpassning till framtida förhållanden 

Skyfallskarteringen är giltig för den situation som förelåg vid tidpunkten för skanningen av den 

höjddata som ligger till grund för modellen. Förändringar i exempelvis topografi och 

markanvändning till följd av ny bebyggelse kommer innebära att beräkningsmodellen och 

redovisade resultat åtminstone lokalt inte längre är representativa. Hur påverkan blir i den lokala 

och även i den större skalan beror helt på hur stora förändringarna är. Skyfallskarteringar är en 

relativt ny form av utredning, och har inte funnits i många år. Uppdatering av en skyfallskartering 

kan motiveras av att ny höjddata för en ort har blivit tillgänglig, exempelvis genom en 

uppdaterad lokal skanning av höjddata. Om skyfallsmodellen används inom en lokal utredning, t 

ex vid framtagandet av en detaljplan, bör skyfallsmodellens lokala giltighet kontrolleras och vid 

behov uppdateras med underlag för exempelvis ny bebyggelse som har tillkommit sedan 

modellen togs fram. 
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6 Leverans 

Förutom föreliggande rapport sker leverans av GIS-skikt i form av tif samt lyr filer som visar 

maximala vattendjup, maximala flöden, flödesriktningar samt maximala vattenhastighetsvektorer 

under översvämningsförloppet. 

Följande filer har levererats tillsammans med rapporten (koordinatsystem SWEREF99 TM):  

• Direction_Almhult.tif – vektorer för maxhastighet vid framtida 100-årsregn 

• Direction_Almhult.lyr – vektorer för maxhastighet vid framtida 100-årsregn 

• MaxH_Almhult.tif – maxhastighet vid framtida 100-årsregn 

• Max_Flode_Almhult.tif-maxflöde vid framtida 100-årsregn 
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAGET 

Trenäs förvaltning AB planerar att utveckla fastigheten Sånnaböke 1:171 i Älmhults 

kommun med blandad bebyggelse, i huvudsak bostäder. Genomförandet av 

detaljplanen antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och därför ska en 

miljökonsekvensbeskrivning samt kompletterande utredningar av bland annat 

dagvattenhantering, naturmiljö, geoteknik och buller tas fram. Samråd för detaljplanen 

planeras till början av 2022 och ett antagande under våren 2023.  

 

Tyréns har fått frågan att inför samråd bistå Trenäs förvaltning AB med att ta fram en 

naturvärdesinventering för framtagande av detaljplan Sånnaböke 1:171. 

 

En naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå har utförts inom och i direkt anslutning till 

området som redovisas i figur 1. Naturvärdesinventeringen omfattade inte 

vattenområdet utan enbart landområdet och strandkanten.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta av planområdet, planområdet är markerat i rosa heldragen linje. 
Naturvärdesinventeringen omfattade inte vattenområdet.  
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1.2 BIOLOGISK MÅNGFALD 

Med biologisk mångfald avses variationsrikedomen bland levande organismer i olika 

miljöer; både terrestra och akvatiska system samt de ekologiska komplex i vilka de 

ingår. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter såväl som av ekosystem. 

 

Till följd av bland annat intensifierat jord- och skogsbruk, klimatförändringar och ökad 

urbanisering har den biologiska mångfalden i Sverige och världen minskat. Arter trycks 

undan då deras livsmiljöer förändras. Förlusten av arter gör att ekologiska processer 

påverkas. Det i sin tur ger negativ påverkan på de ekosystemtjänster som vi människor 

drar nytta av, såsom exempelvis pollinering, vattenreglering och luftrening. 

 

Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald där vi förbinder oss att 

vårda vår biologiska mångfald och nyttja den på ett uthålligt sätt. De svenska 

miljömålen har tagits fram för att myndigheter, organisationer, företag och enskilda 

ska veta vad Sveriges miljöarbete ska leda till. Flertalet miljökvalitetsmål berör frågan 

om biologisk mångfald men framförallt ”Ett rikt växt- och djurliv” beskriver det 

övergripande målet: 

 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter 

ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 

tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 

välfärd. 

En naturvärdesinventering kartlägger områden som är av positiv betydelse för den 

biologiska mångfalden. Naturvärdesinventeringen ska utgöra underlag för 

anpassningar och skyddsåtgärder i projektet så att den biologiska mångfalden bevaras 

eller utvecklas. 
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2 METOD 

Denna rapport är en naturvärdesinventering på fältnivå med detaljeringsgrad ”detalj” 

och tilläggen: naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd, värdeelement, detaljerad 

redovisning av artförekomst och fördjupad artinventering av invasiva arter. 

Fältinventeringen utfördes av Mathilda Lundgren Lodetti, Tyréns Sverige AB, den 5 

oktober 2021. 

2.1 NATURVÄRDESINVENTERING 

Vid en naturvärdesinventering enligt svensk standard eftersöks biotopkvaliteter och 

naturvårdsarter som är av positiv betydelse för biologisk mångfald inom respektive 

naturtyp. Typiska biotopkvaliteter är exempelvis kontinuitet, strukturer, funktioner och 

element, naturlighet, storlek samt konnektivitet. Som naturvårdsarter räknas bland 

annat signalarter, rödlistade arter, nyckelarter samt arter skyddade i 

artskyddsförordningen (2007:845). 

 

Naturvärdesobjekt kan utifrån detta avgränsas samt tilldelas en naturvärdesklass 

(tabell 1). Ett naturvärdesobjekt utgörs främst av en dominerande naturtyp och kan 

innefatta flera olika biotoper och element. I fält dokumenteras identifierade objekt med 

foto. Vid bedömning av naturvärdesobjekt används bedömningsgrunder för respektive 

naturtyp enligt Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). 

 

Tabell 1. Naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Beskrivning 

Naturvärdesklass 1  

Högsta naturvärde 

Miljöer av högsta bevarandevärde med naturliga processer, många värdefulla 

strukturer och naturvårdsarter. Varje enskilt område är av särskild betydelse 

för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2  

Högt naturvärde 

Bevarandevärda miljöer med ett flertal påtagliga biotopkvaliteter och ett 

påtagligt artvärde. Varje enskilt område är av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3  

Påtagligt naturvärde 

Miljöer med inslag av naturliga processer och strukturer samt av 

naturvårdsarter. Det är av särskild betydelse att dessa områdens ekologiska 

kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4  

Visst naturvärde  

(endast vid tillägg) 

Områden som påverkats av negativ mänsklig aktivitet men där det trots allt 

finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald. Det är av betydelse att dessa områdens ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. 

 

I begreppet naturvårdsarter ingår rödlistade arter. Rödlistan (ArtDatabanken 2020) ger 

en bedömning av risken för respektive art att dö ut från Sverige. De arter som finns 

upptagna i rödlistan har klassats beroende på dess risk att dö ut enligt följande 

klasser: NT – Nära hotad, VU – Sårbar, EN – Starkt hotad, CR – Akut hotad, RE – 

Nationellt utdöd. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns 

som hotade. 

 

Naturvårdsarter omfattar även signalarter och nyckelarter. Signalarter är arter som 

indikerar på naturområden med höga naturvärden. Många signalarter trivs bara i 

sällsynta miljöer eller miljöer med lång kontinuitet. Finns flera signalarter på en plats 

finns ofta förutsättningar för rödlistade arter (vissa signalarter är själva rödlistade). Det 

finns listor framtagna för signalarter i olika miljöer, till exempel för skogliga arter och 
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för ängs- och betesmarker. Begreppet nyckelart används för arter som har stor 

betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem. Exempel på nyckelarter är bäver, 

sälg och varg.  

 

Arter som är fridlysta enligt Artskyddsförordningen ingår också i begreppet 

naturvårdsarter. Enligt artskyddsförordningen är alla fåglar, grod- och kräldjur och 

ytterligare cirka 300 djurarter, växter, svampar och lavar fridlysta. Det innebär att man 

inte får döda, skada, fånga eller störa dem. Man får inte heller skada eller förstöra 

vissa av arternas fortplantningsområden eller viloplatser. När det gäller fåglar bör 

speciell uppmärksamhet ges de arter som är skyddade i bilaga 1 och som är 

markerade med B, rödlistade fågelarter samt fågelarter som minskat med 50 % eller 

mer under perioden 1975 – 2005 enligt uppgifter från Svensk Häckfågeltaxering. 

Dessa urvalskriterier har använts i detta projekt.  

2.2 UNDERLAG 

I arbetet med förstudien och inför fältarbetet har följande underlag studerats: 

• Ortofoton 

• ArtDatabanken 

• Naturvärdesinventering från 2014 (Naturcentrum AB) 

3 RESULTAT 

3.1 ALLMÄN BESKRIVNING OCH BEFINTLIGA NATURVÄRDEN 

Den totala arean för inventeringsområdet är ca 6 ha och är beläget vid sjön Möckeln. 

Området domineras av en asfalterad yta där mindre sly av björk, klibbal och asp växer 

upp mellan sprickor i asfalten (Figur 2). Markskiktet består av blandade gräs och 

skräppor. Längs med strandkanten består miljön till största delen av sly och gräs samt 

nattljus, strimsporre och en del andra triviala örter. Närmast vattnet återfinns endast 

grövre mörk bergkross i markskiktet där en del klenare träd har etablerat sig. Längs 

med järnvägen i öster gjordes enstaka fynd av hävdgynnad flora. Floran bestod inte av 

några starka signalarter för höga naturvärden och var heller inte tillräckligt artrik för 

att nå upp till ett naturvärdesobjekt. 

 

Under fältinventeringen valdes enskilda träd ut längs med strandkanten för att spara 

en del av den naturliga faunan i framtida planarbete. Dessa kan fungera som en 

skyddande barriär från väder och vind samt ge en naturlig känsla. Träden valdes ut på 

platsen tillsammans med beställare, trädens placering redovisas i bilaga 1.  

Flertalet av de träd som önskas sparas är flerstammiga och har lite grövre bark. Ingen 

av träden är äldre och bedöms som speciellt skyddsvärda ur naturvärdessynpunkt. 
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Figur 2. Flygfoto taget mot norr över området som domineras av asfalt och sly. Foto hämtat från Plan-PM 
från 2021-05-12, Älmhults kommun.  

Den invasiva arten blomsterlupin hittades på flertalet platser längs med kanten av 

området, både i anslutning till järnvägen samt till vattnet (Figur 3). Utbredningen 

varierade mellan ca 1 – 10 kvadratmeter. I Norra delen av planområdet är ett 

naturvärdesobjekt utpekat som naturvärdesklass 4 (Figur 3 och 4), en limnisk strand 

med bladvass och annan trivial flora som kantas av alsly och en större äldre klibbal. 

 

 

Figur 3. Karta över inventeringsområdet. Naturvärdesobjekt 1 är markerat med gult, visst naturvärde (klass 
4). Fynd av blomsterlupin är markerat med rött kors. 
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3.2 NATURVÄRDESOBJEKT 

Ett naturvärdesobjekt har avgränsats inom området (Figur 4). 

 

 

Figur 4. Karta över naturvärdesobjekt 1 (NVO1). 

487



                                                                                         

Naturvärdesinventering Sånnaböke 

 

2021-11-02 

 

 

10(13) 

3.2.1 NATURVÄRDESOBJEKT 1 

Naturtyp: Limnisk strand 

Biotop/er: Vassdominerad strandkant  

 

Beskrivning: Naturvärdesobjektet består av en limnisk strand dominerad av bladvass 

(Figur 5). Stranden kantas mot land av sly och en större äldre klibbal. Enstaka triviala 

kärlväxter förekommer på stranden. Förutsättningar för fiskar och fåglar att bo och 

leta mat är stor då biotopen ger en skyddad miljö i förhållande till den omgivande 

asfaltsmiljön. Marken består här av sand vilket gynnar arter som är anpassade för 

sandmiljöer. Det förekommer även stenblock längre upp på land, dock framförallt 

bergkross. Objektet är delvis beläget utanför planområdet i norra delen.   

 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

 

Naturvärdesklass: Klass 4 – visst naturvärde. Objektet bedöms inneha visst 

biotopvärde och obetydligt artvärde. Värden i biotopen är tillgången på vass som 

bidrar till gömslen och boplatser för både fågel och fisk. Även den sandiga 

strandmiljön ger möjlighet för arter anpassade för sandmiljöer att etablera sig där. 

 

 

Figur 5. Naturvärdesobjekt 1. Limnisk strand dominerad av bladvass. 
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3.3 GENERELLA BIOTOPSKYDD 

Inga generella biotopskytt hittades under naturvärdesinventeringen i fält på området.   

3.4 NATURVÅRDSARTER 

Observerade naturvårdsarter redovisas i tabell 1samt bilaga 1. Inga observerade arter 

är av särskild skyddsklass eller rödlistning.  

 

Tabell 1. Observerade naturvårdsarter och *fynd från artportalen (ArtDatabanken, 2021). LC=Livskraftig, 
VU=Sårbar, NT=Nära hotad, EN=Starkt hotad. 

Art Rödlistnings-

kategori 

Naturvårds- 

kategori 

Källa 

Liten blåklocka, campanula 

rotundifolia 

LC Signalart på 

hävdad mark 

Naturvärdesinventering 

(Indikatorart ängslotter 

Länsstyrelsen)  

Äkta johannesört, Hypericum 

perforatum 

LC Signalart på 

hävdad mark 

Naturvärdesinventering  

(Tyréns naturvårdsart) 

Drillsnäppa, Actitis hypoleucos* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Fiskmås, Larus canus* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Havstrut, Larus marinus* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Gråtrut, Larus argentatus* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Spillkråka, Dryocopus martius* NT Rödlistad. 

Fågeldirektiv-

et bilaga 1  

ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Sommargylling, Oriolus oriolus* EN Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Gråkråka, Corvus cornix* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Hussvala, Delichon urbicum* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Rörsångare, Acrocephalus 

scirpaceus* 

NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Ärtsångare, Sylvia curruca* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Stare, Sturnus vulgaris* VU Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Björktrast, Turdus pilaris* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Svartvit flugsnappare, Ficedula 

hypoleuca* 

NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Svart rödstjärt, Phoenicurus 

ochruros* 

NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Rosenfink, Carpodacus erythrinus* NT Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

Grönfink, Chloris chloris EN Rödlistad ArtDatabanken 2021, 

häckningsindicier, fåglar 

4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

Totalt identifierades ett naturvärdesobjekt till naturvärdesklass 4, en limnisk strand. 

Rekommendationen är att objektet sparas för att bevara biotopvärdena och gynna 

fågellivet samt att knyta an med intilliggande badplats och rekreationsområde.  
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I dialog med Älmhults kommun har även området på andra sidan vattnet (udden vid 

Näset) studerats på plats i fält. Ingen naturvärdesinventering utfördes under besöket, 

endast en översiktlig bedömning av området för att ta fram generella 

rekommendationer för hur en eventuell gång- och cykelbro skulle kunna placeras. Enlig 

tidigare genomförd NVI har strandkanten klassat till klass 2, högt naturvärde 

(Naturcentrum AB, 2014). Den nämnda NVIn genomfördes med detaljeringsgraden 

”översikt” och området är identifierat som en strand- och svämzon. Strandkanten 

består av sand och en del större block (bergkross), olika arter av gräs och enstaka 

lågor.  

 

Ett förslag till åtgärd för området på andra sidan vattnet är att flytta en del av sanden 

till intilliggande område samt flytta (om de riskerar att förstöras vid arbetet) samtliga 

lågor, rotvältor och mossbeklädda block varsamt för att bibehålla dessa biotoper. 

Ytterligare förslag är att bevara en utpekad yngre ek och äldre björkar och ge dessa 

utrymme att fortsätta växa fritt (se bilder i bilaga 2). Sly av klibbal, salix och lind kan 

röjas undan för att ge plats åt gångbron. Undvik att utsätta den blockiga miljön med 

mossbeklädda stenar och blåbärsris för negativ påverkan vid bygget.  

 

Mänsklig påverkan på naturområdet i samband med användandet av den eventuella 

gång- och cykelbron kommer troligen öka då den medför ökande möjligheter för 

rekreation. Detta kan bli störande för djurliv som exempelvis häckande fåglar. En ö 

ligger även i nära anslutning till den tilltänka bron, denna kan komma att påverkas av 

arbetet. En vidare undersökning eller fördjupad inventering rekommenderas på område 

samt den intilliggande ön om bron blir aktuell. Bilder redovisas i bilaga 2. 

 

Mellan järnvägen och planområdet planeras en byggnation av bullerskydd bestående 

av en fyra meter hög bullervall och fyra meter staket. I nuläget förekommer enstaka 

naturvårdsarter här och för att bevara dessa och även skapa nya möjligheter för 

biologisk mångfald kan en blomsteräng anläggas på vallen. Blomsterängar gynnar 

flertalet arter och därmed den biologiska mångfalden. Åtgärderna kommer även ge en 

mer naturlig prägel åt området. Även blommande och bärande buskar (exempelvis 

körsbär, hägg, rönn, rosor, måbär, en med flera) ger ett skyddande habitat och både 

boende och mat till både insekter, fåglar och småvilt. De föreslagna åtgärderna bidrar 

till de stödjande ekosystemtjänsterna och även i arbetet med att uppnå Sveriges 

miljömål ”ett rikt växt och djurliv” (Sveriges miljömål, 2021).   

 

I den norra delen av området, mot lövdungen, finns en sandig sluttning. Detta område 

når inte upp till ett naturvärdesobjekt men utgör möjlig boplats för solitärbin och 

andra insekter. För att gynna dessa arter kan en blomsteräng eller blommande 

perennrabatter anläggas i anslutning till sluttningen.  

 

De enskilda träden som valts ut för att spara en del av den naturliga faunan i framtida 

planarbete bör få stå kvar och också skyddas under byggtiden. 

 

Vad gäller den invasiva arten blomsterlupin är det viktigt att inte sprida denna vidare. 

Då förekomsten är liten föreslås ryckning av de enskilda plantorna (innan de hunnit 

sätta frön) som bekämpningsmetod. Vid ryckning kommer också den näringslagrande 

roten med. Plantorna fraktas därefter till deponi. Återkommande åtgärder kan dock 

vara nödvändiga då skott kan komma upp från eventuella kvarvarande rotdelar eller 

från fröbanken. För detaljerade rekommendationer kring åtgärder för blomsterlupin 

rekommenderas Wissman, Norlin och Lennartsson (2015); Invasiva arter i infrastruktur. 
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Naturvärdesinventering Sonnaböcke, Älmhult

Bilaga 1
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Art
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Äkta johannesört

Träd utpekade att behålla
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Naturvärdesobjekt, visst naturvärde (klass 4)

Inventeringsområde
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Objektskatalog 
till naturvårdsplan
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Naturvårdsplanen har tagits fram av Naturcentrums AB med stöd av Sven G. Nilsson, Stockanäs i samarbete med 
Älmhults kommun 2018–2020. 
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3 MB

I objektskatalogen beskrivs 379 naturvärdesobjekt i 
kommunen med särskilda värden för biologisk mång-
fald. Objekten har avgränsats på karta och klassific-
erats i en tregradig skala. De objekt som inte besökts i 
fält har fått en preliminär klassning.

Naturvärdesinventering är en metod för inventering 
och värdering av skyddsvärda naturmiljöer som har en 
positiv betydelse för den biologiska mångfalden. Syftet 
har varit att identifiera områden med särskilda värden 
för den biologiska mångfalden. Metoden är utarbetad 
efter samma principer och riktlinjer som gäller för 
Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens 
inventeringar av till exempel ängs- och hagmarker och 
nyckelbiotoper. Den är dessutom anpassad så att resul-
tat från dessa inventeringar kan vägas in. 

Naturvärdesinventeringen till denna naturvårdsplan 
avser i första hand landmiljöer. Sjöar och vattendrag 
har bara översiktligt inventerats och preliminära be-
dömningar gjorts utifrån vad som ses från vattenytan. 
Mot bakgrund av vattnets betydelse för biologisk 
mångfald och den stora förlust av våtmarker som skett 
genom tidigare utdikningar bör majoriteten vattenmil-
jöer som presenteras i karta 4 förutsättas ha påtagligt 
naturvärde eller högre (se klasser nedan). 

Arbetet inleddes med insamling och genomgång av 
befintligt digitalt underlagsmaterial, kontakter med 
Naturskyddsföreningen och studier av flygbilder. 
Värdefulla digitala underlag har utgjorts främst av 
äng- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket), 
nyckelbiotops- och sumpskogsinventeringen (Skogs-
styrelsen), våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen) samt 
information från Naturskyddsföreningen förmedlat 
genom Sven G. Nilsson. Uppgifter från ArtDataban-
ken har också varit mycket viktiga i arbetet. Utifrån 
denna förstudie identifierades och avgränsades 364 
objekt med bedömt preliminärt naturvärde i klasserna 
1-3, varav 86 objekt sedan besöktes i fält. Objekt som 
besökts i fält har ett foto i beskrivningarna. Övriga 
objekt är enbart preliminärt klassade, liksom alla sjö-
ar och vattendrag, även om några av dessa också har 
foton. De avgränsade objekten bedöms tillhöra kom-
munens mest värdefulla men det finns sannolikt fler 

värdefulla objekt som ännu inte upptäckts. På grund 
av det stora antalet objekt har vissa begränsningar i 
övrigt varit nödvändiga av resursskäl. Ett antal objekt 
med naturvärde från nyckelbiotopsinventeringen har 
lämnats utanför objektsbeskrivningsdelen. Samtliga 
presenteras dock på karta och så länge inget annat 
framkommer bör dessa förutsättas ha minst påtagligt 
naturvärde (Klass 3).

I samband med fältinventeringen har så kallade na-
turvårdsarter eftersökts och noterats, dock utan att 
fördjupande inventeringar gjorts. Med naturvårdsarter 
avses här sådana arter som upptas i Artskyddsförord-
ningen (bland fåglar i huvudsak rödlistade och mins-
kande arter), rödlistade arter (ArtDatabanken 2015), 
signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000) och 
andra arter som bedöms indikera hög biologisk mång-
fald. De naturvårdsarter som hittats i denna fältinven-
tering har markerats med en asterisk (*). Rödlistade 
arter presenteras med kategorier (Figur 1). I vissa fall 
har även en hög artrikedom för en artgrupp vägts in i 
ett objekts artvärde. 

Utöver förekomst av naturvårdsarter har även vär-
defulla förutsättningar, strukturer och element som 
gamla träd, multnande ved, luftfuktighet, kontinuitet, 
hävdstatus varit viktiga vid bedömningen av ett ob-
jekts biotopkvalité och naturvärde. I förekommande 
fall har även biotopers sällsynthet och hot ingått i be-
dömning av biotopvärdet för ett objekt.

Själva bedömningen i naturvärdesklasser följer i hu-
vudsak Svensk Standard (SS 199000:2014), där objekt 
värderas utifrån artvärde och biotopvärde i tre klasser 
i detta program (Tabell 6). Det måste också framhållas 
att trots omfattande inventering är det högst sannolikt 
att det finns ytterligare värdefulla områden som väntar 
på upptäckt, något man måste vara införstådd med vid 
planering och annan användning av programmet. För 
att resultatet enklare ska kunna användas i den kom-
munala planeringen finns respektive objekt inlagt i GIS 
tillsammans med kortfattad information.

Naturvärdesinventering – metodik 
och resultat
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Kod 
En beteckning ges för varje objekt med dels en bokstav, 
dels en siffra, som tillsammans bildar en kombination, 
till exempel A11. Det innebär att objektet kopplar till 
utsnittskarta A, och där har löpnummer 11.

Objektsnamn  
Varje objekt namnges, oftast utifrån dominerande 
biotop och läge (Lövskogar i X-hult). För sjöar, 
vattendrag, myrar och andra namn som är själv- 
förklarande, anges bara objektsnamnet.

Naturvärdesklass 
Klassning av ett objekts naturvärde framgår av 
Figur 3. För landobjekt som inte fältbesökts och alla 
vattenobjekt är klassningen preliminär.

Beskrivning 
En beskrivning görs för varje objekt. För fältbesökta 
objekt bygger den främst på egna observationer och 
noteringar, medan obesökta objekt kortfattat beskrivs 
utifrån olika källor i förstudien.

Naturtyp 
Dominerande naturtyp anges enligt naturvärdes-
inventering för svensk standard (199000:2014). 
Noterade biotoper anges i klartext. Viktiga löv- 
skogsbiotoper anges främst utifrån (Andersson & 
Löfgren 2001).

Naturvårdsarter 
Påträffade naturvårdsarter anges för varje objekt. Det 
rör sig om rödlistade arter (ArtDatabanken 2015), 
fridlysta arter (Artskyddsförordningen) och signalarter 
(Skogsstyrelsen 2014) samt övriga naturvårdsarter, till 
exempel sällsynta arter i övrigt, enligt Naturcentrums 
bedömning. Förkortningar ges enligt följande: 
Rödlistade arter anges enligt aktuella hotkategorier 
(nära hotad = NT, sårbar = VU, starkt hotad = EN 
och kritiskt hotad = CR). Fridlysta arter §, signalarter 
S och övriga naturvårdsarter N. Vissa arter kan vara 
en kombination av dessa. Om en rödlistad art också 
är en signalart har det dock inte angivits. Fynden 
härrör dels från ArtDatabanken under tidsperioden 
2000-2018 (för insekter kan vissa fynd från 1990-talet 
tagits med), dels från fältbesöken under 2018-2019. 
Naturcentrums noteringar från fältbesöken anges med 

asterisk (*) efter artnamn. Observera! I objekt med 
många naturvårdsarter tas bara ett urval med de allra 
viktigaste med, främst rödlistade och fridlysta arter. 
För komplett och aktuell lista över påträffade arter i 
ett objekt hänvisas till ArtPortalen (www.artportalen.
se) där avgränsningar och uttag av artuppgifter kan 
göras. 

Vissa fynduppgifter från Artdatabanken rör arter som 
är skyddsklassade. Skyddsklassning innebär att fynd-
uppgifter för de mest känsliga arterna döljs eller diffu- 
seras för att skydda dem mot olika hot som annars 
kunde uppstå om de kom till allmän kännedom. Det 
kan röra sig om mycket ovanliga arter, störningskäns-
liga arter eller arter som hotas av insamling. Exakta 
fyndplatser för dessa så kallade skyddsklassade arter 
visas därför inte öppet för allmänheten på Artportalen. 
Mot bakgrund till detta har känsliga uppgifter om 
skyddsklassade arter utelämnats i naturvårdspro- 
grammet. 

Biotopvärden
Biotopkvalitet och biotopens sällsynthet (mest utifrån 
Älmhults kommun) samt läge i landskapet anges. Med 
biotopkvalitet menas till exempel kvaliteter som natur- 
lighet, förekommande strukturer och värdeelement,  
naturgivna förutsättningar samt läge, storlek och form.

Skydd/underlag 
Förekommande naturskydd enligt miljöbalken anges 
per objekt. Det kan röra sig om naturreservat, Natura 
2000-objekt, biotopskydd, naturvårdsavtal och riks- 
intresse för naturvård. Eventuellt strandskydd eller 
generellt biotopskydd anges dock inte.

Om objektet förekommer i använda digitala underlag 
anges det. Vanligaste underlag är ArtData (uppgifter 
från ArtDatabanken), nyckelbiotop/objekt med natur- 
värde samt sumpskogar (Skogsstyrelsen), äng- och 
betesmark (Jordbruksverket), våtmark/myrskyddsplan 
(Länsstyrelsen). I några fall finns även uppgifter om 
skyddsvärda träd (Trädportalen).

Skötsel 
Önskvärd skötsel anges kortfattat, främst för besökta 
objekt. Det är översiktliga förslag på skötsel för att 
behålla eller utveckla den biologiska mångfalden i det 
aktuella objektet.  

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse 
för biologisk mångfald.

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för 
biologisk mångfald.

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv 
betydelse för biologisk mångfald.

Figur 3. Klassificering av naturvärdes objekt.

Läsanvisning objektsbeskrivningar
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Objektsbeskrivningar
På följande sidor presenteras kommunens naturvärdesobjekt. 
Objekten är fördelade på tolv områden/kartor, A-L. 
Kartindelningen visas på detta uppslag.
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NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: Småfläckig sump-
höna VU, §, flodkräfta CR, löja, gärs

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för 
naturvård/ArtData, NORS, SERS, Fisk och 
fiskar i Kronobergs län

A1 Vissjön                      Klass 2
Vissjön är den största sjön i Lillåns 
avrinningsområde med en storlek 
på cirka 6,5 km2. Sjön är näringsrik 
och relativt grund med flera vass-
rika vikar. Ett flertal öar ligger i de 
östra delarna av sjön. I sjön finns 
ett av få kvarvarande bestånd av 
flodkräfta. 

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Gråtrut VU, §, lopplummer §

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
objekt med naturvärde

A2 Idön i Vissjön           Klass 2
Lövrik barrskog och lövskog samt öar och mader vid Vissjön. 

A3 Myrmarksmosaik vid Mörtö        Klass 1 
Våtmarksområde med vassar,  
kaveldun, videbuskage och gung-
flyn som breder ut sig på ett mo-
saikartat sätt. Svämskog av asp 
och björk växer utmed de block-
rika stränderna. Gott om död 
ved och svårframkomlig terräng. 
Värdefullt naturområde med en 
artrik biologisk mångfald, särskilt 
fåglar och groddjur på våren.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, svämlövskog

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, sångsvan* §, duvhök* NT, §, brun 
kärrhök* §, sävsparv* VU, §, stjärtmes* §, åkergroda* §, vanlig padda* 
§, rödlånke NT

BIOTOPVÄRDEN: Grund öppen våtmark, videbuskage, vass, kaveldun, 
rötskadad asp, asplågor, asphögstubbar, björklågor, björkhögstub-
bar, altorrträd, allågor, blockrik strand. Objektet delas mellan Ljungby 

och Älmhults kommuner.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, sumpskog, 
våtmark

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av svämlövskog samt hydro-
logisk påverkan på sjön som är negativ för våtmarkens natur- 
värden.
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NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: -

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

A4 Mosse öster om Öjult                         Klass 3
Skogsbevuxen större myr påverkade av åtskilliga diken.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

A5 Våtmarksområde norr om Gölsjön     Klass 2
Öppen starrmyr.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog

A7 Barrsumpskog vid Nabben      Klass 3
Naturskogsartad blandsumpskog vid Nabben.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, lunglav NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, äng och bete

A8 Betesmarker vid Pjätteryd      Klass 2
Betesmark vid Pjätteryd.

NATURTYP: Djup sjö

NATURVÅRDSARTER: Mal VU

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, NORS, SERS, 
Fisk och fiskar i Kronobergs län

A9 Skeppshultasjön        Klass 2
Skeppshultasjön är en cirka 1,5 km2 stor sjö som är relativt näringsrik. Endast ett fåtal öar finns. Skeppshultasjön är en 
av sjöarna i Helgeåsystemet där mal förekommer.

515



11 MB

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, lind S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

A11 Lövmarker vid Yxnäs       Klass 3
Ädellövträd på inägor vid Yxnäs.

A12  Våtmarksmosaik i Tornasjöns utflöde    Klass 1 
Ett större variationsrikt våtmarks-
område i den nedre delen av 
Tornasjön. Vassar, kaveldun, vi-
debuskage, mader och gungflyn 
växlar med öppna vattenspeglar i 
ett mosaikartat våtmarkslandskap. 
Dessutom finns svämskog av asp, 
al och björk på holmar och utmed 
stränderna. Insprängt i skogen 
finns även olikåldrig ek, gran och 
tall. I dessa naturskogsartade 
skogsområden är det gott död ved 
och svårframkomligt. Totalt sett 
ett mycket värdefullt naturområde 
med särskilt ett rikt fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, svämlövskog

NATURVÅRDSARTER: 

BIOTOPVÄRDEN: Våtmark, videbuskage, vassar, kaveldun, öppet 
vatten, fastmarksöar och strandzoner med rötskadad asp, asplågor, 
asphögstubbar, björklågor, björkhögstubbar, altorrträd, allågor, 
alhögstubbar, äldre ek och tall, talltorrakor, stenblock. Objektet delas 

mellan Ljungby och Älmhults kommuner.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Nyckelbiotop, objekt 
med naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av svämlövskog samt hydrolo-
gisk påverkan på sjön som är negativ för våtmarkens naturvärden.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: Mal VU

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för natur-
vård/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i 
Kronobergs län

A10 Tornasjön         Klass 2
Tornasjön är en liten näringsrik 
sjö på bara 0,65 km2. Sjöns vat-
tenspegel är relativt liten. Hela 
sjön kantas av breda vassbälten 
och översvämningsytor. Helgeå 
rinner genom sjön som ligger strax 
nedströms Möckeln. 
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NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

A13 Myr norr om Hasseltorpet        Klass 3
Tallbevuxen mosse korsad av ledningsgata.

A14 Vyssle myr         Klass 2
Stor långsmal öppen myr med 
inslag av spridda, ofta ganska 
små, talldungar. I dessa talldung-
ar finns klena senvuxna stammar 
med många vridna och krumma 
träd. I dessa skogspartier finns 
även en del död ved. Vegetatio-
nen på myren domineras av vitt 
utbredda ytor av ljung, klock-
ljung och tuvsäv. Öppna myrytor 
dominerar med spridda lågvuxna 
martallar. Det finns gamla igen-
vuxna diken, och vägen mellan 
Hamneda och Pjätteryd tvärar 
objektet i den södra delen. 

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, dråg, fastmarksöar

NATURVÅRDSARTER: Inga noterade.

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, talldungar, torrakor, martallar, högstub-
bar, senvuxen krum tall, lågor och rotvältor, senvuxen äldre gran, 
björkar med fnöskticka. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (7110). 
Vyssle myr delas mellan Ljungby och Älmhults kommuner. Objektet 

ligger i ett landskap med flera större myrar.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av skogsbevuxna fastmark-
söar och kantskogar samt hydrologisk påverkan som är negativ för 
myrens naturvärden.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

A15 Betesmark vid Kulhyltan      Klass 2
Betesmark vid Kulhyltan.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: Trana §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

A16 Stockhultasjön och kärr utmed Lillån    Klass 2
Våtmarker med gungflyn och göl. Förbinds med varandra genom bäckdråg.
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A17  Betesmark vid Spåningsrås      Klass 2
Smärre betesmark på ljungbevuxna 
kullar, slänter och svackor. Inslag av 
enbuskar och enstaka grova träd. Det 
finns uppgifter om en rad rödlistade 
kärlväxter, ängssvampar och insekter 
i objektet. Tyvärr har hävden upphört 
för ett tiotal år sen, och betesmarken 
växer igen. Floran visar tecken på tyd- 
lig utarmning. Mosippa har på senare 
år inte kunnat återfinnas och antalet 
plantor av backsippa har minskat dra- 
matiskt sedan hävden upphörde. 
Tidigare kan objekt ha haft högsta 
naturvärde – klass 1, men som nu 
nedgraderas på grund av upphörd 
hävd och åtföljande igenväxning 
som medfört förlust av biologisk 
mångfald. Sammantaget är det dock 
fortfarande ett värdefullt objekt.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Torr hed, trädbärande 
hagmark

NATURVÅRDSARTER: Backsippa* VU, §, slåtterfibbla* VU, slåttergub-
be* VU, §, ljungögontröst VU, praktvaxskivling NT, väddgökbi VU, 
ängsmetallvinge NT, slåttergubbemal VU

BIOTOPVÄRDEN: Betespåverkad flora, ljungtuvor, sydvända solexpo-
nerade sluttningar, grov ek, enbuskar. Förekomst av Natura 2000-na-

turtyp (4030). Tidigare växte mosippa och backsippa på markerna 
även norr om gården. Dessa verkar ha försvunnit. Det finns därför 
inget närliggande objekt med liknande karaktär och värden.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, ängs- och betesmark

SKÖTSEL: Återupptagen beteshävd. Småskalig naturvårdsbränning. 
Objekt med akuta skötselbehov!

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Svinrot

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, äng och bete

A18 Lövskog vid Silvitsberg       Klass 3
Hagmarksskog vid Silvitsberg.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

A19 Betesmark vid Stenhult       Klass 3
Betesmark vid Stenhult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Gullviva, praktvaxskivling

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

A20 Betesmark vid Stenshults backstuga    Klass 3
Betesmark med naturvårdsintressanta svampar.
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NATURTYP: Vattendrag

NATURVÅRDSARTER: Mal VU, öring, 
sandkrypare, bergsimpa, färna, tjockskalig 
målarmussla EN, §, flat dammussla NT, § 
utter NT, §, hårklomossa NT, §, safsa S

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis), 
riksintresse för naturvård/ArtData, NORS, 
SERS, Fisk och fiskar i Kronobergs län

A21 Helge å            Klass 1
Helge å är ett av södra Sveriges största 
vattendrag med ett avrinningsområ-
de på 4 750 km2. Inom Älmhults kom-
mun rinner ån från Femlingen i öster, 
via Möckeln och ner i Skåne strax  
söder om Hallaryd. Ån har mycket 
höga naturvärden.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

A23 Myr norr om Gummesberg      Klass 2
Relativt öppen myryta i norra delen. Södra delen är främst sluten tallmosse och tallsumpskog.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog

A24 Myr väster om Johansdal             Klass 3 
Smärre tallmosse med slutet trädskikt.

A22 Lövskogar vid Skeppshultasjöns utflöde   Klass 2
Lövskogar utmed meandrande parti 
av olika fåror av Helge å. Högvuxna 
grova aspar, alar och björkar domi-
nerar strandlövskogen, särskilt på 
Björkö, men det finns även enstaka 
grova ekar, askar (allé), pilar och tallar 
i objektet. Fint strömmande partier 
av ån på grusig-stenig botten och 
kulturhistoriskt värdefulla sten- och 
valvbroar. Kvillar med nätverkande 
vattendragsfåror och förekomst av 
flera öar bevuxna med lövskog, som 
delvis och tidvis översvämmas.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Lövskog, åstrandsnår, allé

NATURVÅRDSARTER: Gulvit blekspik* VU, liten blekspik VU, fällmossa 
S, rostfläck S, hårklomossa NT, §, ask* EN, missne* S, gröngöling* NT, 
§, bivråk* NT, §. I ån tjockskalig målarmussla* EN, §.

BIOTOPVÄRDEN: Grova lövträd, grova högstubbar av björk och 
tall med bohål, grov ek, solexponerade askar i allé, grova lövlågor, 

tallrotvältor, strömmande parti växlande med lugnflytande, grus- och 
stenbotten. Inga anslutande liknande områden.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, 
objekt med naturvärde

SKÖTSEL: Undvik rationellt skogsbruk. Spara död ved och grova träd.
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A25 Våtmarker vid Grässjön       Klass 2
Ett våtmarksområde som söderut 
hänger ihop med Kalvsjön och norrut 
med Möcklehultasjön. Våtmarken om- 
ges av skog och hagmarker. Ute i våt- 
marken finns vassar, kaveldun, vide-
buskage, porsmader och gungflyn 
omväxlande med öppna vattenspeglar 
i ett mosaikartat våtmarkslandskap. 
Dessutom finns en smal remsa av 
svämlövskog av asp och björk utmed 
vissa stränder. Insprängt finns även 
ek, gran och tall. I ädellövhagmarken 
på sjöns södra sida växer många äld-
re bokar och ekar, med inslag av asp, 
lind och björk. Här finns enstaka hål-
träd, rötskadade bokstammar, gamla 
ekstubbar och levande högstubbar. 
Totalt sett ett värdefullt naturområde 
med ett värdefullt fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/ Våtmark, strandlövskog, ädellövhag-
mark

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §, spillkråka* NT, §, lind* S

BIOTOPVÄRDEN: Våtmark, videbuskage, vassar, kaveldun, öppet vat-
ten, holmar och strandzoner med rötskadad asp, asplågor, asphög-
stubbar, björklågor, björkhögstubbar, viden, porsmader, stenblock. 
Inga liknande våtmarker i närheten, men flera sjöar i landskapet, 

bland annat Möckeln och Kalvasjön.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, objekt med 
naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av strandlövskog samt hydro-
logisk påverkan på sjön som är negativ för våtmarkens naturvärden. 
Fortsatt bete av hagmark.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, Våtmark

A26 Barsasjön          Klass 2
Sänkt sjö med översvämningsmader och gungflyn. Omges av lövbårder.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde

A27 Lövmarker vid Nybygden      Klass 3
Lövrik barrnaturskog kring Nybygden.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Våtmark

A28 Myr söder om Nybygden      Klass 3
Smärre myrområde med tall i kant skogen.
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NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Våtmark

A29 Skallesjön med omgivande myrmarker     Klass 2
Våtmarker med gungflyn och göl. Ett vattendrag rinner genom våtmarken.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe, svinrot

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, äng och bete

A30 Betesmark vid Lönshult                  Klass 3
Betesmark vid Lönshult.

A31 Gustafsfors vid Helge å           Klass 1
Skogs- och myrmarker utmed en längre 
sträcka av Helge å uppströms Gustafsfors. 
Fattigare skogstyper i de norra delarna 
med tallmossar, öppna starrmyrar och  
lövträd utmed ån. I de mellersta delarna  
flödar ån ut i nätverk (kvillar) och närings- 
berikar skogen. Här växer främst lövträd 
som klibbal och även ask. Partivis natur- 
skogsartade skogsmiljöer med mycket 
död ved, men partivis även sträckor med 
mer trivial ung till medelåldrig löv och 
barrskog. Stor mångfald av skogstyper. 
Förekomst av flera naturvårdsintressanta 
arter. Tjäder och luddticka noterades i  
tallmossarna i den norra delen, och ut- 
med Helgeån sågs hårklomossa och safsa. 
Vattendraget tillför värden och höjer 
det totala naturvärdet för hela objektet. 
Uppskattat rekreationsområde med be-
söksmål, stigar och leder med rast- och 
grillplatser. Omfattande sportfiske med 
flugspö efter öring, som kan ses i ån till- 
sammans med bland annat signalkräfta.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/ Tallmosse, svämskog, betad skog, 
al-askskog, vattendrag, gransumpskog, klibbalskog av översilningstyp

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa* NT, §, safsa* S, storrams* S, ludd-
ticka* S, ask* EN, missne* S, öring* N, mal VU, §, kattfotslav S, mindre 
hackspett NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Talltorrakor, döda stående björkar alar och askar, 
björklågor, kvillar, blockmarker vid vattendraget och dess olika fåror, 
dammar, vassbälten. Sällsynta naturtyper i kommunen. Förekomst 

av Natura 2000-naturtyper (6430, 9080, 91D0). Vissa av detta objekts 
naturtyper finns utmed Helge å uppströms och/eller nedströms.

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis), naturvårdsavtal (delvis), 
riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, objekt med natur-
värde, sumpskog, våtmark, ängs- och betesmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel vid vattendraget och en nega-
tiv hydrologisk påverkan. Restaurering av åsträckor kan vara aktuella.
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A32 Sumpskog i Bökönasjöns utflöde     Klass 3
Mosaikartat objekt med vattendrag, 
starrmader, skogsklädda smärre öar 
eller fastmarksholmar och öppna 
myrmarker. Lugnflytande del av  
Helge å med meander-slingor och 
nästan utbildade korvsjöar. Vatten- 
och våtmarkslandskapet omväxlar 
med skogsdungar och öppna starr-
mader. Intilliggande skogar är i den 
södra delen mest rationellt skötta. 
På den östra sidan av ån längst upp-
ströms i objektet finns dock sväm-
lövskogar med insprängd mycket 
grov tall i blockrik terräng. Alarna och 
björkarna växer där på socklar.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Starrmader, våtmarker, vattendrag, 
svämskog

NATURVÅRDSARTER: Missne* S, bronshjon* S

BIOTOPVÄRDEN: Stort vattendrag, öar i ån, meanderslingor med 
stillastående vatten, starrmader, videsnår, gammal klibbal, våtmarker, 
gammal grov tall med brandljud, lövträdssocklar, lövlågor, tallrot-

vältor. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080). Liknande objekt 
finns direkt nedströms utmed Helge å.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, 
sumpskog, våtmark.

SKÖTSEL: Undvik rationellt skogsbruk i skogsmiljöer nära ån.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa, lindskål, spilkråka (NT)

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop

A33 Lövskog vid Bergshem       Klass 2
Lövängsrest med hamlade träd vid Bergshem.
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A34 Myr vid Länsasjön          Klass 2
Mosaikartad myrmark med större tall-
mosse som omger en våtmark med vat- 
tenspeglar (Länsasjön). Tallmossen är 
glest bevuxen av lågvuxen klen tall, i  
kantzonerna med medelåldrig tall. Före- 
komst av ett par tallholmar med äldre 
trädskikt och en hel del död ved. Våtmark 
med öppet vatten i mosaik med porsbe-
vuxna gungflyn. Vidsträckta starrmader 
kantar våtmarken. Välutvecklade mjuk-
mossemattor breder ut sig vid sjöstran-
den. Mellan våtmarken och tallmossen 
finns en avlång lövrik tallskog. Den är 
naturskogsartad och innehåller rikligt 
med död ved, inte bara av björk utan 
också tall. Där finns också inslag av rik-
tigt grova gamla tallar. Värdefullt fågelliv 
med bland annat sångsvan och trana. 
Objektet är påverkat av den korsande 
Ljungbyvägen i den norra delen samt 
ett tvärande dike i den södra. Låg sentida 
skoglig påverkan.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, tallskog, lövrik barrskog, våtmark

NATURVÅRDSARTER: Spillkråka* NT, §, sångsvan* §, trana §, talltita* §, 
blåmossa* S, §, granspira NT, tibast S, bronshjon* S

BIOTOPVÄRDEN: Öppna vattenytor, gungflyn, tallholmar med äldre 
tall, äldre björk- tallskog med mycket död ved, gamla grova tallar, so-
lexponerade högstubbar och lågor, rikligt med fnösketicka på björk, 

blomrika myrytor, kärrstråk. Förekomst av Natura 2000-naturtyp 
(91D0). Inga direkt anslutande myrobjekt.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Fri utveckling. Undvik rationellt skogsbruk och en negativ 
hydrologisk påverkan.
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B1 Svämlövskog och sjöstränder på Gräsö     Klass 1
Halvö nära Möckelns utlopp. Halvön 
är flikig med uddar och vikar. Sjösträn-
derna i den södra delen är flacka med 
sand och grus, men med mest sten och 
block på den norra sidan. Skyddade 
vikar med dy finns på bägge sidorna av 
halvön. Ofta finns en väl utvecklad zon 
med sjöstrandsnår av viden. Därefter 
vidtar olikåldrig flerskiktad lövdomine-
rad svämskog. Björk dominerar träd-
skiktet, men inslag finns av klibbal och 
tall. Rikligt med död ved av olika typer, 
dimensioner, fuktighet och exponering. 
Resultatet blir en naturskogsartad skog. 
Dessutom förekomst av flera hotade 
arter knutna till olika miljöer i rikliga 
bestånd.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Lövsumpskog, svämlövskog, 
strandsnår, sjöstrand

NATURVÅRDSARTER: Stor sotdyna* NT, korall taggsvamp* NT, sjötåtel* 
VU, hårklomossa* NT, §, spillkråka* NT, §, gröngöling* NT, §. På sjö-
stranden klotgräs* VU, strandjordtunga* EN, utter* NT, flat dammuss-
la* NT, §, tjockskalig målarmussla* EN, §, äkta målarmussla* NT, §.

BIOTOPVÄRDEN: Döda lövträd, talltorrakor, lövlågor, tallrotvältor, 
videsnår, klen ved, grov gammal tall, hålträd, blockrik mark, sandi-

ga-dyiga flacka stränder. Närmaste lövskogsområde finns i naturre-
servatet Byaholma precis på andra sidan kommungränsen. Objektet 
ansluter vidare till stränder och svämskogar längs med Möckeln i 
övrigt.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, 
objekt med naturvärde, sumpskog, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av strandlövskog samt hydro-
logisk påverkan på sjön som är negativ för våtmarkens naturvärden.

NATURTYP: Djup sjö

NATURVÅRDSARTER: Mal VU, lake NT, ål CR, utter* NT, §, storlom* §, 
strandjordtunga* EN, hårklomossa* NT, §, sjötåtel* VU, klockgentiana 
VU, §, klotgräs VU, tjockskalig målarmussla* EN, §, äkta målarmussla 

NT, flat dammussla NT med mera.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat (delvis), Natura 2000 (delvis), 
riksintresse för naturvård/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i 
Kronobergs län

B2 Möckeln            Klass 1
Möckeln är Älmhults kommuns största 
sjö, och med en yta 46,1 km2 är det 
Kronobergs läns tredje största. Sjön 
är 10 meter som djupast och karak-
täriseras av sina många öar, skär och 
vikar. Sjön är sänkt men oreglerad, 
vilket innebär naturliga vattenstånds- 
variationer. Dessa ger upphov till 
årliga översvämningar (svämzoner) 
i intilliggande strandskogar, vilket 
skapar en speciell miljö. Möckeln 
har landets största bestånd av flera 
rödlistade arter, bland annat sjötåtel, 
strandjordtunga och hårklomossa. 
Med de höga värdena för musslor, 
mal, fåglar med mera är Möckeln i 
särklass i naturvärde bland kommu-
nens sjöar. Samtidigt är Möckeln vik-
tig också för friluftslivet.
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B4 Höö NR            Klass 1
Område med mångskiftande natur av 
hög kvalitet. Det finns naturbetesmarker 
och blomrika slåtterängar som hävdats 
med traditionell slåtter under mycket 
lång tid. Det har resulterat i en spektaku-
lär blomrikedom, med massförekomster 
av blommande örter under olika tider 
på året, från till exempel gökärt och 
gullviva i maj, tjärblomster, rödklöver, 
prästkrage, sommarfibbla och svinrot i 
juni till åkervädd, rödklint och väddklint 
i juli. Även vildbifaunan är mycket artrik 
med cirka 90 arter. Av andra insekter har 
många blomflugor och fjärilar också no-
terats. I och kring betesmarkerna finns 
många gamla ofta tidigare hamlade 
träd, till exempel grova askar och almar. I 
den nordöstra delen av objektet finns en 
grönstenspåverkad artrik ädellövskog 
med rik lundflora och åtskilliga ovanliga svampar. Även 
förekomsten av ängssvampar på slåtterängarna är excep-
tionell. I svämskogen närmast Möckeln finns bland annat 
hårklomossa och svartfläckad rödrock. I området finns 
totalt sett en anmärkningsvärt stor ansamling av na- 

 

turvårdsarter från flera olika organismgrupper. Objektet 
är därför av nationellt intresse och naturvärdet är sam-
mantaget mycket högt. Det finns vandringsstigar genom 
området.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Slåtteräng, trädbärande 
hagmark, ädellövskog, hässle

NATURVÅRDSARTER: Mörk solvända VU, ljus solvända NT, slåtter-
fibbla VU, skogsalm* CR, ask* EN, sommarfibbla NT, sjötåtel VU, tidig 
fältgentiana EN, loppstarr VU, jungfru Marie nycklar §, svartnande 
narrmusseron EN, rökfingersvamp NT, rodnande lutvaxskivling 
VU, lutvaxskivling NT, musseronvaxskivling* NT, trådvaxskivling* 
VU, sepiavaxskivling* VU, dadelvaxskivling VU, lädervaxskivling NT, 
ullfotschampinjon* NT, praktvaxskivling NT, lila vaxskivling* NT, ljus 
ängsfingersvamp* NT, stornopping NT, fager vaxskivling NT, violett 
fingersvamp VU, mjölrödskivling NT, kastanjesopp NT, scharla-
kansvaxskivling* NT, citronspindling NT, laxticka VU, stor sotdyna NT, 
gransotdyna NT, skinntagging NT, almrostöra* VU, parknål* NT, blek 
kraterlav* VU, almlav* VU, kraterorangelav* EN, tät korallorangelav* 

VU, savlundlav* EN, bokvårtlav NT, sydlig blekspik* EN, större små-
stjärna* VU, alléägglav EN, hårklomossa NT, §, stare VU, §, gröngöling 
NT, §, spillkråka NT, §, mindre hackspett NT, §, fransfladdermus VU, §, 
väddsandbi S, trubbtandad lövknäppare VU, svartfläckad rödrock NT.

BIOTOPVÄRDEN: Kontinuerligt hävdad slåtteräng, grönstenspåverkad 
mark, blomrikt, bryn med blommande buskar, grova solitära lövträd, 
grova högstubbar och döende träd, grova lågor, gamla träd, hamlade 
träd, blockansamlingar och klipphällar,

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000, riksintresse för natur-
vård/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, äng och bete

SKÖTSEL: Fortsatt slåtter och bete samt åtgärder för att få de gamla 
almarna och askarna att överleva.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Sjötåtel VU, klotgräs VU

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
sumpskog

B3 Sjöstränder vid Lång         Klass 2
Svämskog och sjöstränder vid Lång i Möckeln.
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B5 Hagmarker, lövskogar och skogsbeten vid Faxagården  Klass 1
Mosaikartat objekt lövskog på ås-
bildning, betesmarker och hagar 
med enbuskmarker samt lövkantade 
sjöstränder vid Möckeln. På gröns-
tensåsen på Djöveln växer äldre ädel-
lövskog dominerad av ek, hassel och 
skogslind, ställvis även med ask, bok 
och skogsalm samt längs sjön asp och 
al. Lundfloran är artrik med blåsippa 
(dominerande), ormbär, tandrot, troll-
druva, underviol, vårärt, vätteros och 
vispstarr. Många rödlistade arter före-
kommer, varav lundtaggsvamp, prakt-
fingersvamp och kremlevaxskivling 
här växer på sina enda kända lokaler i 
kommunen.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Skogsbete, trädbärande hagmark, 
blandlövskog, sjöstrand

NATURVÅRDSARTER: Mindre bastardsvärmare NT, ängsstarr NT, 
hårklomossa NT, §, liten trumpetmossa NT, stor sotdyna NT, lund-
taggsvamp VU, praktfingersvamp VU, kremlevaxskivling NT, blåsippa 
S, §, ormbär S, tandrot S, trolldruva S, underviol S, vårärt S, vätteros S, 
vispstarr S, mindre hackspett NT

BIOTOPVÄRDEN: Stenbunden mark, hamlade lindar, hasselbuskar, 
hävdad ogödslad grässvål, grönsten. Angränsande stränder och 
lövskogar finns vid Möckeln, i övrigt är objektets naturtyper sällsynta 
i kommunen. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070).

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, ängs- och 
betesmark, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, Lst NVP.

SKÖTSEL: Fortsatt bete av hagmark.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §, knärot NT, §, sjötåtel VU, 
strandjordtunga EN

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
objekt med naturvärde, sumpskog

B6 Sjöstränder och rev väster om Mjölnaregården     Klass 2
Svämskogar och sjöstränder i Möckeln. Här växer bland annat den hotade växten strandjordtunga (EN).
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B7  Östra Tångarne            Klass 1
Mosaikartat objekt med skog, 
öppna fuktängar och myrmader 
samt sjöstränder och betesmarker. 
Området angränsar till Möckelns 
östra strand. På fuktängar och 
översilningsmader växer rikligt 
med klockgentiana. På öppna 
myrmader växer vitag och brunag 
i höljor. Utmed Möckeln dominerar 
blockrika stränder och strandlöv-
skogar som tidvis översvämmas.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Sötvattensstrandängar, 
gräsmarker, lövdominerad blandskog, hässle

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa* NT, §, klockgentiana* VU, §, min-
dre bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT, sjötåtel VU

BIOTOPVÄRDEN: Objekt med öppna fukt ängar och lövskogar. 
Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410, 9010, 9020, 91E0). Flera 
naturområden gränsar till området bl. a. lövskogar vid Faxagården.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000-objekt (delvis), riks-
intresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog, objekt med 
naturvärde, ängs- och betesmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Framgår av skötsel- och bevarandeplan. Särskilt viktigt är 
bete och slåtter av ängs- och betesmarker, gärna med sent betespå-
släpp.

B8  Taxås            Klass 1
Variationsrikt objekt med äldre bok-
skog längst i söder, övergående i  
öppna busk- och trädbärande betes- 
marker med trädsolitärer och blom-
mande buskar i den centrala delen 
samt blandädellövskog med hässlen 
vid klinten i den norra delen. Natur- 
skogsartad strandlövskog mot 
Möckeln med död ved i olika for-
mer. På lågor av asp i strandkanten 
av bokskogen hittades exempelvis 
aspblomfluga och knubblårsbark-
fluga. Särskilt värdefull svampfunga 
i objektet. Naturreservat med stig-
system.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog, blandädellövskog, 
busk – och trädbärande betesmark, rasbrant, bergbrant, flacka dyiga 
stränder

NATURVÅRDSARTER: Alm* CR, lind* S, underviol* S, storrams* S, tand- 
rot* S, svartbräken* S, stenbräken* S, slåtterfibbla VU, trolldruva, 
hässel- 
klocka, gullviva, platt fjädermossa* S, stenporella* S, fällmossa* S, 
guld- 
lockmossa* S, traslav* S, bårdlav* S, lunglav NT, S, rosettgelélav* EN, 
lönnlav* S, vedlavklubba VU, brandticka* NT, bronssopp NT, aspblomflu-
ga* N, knubblårsbarkfluga* N, mindre bastardsvärmare NT, svartfläck-
ig röd- 
rock NT, sjötåtel VU, tallmulmblomfluga NT, kandelabersvamp* NT, 
hårklomossa * NT, §. På sjöstranden strandjordtunga* EN, flat damm-

mussla* NT, mindre hackspsett NT, nötkråka NT.

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade grova lindar, hässle, solbe-
lysta blommande bryn och buskar, betad grässvål, grova bokhög-
stubbar och lågor, grova lindar med tidigare hamlingsspår, torrträd 
av grov alm, grov hassel, grova solexponerad asplågor, grov tall, grov 
granhögstubbe, grova granlågor med klibbticka, grönsten, block-
marker, klippväggar, dyiga stränder. Sällsynta natur- och skogstyper i 
kommunen och flera Natura 2000-naturtyper (bl.a. 9020, 9070, 9130). 
Möckelsnäs NR angränsar till objektet söderut.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000-objekt (delvis), riks-
intresse för naturvård, Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData, nyckelbiotop, 
sumpskog, ängs- och betesmark, Lst NVP
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B9  Lövskog i Råshult norra                  Klass 2
Medelåldrig till lite äldre blandlöv-
skog med avenbok, ek och rönn samt 
rika inslag av grov asp i kantzonerna. 
Gammal inägomark med rösen och 
stenmurar. Blockrik mark med moss-
klädda block. Förekomst av grova 
asplågor och senvuxna klena lövträd. 
Flera naturvårdsarter finns i objektet.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Blandlövskog

NATURVÅRDSARTER: Lunglav* NT, kandelabersvamp* NT, platt  
fjädermossa* S, lind* S

BIOTOPVÄRDEN: Stenmur, rösen, blockrik mark, grova asplågor, 

hålträd, äldre senvuxna lövträd

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData

SKÖTSEL: Granfri utveckling.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Buskskvätta, fällmossa, lind, sävsparv VU, trana §

SKYDD/UNDERLAG: BIotopskydd SVO, delvis, riksintresse för naturvår/
Lst NVP, objekt med naturvärde, sumpskog

B10 Lövskogar och mader öster om Råshult             Klass 2
Skogbevuxen myr, öppna dråg och öppna dråg vid sjö.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Bredbrämad bastardsvärmare NT. Chrysura 

radians NT, sommarfibbla NT, storfibblebi NT

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP

B11 Betesmarker vid Duvelycke               Klass 2
Lövskog och hagmarker vid Duvelycke.
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B12  Diö stationsäng                                                                           Klass 2
Blomrik ruderatmark vid järnväg och 
Diö station. Stor population av in-
planterad sommarfibbla, som numera 
täcker en stor del av ytan. I övrigt 
grusig till sandig mark. Enstaka bus-
kar och smärre träd finns i objektet, 
men öppna och solexponerade ytor 
dominerar. En sandkulle har anlagts. 
Värdefull lokal för bin och fjärilar.

NATURTYP/BIOTOP: Infrastruktur och bebyggd mark/Grusmark

NATURVÅRDSARTER: Sommarfibbla* NT, mindre bastardsvärmare NT, 
mindre taggmätare NT, stekelflugan Myopa pellucida NT, storfibblebi 
NT, åkerkulla NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT

BIOTOPVÄRDEN: Blomrik mark, sandig- grusig yta, solexponerat läge. 

Sällsynt människoskapad naturtyp i kommunen. Området kan sam-

mankopplas med andra objekt, som Linnés Råshult, via järnvägen. 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

SKÖTSEL: Återkommande insatser behövs för att bibehålla öppna 
ytor med blottad sand och grus samt blomrika partier. Naturvårds-
bränning i kombination med uppryckning av björk- och tallplantor 
rekommenderas.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, nyck-
elbiotop, sumpskog, våtmark

B13 Mader vid Helgeå        Klass 2
Översvämningsmader och lövsumpskog i anslutning till Helge å vid Diö.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lind, mörk solvända VU, mindre bastardsvär-
mare NT, Lestica alata EN (en rovstekel), ljus bronsblomfluga NT, 

storfibblebi NT, väddgökbi VU

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde

B14 Lövskog och vägrenar vid Ljungsberg    Klass 2
Ädellövskog, aspdungar och blomrika vägrenar vid Ljungsberg. Äldre aspar viktiga för insekter. Enda fyndplats i Sverige 
sedan 1800-talet för rovstekeln Lestica alata (EN).

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/ArtData, nyckelbio-
top

B15 Lövskog vid Stubbinge       Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, äng och 
bete

B16 Lövmarker vid Södregården      Klass 3
Ekhage vid Södregården.

B17 Diö bokskog         Klass 1
Gammal bokskog på Möckelns östra 
strand. Tätortsnära skog med stig-
system och bryggor vid sjöstranden. 
Större bokskog med åtskilliga gamla 
bokar och rötskadade stammar, ibland 
med bohål och håligheter. En hel del 
knäckta stammar, högstubbar och lågor 
med olika nedbrytningsgrad. Gott om 
fnöskticka och klibbticka på träden. 
Inslag finns av äldre ek och enstaka 
lindar. Vid sjöstranden växer strand-
lövskog med al, asp och björk med en 
hel del död multnande ved i form av 
lågor och högstubbar. Flera grova aspar 
noterades. Bitvis naturskogsartad örtrik 
bokskog, bitvis mer parkartad bokskog 
av karaktär som pelarsal, dock mest 
intill stigar. Totalt sett ett mycket värde-
fullt tätortsnära naturområde med få 
motsvarigheter i kommunen.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, strand-
lövskog

NATURVÅRDSARTER: Stor sotdyna* NT, sydlig sotticka VU, kanelticka 
VU, korallticka NT, oxtungsvamp NT, skinntagging, lunglav* NT, liten 
lundlav* NT, savlundlav* EN, bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, mjölig 
klotterlav * S, havstulpanlav* S, grå punktlav* S, gulnål* S, lönnlav* 
S, rostfläck* S, fällmossa* S, platt fjädermossa* S, guldlockmossa* 
S, stare* VU, §, gröngöling* NT, §, lind* S, storrams* S, ekskinn NT, 
hårklomossa NT, §, klosterlav VU, koralltaggsvamp NT, liten ädellav 
EN, rosa skärelav NT 

BIOTOPVÄRDEN: Grova bokar, gamla träd, högstubbar, lågor, rot-
vältor, senvuxna klena bokar, rötskadade träd med hål, sav och/eller 
mulm. Rötskadade äldre ekar, asplågor och högstubbar, björkhög-
stubbar och lågor, överlag blockrik mark. Sällsynt naturtyp i kom-
munen och förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9110). Inga 
direkt anslutande objekt med liknande bokskog, men Lia bokskog 
ligger i närheten.

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000-område, riksintresse för naturvård/
ArtData, nyckelbiotop, Lst NVP

SKÖTSEL: Granfri utveckling – naturlig skogsdynamik. 

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lind, mindre hackspett NT, gröngöling NT, stare 

VU, fällmossa, grynig filtlav NT, väddsandbi, ängsmetallvinge NT, stor 
sotdyna NT, sjötåtel VU, hårklomossa NT

B18 Löv- och betesmarker vid Dihult     Klass 2
Aspskog, ädellövskog och lövängsrest vid Dihult. Värdefull asksumpskog och naturskogsartad strandskog ingår också i 
objektet.
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B19  Betesmark vid Berghem         Klass 2
Trädbärande hagmark som korsas av 
grusväg. Innehåller rösen och murar 
samt värdeelement som blommande 
buskar av slån och hagtorn. I träd-
skiktet finns flera stora sälgar, men 
även till exempel björk. Hasselbuskar 
växer längs med en stenmur i den 
norra delen av objektet. Gräsmar-
ker med mycket sommarfibbla och 
många intressanta marksvampar.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Trädbärande hagmark

NATURVÅRDSARTER: Buskskvätta* NT, §, sommarfibbla NT, svartnande 
narrmusseron EN, rodnande lutvaxskivling VU, rökfingersvamp NT, 
violett fingersvamp VU, praktvaxskivling NT, scharlakansvaxskivling NT

BIOTOPVÄRDEN: Solitära sälgar, blommande buskar, hasselbuskar, 

grässvål, rösen, stenmurar Sällsynt naturtyp i kommunen och före- 
komst av Natura 2000-naturtyp (9070). Inga anslutande liknande 
objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

SKÖTSEL: Fortsatt beteshävd.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §, sjötåtel VU, stor sotdyna NT

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis, riksintresse för natur-
vård/ArtData, Malmqvist (2014), nyckelbiotop, objekt med naturvärde, 
sumpskog

B20 Strandlövskogar och svämzoner vid Raskudden    Klass 2
Naturskogsartad alsumpskog och svämskog vid Möckelns östra strand.
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B21 Bokskog vid Liatorp         Klass 1
Gammal smärre bokskog intill väg. 
Gott om gamla bokar, i den nord-
västra delen också en hel del hög-
stubbar och lågor. I denna del är 
bokbeståndet till viss del olikåldrigt 
och flerskiktat, men i andra delar 
mer enskiktat och homogent. Stora 
delar objektet är städat, dvs. mäng-
den av liggande död ved är låg och 
naturvärdet är då något lägre. Denna 
multnande ved har samlats ihop 
till en större faunadepå i den norra 
delen av objektet. Det finns gott 
om gamla rötskadade bokar med 
värdefull epifytflora i hela objektet. 
Objektet är ett tätortsnära område 
och används för rekreation. Förutom 
stigar finns här en frisbeebana. 

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Rosa lundlav* VU, gul pysslinglav* VU, sav-
lundlav* VU, liten lundlav* NT, blek kraterlav* VU, bokvårtlav* NT, 
bokkantlav* NT, gulnål S, olivklotterlav* S, lönnlav* S, gröngöling* NT, 
§, grålila fingersvamp NT, sydlig blekspik VU

BIOTOPVÄRDEN: Gamla bokar, rötskadade träd, savande bokar, 
bokhögstubbar och lågor, hålträd, senvuxna och undertryckta bokar, 

blockrik mark. Sällsynt naturtyp i kommunen och förekomst av Natura 
2000-naturtyp (9110). Inga direkt anslutande objekt med liknande 
bokskog, men Diö bokskog ligger i närheten.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

SKÖTSEL: Granfri utveckling – naturlig skogsdynamik. Spara gärna 
mer död ved på plats.

B22  Sjöstränder och svämskogar på Bölsö udde och Skaldens ö 
                                                                                                                 Klass 1
Flacka men blockrika sjöstränder 
med smärre öar och uddar på  
Möckelns nordöstra strand. Natur- 
skogsartad svämskog innanför en 
zon med pors och viden. Björk domi- 
nerar numera trädskiktet efter att 
många tallar och alar dött efter 2007 
års översvämningar. Ställvis rikligt 
med olikåldrig asp. Rikligt med död 
ved av olika slag, särskilt talltorrträd 
och asplågor. Tidvis översvämmad 
skog och rikligt med hårklomossa. 
Stora populationer även av klock- 
gentiana och sjötåtel samt flera arter 
av stormusslor i strandzonen.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, klib-
balskog av översilningstyp, ekskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Sjötåtel* VU, klockgentiana* VU, §, stor sotdyna* 
NT, hårklomossa* NT, §, flat dammussla* NT, §, svartfläckad rödrock 
NT

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, flacka exponerade och skyddade 

dy- och sandstränder, torrträd, högstubbar, lågor. Sällsynt naturtyp i 
kommunen. Anslutande svämskogar och sjöstränder finns i Möckeln.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, 
sumpskog, Lst NVP

SKÖTSEL: Granfri utveckling av lövskog. Därtill behövs bete, främst för 
att motverka igenväxning av stränder.
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B23  Hagmarker vid Bölsnäs         Klass 1
Mosaikartat objekt med betesmarker 
och hagar, delvis med sent betespå-
släpp, öppna gräsmarksytor, hässlen, 
solitära träd. Grova träd och hamlade 
träd växer i spridda rösen. Marken 
har en lång beteskontinuitet och ver-
kar vara ogödslad. Blomrika marker 
och förekomst av en rad rödlistade 
kärlväxter. Riklig förekomst av dag-
fjärilar.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Fuktig björkhage, ädellöv-
hagmark, hässle, örtrik blockrik gräsmark

NATURVÅRDSARTER: Nötkråka NT, lind, ängsnattviol* NT, §, slåtter-
gubbe* VU, §, mörk solvända* VU, sommarfibbla* NT, backsippa* VU, 
§, backruta* NT, jungfrulin* S, hönsbär* N, svinrot* S, getrams* N, 
granspira NT

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, odlingsrösen, hamlade lindar, hässlen, 
hävdad ogödslad grässvål, grova ädellövträd som skogslönn. Sällsynt 

naturtyp i kommunen. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 
6270, 9070). Inga andra direkt anslutande liknande objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, 
sumpskog, ängs- och betesmark

SKÖTSEL: Fortsatt nötbete, delvis med sent betespåsläpp. Hamling/
återhamling av lövträd. Naturvårdsbränning bör utföras vid växtplats 
för backsippa.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lindskål S, rostfläck S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, nyckelbiotop

B24 Lövskog vid Gölshult                  Klass 2
Lövnaturskog och ädellövträd vid Gölshult.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog

B25 Fyrtången           Klass 3
Myrmarksmosaik med tallmosse och tallsumpskog samt öppna kärrdråg. Kraftigt påverkad av flera breda ledningsgator.
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B26  Hagmarker och lövskogar vid Bästerås               Klass 2

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Gräsmarker, åkerholmar

NATURVÅRDSARTER: Ask EN, slåttergubbe* VU, §, mörk solvända* VU, 
sommarfibbla* NT, jungfrulin* S, svinrot* S, backstarr* S, gröngöling* 
NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade lindar, hässle, hävdad 
ogödslad grässvål. Sällsynt naturtyp i kommunen. Förekomst av 

Natura 2000- 
naturtyp (6270). Inga direkt anslutande liknande objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (delvis)/ArtData, nyckelbiotop, 
objekt med naturvärde, sumpskog, Lst NVP

SKÖTSEL: Fortsatt nötbete, delvis med sent betespåsläpp. 

Mosaikartat objekt med betes- 
marker och hagar. Sydvända 
ogödslade backar och enbusk- 
marker. Örtrik flora med flera  
numera sällsynta arter. I de södra 
delarna av objektet kan natur- 
värdet bedömas vara något lägre, 
det vill säga påtagligt – klass 3.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

B27 Myr väster om Bästerås         Klass 3
Tallbevuxen myr.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

B28 Betesmark vid Äspemo         Klass 3
Betesmark vid Äspemo.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

B29 Lövskog vid Äspemon         Klass 3
Lövdominerad luckig blandskog.
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B30 Lövsumpskog vid Värpeshult                                                   Klass 2

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Klibbalskog av översilningstyp

NATURVÅRDSARTER: Alm* CR, ask* EN, lind* S, gröngöling* NT, §, 
fällmossa S, grynig filtlav NT, gullpudra S, rostfläck S

BIOTOPVÄRDEN: Gamla grova alar, stora alsocklar, mossblock, lövlå-
gor, högstubbar, almtorrträd, stillastående vatten. Sparsam naturtyp 

i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080). Inga 
direkt anslutande liknande objekt. Lövsumpskogar finns dock vid 
Möckeln.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

SKÖTSEL: Granfri utveckling. Ostörd hydrologi.

Gammal högvuxen alsumpskog längs 
med bäckstråk och tidvis stillastående  
vatten i svackor. Flerskiktad och olikåld-
rig. Väl utvecklat buskskikt av hägg och 
hassel. Relativt gott om grova och stora 
alsocklar samt en del grov död lövved. 
Rikligt med mossklädda block i bäck- 
stråken. Objektet övergår söderut först  
i vidkroniga äldre hagmarksekar och se-
dan i en örtrik äldre bokskog med  
förekomst av värdeelement som hög- 
stubbar och lågor.
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C1 Runneboda myr          Klass 2
Sammansatt större myrområde på 
ömse sidor av kommungränsen.  
Själva mossen är bevuxen av små- 
tallar och det finns inga större helt 
öppna mosseplan. Däremot finns 
inslag av fastmarksöar och förekomst 
av tjäder. I den östra kanten ingår 
också äldre barrblandskog med åt-
skilligt med död ved efter stormen 
Gudrun 2005. I gränsen till fastmark 
finns även en nyckelbiotop med 
blandlövskog.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Högmosse, barrblandskog, blandlövskog

NATURVÅRDSARTER: Tjäder* §, lind* S, lackticka* N, fällmossa* S

BIOTOPVÄRDEN: På fastmarksöar grova träd, döda träd, högstubbar, 
lågor, rotvältor Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7110, 91D0). 
Myren fortsätter över kommungränsen in i Ljungby kommun. Inga 

närliggande myrar inom Älmhults kommun.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvär-
de, sumpskog, våtmark

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och på fastmark-
söar samt negativ hydrologisk påverkan.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

C2 Mosse sydöst om Stensholm        Klass 3
Skogsbevuxen myr.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

C3 Betesmarker vid Haghult       Klass 2
Betesmarker med många stenmurar och lövbårder.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Jungfru Marie nycklar §, sommarfibbla NT, 
ängsstarr NT, slåttergubbe VU, svinrot

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, delvis, Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData, 
Äng och bete

C4 Betesmarker vid Norra Värpeshult       Klass 1
Naturbetesmarker och slåtterängar med lång traditionell hävdhistorik.
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NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Jungfru Marie nycklar, svinrot

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

C5 Betesmark söder om Värpeshult      Klass 3
Betesmark söder om Värpeshult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Gulsparv, missne

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog

C6 Sumpskog öster om Grönadal      Klass 2
Tidvis översvämmad lövsumpskog.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Trana §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

C7 Örsjön            Klass 3
Öppen myr med dråg, videbuskage, fastmarksöar och myrgölar.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

C8 Myr öster om Sjöåsen                          Klass 3
Tallmosse korsad av ledningsgata.

C9  Backsippor i Eneryda        Klass 2
Öppna gräs- och ljungmarker vid 
fornminne, en hällekista i Kölve.  
Objektet delas av en korsande väg. 
Den rikliga förekomsten av back-
sippa (ca 600 plantor 2019) utgör 
det viktigaste värdet för biologisk 
mångfald. I övrigt noteras bland annat 
gökärt. Liknande objekt har ofta för- 
svunnit i landskapet. Detta objekt 
har klarat sig genom hävden kring 
fornminnet. Backsippa växer bara i 
anslutning till vägen. Det är önskvärt 
att utbredningen av backsippa kan 
expandera inom objektet för att göra 
den mindre sårbar.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Gräsmark

NATURVÅRDSARTER: Backsippa* VU, §, gökärt* N

BIOTOPVÄRDEN: Hävdad solöppen gräsmark. Förekomst av biotop 
med backsippa som numera är regionalt sällsynt och starkt hotad. 

Åkermark omger objektet, som därmed är relativt isolerad.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, fornminne

SKÖTSEL: Hävd genom årlig slåtter, där höet bortförs. Småskalig 
återkommande naturvårdsbränning är sannolikt gynnsamt.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Sotlav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

C10 Lövskog vid Håralycke       Klass 3

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, äng och bete

C11 Myr öster om Skärvet       Klass 3

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, gröngöling NT, §, lindskål S, mindre 
hackspett NT, §, sotlav S

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,  
nyckelbiotop, skyddsvärt träd

C12 Lövskog vid Spånghult       Klass 2

C13  Garanshultasjön med mader och sumpskogar  Klass 1

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Översvämningsmader, sötvattens-
strandängar, vass, svämlövskog

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, mindre hackspett NT, stenskvätta, 
rödlånke* NT, röd gaffelmossa* EN, millimetermossa* EN

BIOTOPVÄRDEN: Torr hed, betad gräsmark, översvämningsmark, 
vassbälten, öar med blandskog, videbuskage, döda lövträd. Sällsynt 
naturtyp i kommunen. Förekomst av flera Natura 2000-naturtyper 

(4030, 6270, 6410, 9010, 91E0). Ligger i vattensystem med liknande 
objekt, särskilt Virestadsjön norra.

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis), riksintresse för naturvård/
ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog, ängs- och betesmark, 
våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Fortsatt betesdrift av strandängar. Låt gärna skogsöarna 
utvecklas fritt.

Grund sjö med betade strandängar, 
fastmarksöar, vassvikar, videbuskage 
och tidvis översvämmade lövsump- 
skogar. Värdefull häckfågelfauna.  
Förekomst av nationellt sällsynta  
mossor. Totalt sett ett mycket artrikt 
objekt med många ingående värdefulla 
naturtyper. Rikt fågelliv och viktig rast-
plats för gäss, änder och vadare.
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C15  Betade mader i Virestadnäsasjön     Klass 2
Våtmark som når sin största utbredning 
som grund sjö under våren. Övriga års-
tider utbreder sig istället främst fuktiga 
lågvuxna starrmader kring en utgrävd 
och kanaliserad åsträcka. I denna å finns 
vatten även sommartid. Den kantas av 
videsnår, vass, betade starrmader och av 
nötkreatur trampade samt näringsberi-
kade strandpartier. Det finns även stråk 
av ung till medelåldrig lövblandskog och 
smärre lövholmar dominerade av björk. 
Fågelrika marker under vår och försom-
mar med både rastande och häckande 
fåglar. Dessutom förekomst av flera na-
turvårdsarter av mossor och kärlväxter i 
anslutning till ån. På intilliggande öppna 
betesmarker finns enstaka grova och vid-
kroniga hagmarksekar samt även partier 
med sandslänter.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Översvämningsmader, å

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §, tofsvipa* §, rödbena* §, 
rödlånke* NT, röd gaffelmossa* EN, nickskära* N, stjärtand §, gröngö-
ling NT, buskskvätta* NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Periodvis översvämmade starrmader, betesmark, 
videsnår, vassar, åsträcka med vatten, grova vidkroniga ekar, sandiga 

slänter. Sällsynt naturtyp i kommunen. Fler våtmarksområden till- 
stöter söderut i Garanshultasjön. 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, ängs- och 
betesmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Fortsatt hävd med sent betespåsläpp.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

C16 Myr väster om Boatången      Klass 3
Helt tallbevuxen mosse.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Jungfru Marie nycklar S, slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, äng och 
bete

C17 Betesmarker vid Kistiga                 Klass 3
Betesmarker vid Kistiga.

NATURTYP: Grund sjö/våtmark

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, sävsparv* VU, §, rödlånke* NT, röd 
gaffelmossa* EN, millimetermossa* EN

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, riksintresse för naturvård/ArtData, 
NORS, SERS, Fisk och fiskar i Kronobergs län

C14 Garanshultasjön        Klass 2
Garanshultasjön är en grund, näringsrik sjö med ett maxdjup på 2 meter. Sjön är cirka 1 km2 stor och flera mindre öar 
finns. Viktig rastplats för gäss, änder och vadare.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Skärmstarr S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog

C20 Sumpskog söder om Romsalycke       Klass 2
Lövsumpskog vid bäckdråg.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

C21 Betesmark väster om Boön        Klass 2
Betesmark väster om Boön.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

C22 Betesmarker öster om Boön        Klass 2
Betesmarker öster om Boön.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

C23 Betesmark vid Boön       Klass 3
Betesmark vid Boön.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

C19 Myr väster om Degerön                  Klass 3
Tallbevuxen mosse.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Rutlungmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

C18 Lövskog vid Romsalycke        Klass 2
Trädklädda hagmarker.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Platt fjädermossa S

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis/ArtData, Lst NVP,  
nyckelbiotop

D2 Bokskog vid Askenäs       Klass 3
Bokskog med värdefull kryptogamflora vid Askenäs.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

D3 Betesmark vid Fagerhult      Klass 3
Betesmark vid Fagerhult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Guldlockmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Nyckelbiotop

D4 Lövskog vid Fagerhult       Klass 2
Hedädellövskog med gamla bokar vid Fagerhult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, gullviva N, §, jungfru Marie nycklar 
§, slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde, 
sumpskog, äng och bete

D5 Betes- och ängsmarker i Bårshult     Klass 2
Blandsumpskog och hagmarksskog med värdefull flora i Bårshult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Sjötåtel VU

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog, 
våtmark

D1 Sumpskog norr om Krösnakärr     Klass 3
Stränder och strandlövskog vid Hängasjön.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

D6 Myr öster om Lingsgården      Klass 3
Dikad mosse, mest tallbevuxen.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

D7 Käskhultamossen        Klass 2
Myr med öppet mosseplan och fastmarksöar.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde

D9 Lövskog vid Käskhult         Klass 3
Lövskog vid Käskhult.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP. sumpskog, NVI

D11 Myr väster om Forreryd         Klass 3
Myrområde med tallmosse, myrgölar, smärre sjöar och gungflyn.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

D12 Betesmark vid Göteryd         Klass 2
Betesmark vid Göteryd.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde

D13 Lövskog vid Lunden                                  Klass 3
Lövskog och bergbrant vid Lunden.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §, jungfru Marie nycklar §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

D8 Betesmark vid Käskhult         Klass 2
Betesmark med värdefull flora vid Käskhult.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, sumpskog, 
våtmark

D14 Myrmarker nordöst om Käskhultasjön        Klass 3
Skogbevuxen myr med bäckdråg.

NATURTYP: Djup sjö

NATURVÅRDSARTER: Storlom §, fisktärna §, flodkräfta CR

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Krono-
bergs län

D10 Käskhultasjön           Klass 2
Käskhultasjön är en näringsfattig och djup sjö som är ca 0,5 km2 stor. Käskhultasjön är en av få sjöar med ett kvarvarande 
bestånd av flodkräfta. Rikt fågelliv.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Våtmark

D17 Barrskog och myr öster om Slättatorpet     Klass 3
Tallbevuxen mosse.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: Trana §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark

D16 Ebbhultssjön           Klass 3
Grund sjö med gungflyn och tallmosse med myrgöl.

D18  Våtmarker vid 
Alsumpskog, talldominerade äldre 
blandskogar, gamla öppna slåtter- 
mader med högörtvegetation, 
sjöstränder och åutlopp i sjö. Lillån 
formar flera parallella åfåror och  
bildar även smärre korvsjöar och 
meanderslingor innan själva åut- 
loppet. Alskogarna är gamla och 
högväxta med sockelbildningar.  
Grova tallar och björkar växer ut- 
med de blockrika och dyiga sjö- 
stränderna. Totalt sett ett mång- 
formigt objekt med påtagliga  
biotopvärden och höga artvärden. 

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Alsumpskog, blandskog, åmad, 
vassar, vattendrag, sjöstrand

NATURVÅRDSARTER: Pilblad* NT, sjötåtel* VU, klockgentiana* VU, 
§, kungsfiskare* VU (stationär, men troligen inte häckande), §, flat 
dammussla* NT

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade lindar, hässle, hävdad 
ogödslad grässvål, vassbälten, solitära videbuskage. Förekomst av 

Natura 2000-naturtyper (bl.a. 9080). Liknande miljöer finns närmast 
på den östra sidan av Römningen.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, ängs- och betesmark, våtmark, Lst 
NVP

SKÖTSEL: Gärna återupptaget bete på åmader och stränder i anslut-
ning till Römningen.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Utter NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop

D19 Lövsumpskog söder om Askenäs       Klass 2
Ädellövskog och hassellund söder om Askenäs.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

D15 Mosse väster om Slättatorpet       Klass 3
Skogsbevuxen myr med genomkorsande bäckdråg.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Klippfrullania S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, objekt med 
naturvärde, äng och bete

D21 Mosaikmarker vid Sjuhult        Klass 2
Källpåverkad mark, alsumpskog och betesmark vid Sjuhult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Jungfrulin, slåttergubbe

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, äng och 
bete

D22 Betesmarker vid Hästberga        Klass 3
Betesmarker vid Hästberga.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Våtmark

D20 Glimmamossen          Klass 3
Myrgöl omgiven av tallmosse och ett smärre öppet mosseplan.

D23 Barrskog vid Klockaregölet        Klass 2
Lövrik barrblandskog utmed stranden 
av Römningen och tallmosse med 
skogstjärn. Mest värdefullt är den äldre 
barrblandskogen längs med sjön. Den-
na skog är stormskadad sedan Gudrun 
och har sedan lämnats. Här finns stora 
mängder av död ved i olika former. Grova 
mossiga granlågor och tallrotvältor är 
mest påtagligt. I luckor denna skog växer 
lövträd upp, så att skogen blir än mer 
naturskogsartad. Tallmossen är bevuxen 
av medelåldrig ganska enskiktad tall 
med viss förekomst av klena torrakor 
och rotvältor. Enstaka fastmarksholmar 
med grov tall, lågor och talltorrakor 
finns också. På de sandiga till dyiga sjö-
stränderna finns olika arter av musslor 
och en hel del kortskottsväxter. En marke-
rad stig leder genom tallmossen ut till 
barrblandskogen och utmed stranden.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Barrblandskog, blandsumpskog, 
tallmosse, skogstjärn, sjöstrand

NATURVÅRDSARTER: Brandticka* NT, äkta målarmussla* NT, flytsäv VU

BIOTOPVÄRDEN: Åtskilliga granlågor, tallrotvältor, högstubbar, torr-
träd och skadade träd (stormpåverkad skog), skogstjärn, grova gamla 

tallar, videsnår, blandsumpskog. Förekomst av Natura 2000-naturtyp 
(91D0). 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark

SKÖTSEL: Spara död ved och undvik rationell skogsskötsel samt nega-
tiv hydrologisk påverkan.
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NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, våtmark

D24 Mader öster om Göteryd                 Klass 3
Betade strandmader vid sjön Römningen.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lind S

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData, Lst NVP, nyckel-
biotop

D25 Lövskog vid Göteryd       Klass 3
Lövängsrest och hamlade träd samt grova ekar vid Göteryd.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Borsttåg NT, jungfrulin S, jungfru Marie nycklar 
§, havstulpanlav S, slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData, objekt med natur-
värde, äng och bete

D26 Betes- och lövmarker vid Ljunggårdsköp   Klass 2
Bokskog och betesmarker vid Ljunggårdsköp.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Drillsnäppa §, gråtrut VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO/Lst NVP, nyckelbiotop, objekt 
med naturvärde

D27 Blandskog på Ljungön       Klass 2
Naturskogsartad sandbarrskog på ö i Römningen.

NATURTYP: Sjö

NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana* VU, §, sjötåtel* VU, flytsäv VU, 
storlom §, fisktärna §, flat dammussla* NT, äkta målarmussla* NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Krono-
bergs län

D28 Römningen         Klass 2
Römningen är en grund sjö med ett maxdjup på knappt fyra meter. Sjön är 3,75 km2 stor och ett flertal öar finns.  
Römningen är sänkt men oreglerad (?). Rikt fågelliv. 
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D29  Mader och betesmarker vid Bjärnhult    Klass 2

Mosaikartat objekt med vattendraget 
Lillån och omgivande öppna slåtter-
mader samt trädbärande betesmarker. 
Även förekomst av gölar, liten sjö och 
sjöstrand vid åutloppet i Römningen. I 
avgränsning till maderna finns betade 
trädklädda hagmarker av nöt och får. 
Hamlade lindar i olika stadier finns 
rikligt i betesmark nära det gamla kul-
turlandskapet vid Bjärnhult. Även gott 
om solitära hasselbuskar och gamla 
enbuskar. Värdefullt fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/ Slåttermader, trädbärande betesmarker, 
meandrande vattendrag, gölar, liten sjö

NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana* VU, §, äkta målarmussla* NT, flat 
dammussla* NT, lind* S

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade lindar i betesmark, hassel-

buskar, grova tallar, öppna hävdade slåttermader, vattendrag, flacka 
stränder, gölar. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410, 9070). 
Inga liknande anslutande landmiljöer. 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, ängs- och betesmark, våtmark, Lst 
NVP

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Utter NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, våtmark

D31 Lövskog vid Ryfors        Klass 2

Strandlövskog vid Lillån.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, våtmark

D32 Mader vid Lillån uppströms Lillaryd    Klass 2

Översvämningsmader och sumpskogar vid vattendrag.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lake NT, safsa S, utter NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop

D33 Lövsumpskog vid Lillån       Klass 2

Strandlövskog omgivande blockrik bäck.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

D30 Lövskog söder om Furuhov      Klass 3

Lövskog söder om Furuhov.
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D35  Mesahögarna vid Delary      Klass 2
Gammal deponi av mesakalk, en restprodukt från pappersmassa¬framställning som pågick i närbelägen fabrik under 
perioden 1935-1981. Mesakalk är en blandning av kalciumkarbonat och kalciumhydroxid och har högt pH-värde. Det-
ta förhållande möjliggör förekomst av 
udda och ovanliga växter och krypto-
gamer. Området är idag till stora delar 
täckt av ett låg- och senvuxet glest träd-
skikt av björk, tall och gran. I kantzoner 
och på omgivande vallar växer även 
viden och sälg rikligt. Inslag finns här 
av solexponerade och rötskador sälgar. 
Genomskärningar i form av kanaler 
och sänkor med exponerade ytor av 
mesakalken är intressantast. Här finns 
kalkkrävande mossor, som är ovanliga i 
denna del av Småland. Tidigare har en 
stor population av orkidéen ängsnycklar 
påträffats, men det är oklart om den 
finns kvar. Vildlin finns dock kvar ganska 
rikligt i den västligaste delen, också det 
en ovanlig art i denna del av landskapet. 

NATURTYP/BIOTOP: Täkt och upplag/ Deponi av mesakalk

NATURVÅRDSARTER: Vildlin* N, glanslungmossa* N, kragpellia* N, 
ängsnycklar §

BIOTOPVÄRDEN: Diken och öppna ytor med exponerad mesakalk, 
vass, solexponerad sälg, rötskadad sälg, solöppna sluttningar. Den 

gamla deponin är en säregen och udda miljö med få motsvarigheter 
i kommunen och i länet i övrigt. Dock finns äldre liknande objekt norr 
om Delary.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

SKÖTSEL: 

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

D37 Kringelbäcken och myr väster om Snärhulta sjö  Klass 3
Stort myrområde med skogsbevuxen myr, Snårhulta sjö och bäckar. Dock mycket produktionsskogar och hyggen inom 
objektet.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Skuggmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog, 
våtmark

D36 Hästbergamossen        Klass 3
Stort myrområde med omfattande spår av tidigare torvtäkt. Åtskilliga gölar ligger spridda i myrområdet.

NATURTYP: Vattendrag

NATURVÅRDSARTER: Safsa S, utter NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Krono-
bergs län

D34 Lillån          Klass 2
Lillån är ett av de större biflödena till Helge å i Kronobergs län. Ån har sin källa nordöst om Ljungby och mynnar i Helge 
å vid Delary. 
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NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Spillkråka NT, §, tjäder §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog, 
våtmark

D38 Burhulta sjö med omgivande skog    Klass 2
Kärr med omgivande lövskog.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Klippfrullania S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde, 
sumpskog, våtmark

D39 Slagerköpa myr och Jämnhulta göl    Klass 2
Mosse med fastmarksöar och myrgöl.

D40  Åmader och lövskogar väster om Holmseryd   Klass 2
Mosaikartat objekt med sväm- och 
strandlövskogar i anslutning till vat-
tendraget Helge å. I den nordöstra 
delen finns också myrmarker med 
mosse. Slåttrade åmader och betes-
marker finns ännu i smärre fragment 
kring ån. Delar av dessa är dock igen-
växande som följd av minskad hävd. 
Spritt utmed vattendraget finns döda 
lövträd (björk, al, ask), högstubbar 
och lågor. Även en hel del videbus-
kage kantar ån. Den hotade växten 
klockgentiana finns ännu kvar på 
flera platser med starrängar i objek-
tet. För den talrikaste lokalen i norra 
delen har markägaren förtjänstfullt 
väntat med slåtter tills växten har 
fröat av sig.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/ Strandlövskog, svämskog, tall-
mosse, åmader

NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana* VU, §, ask* EN, stor sotdyna* NT. 
I vattendraget utter NT, § och mal VU.

BIOTOPVÄRDEN: Döda lövträd, högstubbar med tickor, grova blöta 
lövlågor, smärre korvsjöar och laguner invid ån, mosse. Anslutande 
övre och nedre delar finns av Helge å.

I övrigt är objektets naturtyper sällsynta i kommunen. Förekomst av 
Natura 2000-naturtyp (6410).

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis)/ArtData, nyckelbiotop, 
våtmark, sumpskog, ängs- och betesmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Fortsatt slåtter och bete med sent påsläpp.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, delvis, riksintresse för naturvård/Lst 
NVP, objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark, äng och bete.

D41 Åmader norr om Lindgården      Klass 2
Våtmarker utmed Helge å norr om Lindgården.
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NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Darrgräs, Jungfru Marie nycklar, sommarfibbla

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

E2 Betesmarker vid Länshult       Klass 2
Betesmarker med värdefull flora vid Länshult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

E3 Betesmarker vid Länshult       Klass 3
Betesmarker vid Länshult.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/Objekt med natur-
värde, våtmark

E4 Myrmarksmosaik sydöst om Millebygden    Klass 2
Skogbevuxen myr och tallsumpskog.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

E5 Myrar vid Grässjön                   Klass 3
Myr med bäckar, öppen starrmyr med gungflyn och tallsumpskog.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Jungfrulin, svinrot

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, äng och bete

E1 Betesmarker vid Osnaköp       Klass 3
Betesmarker vid Osnaköp.
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E6  Blandädellövskog vid Skoga      Klass 2
Lövskogsområde uppdelat i två olika 
områden. En västlig sluttningszon med 
sluten blandädellövskog och en östlig 
igenväxande hagmark, troligen med 
upphörd hävd. I sluttningen ett artrikt 
trädskikt med asp, bok, ek och skogs-
lönn som dominerande trädslag. Även 
förekomst av björk, klibbal, rönn, ask 
och avdöende alm. Blockrik sluttning, 
delvis naturskogsartad struktur och en 
hel del död ved. Bördigheten växlar från 
näringsrik till näringsfattig mark, mest 
med vitsippor i fältskiktet. Hagmarken 
är stadd i igenväxning och är hassel- och 
enbuskrik med tall, ek, björk, lind och 
asp i trädskiktet. Vid biotopskyddsgrän-
sen en mycket grov gammal lind upp-
delad i flera grova stammar och många 
naturvårdsarter. 

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Blandädellövskog, bokskog, igen-
växande hagmark

NATURVÅRDSARTER: Stiftklotterlav* NT, rostfläck* S, lönnlav* S, 
guldlockmossa* S, fällmossa* S, lind* S, alm* CR, ask* EN, lindskål S, 
mindre bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT

BIOTOPVÄRDEN: Grov bok, ek, lind, gammal tidigare hamlad lind, äld-

re asp, hassel, tall, grov björklåga, grova lönnlågor, döda almtorrträd, 
blockrik mark. I närområdet finns inga liknande objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd/ArtData, nyckelbiotop

SKÖTSEL: Fläckvis finns rika uppslag av asp, bok och gran. Dessa 
uppslag röjs bort när de konkurrerar med äldre lövträd.

E7 Myrmarksmosaik norr om Ön     Klass 2
Myrmarksmosaik med igenväxande mosseplan, öppna genomkorsande dråg och inslag av spridda barrholmar, ibland 
upphöjda fastmarksholmar, av olika storlek. På dessa holmar finns ofta gammal barrskog och en hel del död ved. Gran-
holmen i den nordöstra delen är extra 
sevärd med naturskogskvaliteer och 
förekomst av en del död ved. Även 
den gamla senvuxna tallsumpskogen i 
den östra delen är ovanlig att träffa på 
i dagens skogslandskap. Vegetationen 
på myren domineras av vitt utbredda 
ytor av ljung, klockljung och tuvull. 
Myrytor med spridda lågvuxna martal-
lar dominerar. Helt öppna myrvidder 
saknas dock. Låg sentida påverkan. 
Det finns gamla igenvuxna diken, men 
också lite nyare vid norra gränsen. 
Förekomst av skogshöns som orre och 
tjäder. Flera nyckelbiotoper och objekt 
med naturvärden av hög klass. Totalt 
sett ett mycket värde fullt myrmarks-
mosaikobjekt.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, mosseplan, tallsumpskog, myr-
marksmosaik

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, tjäder* §, brandticka* NT, blåmossa* §, 
skogsödla* §

BIOTOPVÄRDEN: Dråg, tallholmar med gammal tall, granholme med 
mycket död ved, hänglavar, gammal senvuxen tallsumpskog med 
mycket död ved. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7140, 9010). 

I landskapet finns fler myrar, men i närområdet omges objektet mest 
av rationellt skötta barrskogar.

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (delvis)/Nyckelbiotop, objekt 
med naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av holmar och kantskogar 
samt hydrologisk påverkan som är negativ för myrens naturvärden.

554



50 MB

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

E9 Munka göl         Klass 3
Myrgöl med delvis öppen tallmosse korsad av ledningsgata.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Svinrot S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, äng och bete

E10 Betes- och lövmarker vid Väraberga    Klass 3
Ädellövskog och beteshagar vid Väraberga.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Safsa S

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
nyckelbiotop, sumpskog

E11 Lövsumpskog vid Helge å, Väraberg    Klass 2
Naturskogsartad blandsumpskog vid vattendrag, Väraberg.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Bokvårtlav NT, fällmossa S, lindskål S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

E12 Lövskog på Helgeåns västra sida     Klass 2
Rikare lövskog vid Näs med rik vårflora.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Guldlockmossa S, lind S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, objekt med naturvärde

E8 Lövskog vid Boastad       Klass 3
Ädellövskog och lövängsrest vid Boastad.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Gullpudra S, havstulpanlav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

E13 Lövskog söder om Skateboda     Klass 3
Bokskog och källmark vid Skataboda.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: Brun kärrhök §, skrattmås

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, våtmark

E14 Våtmarker vid Skatebodasjön     Klass 2
Öppna våtmarker med gungflyn. Skrattmåskoloni med 100-150 par.
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NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

E16 Målagöl med omgivande myr     Klass 2
Stort myrområde med myrgöl och ansluter till Skärsjön och flera stora myrobjekt österut. Påverkat av både äldre och 
nyare dikningar.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Platt fjädermossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, äng och bete

E17 Lövmarker vid Lönhult       Klass 2
Hagmarksskog med grova spärrgreniga träd vid Lönhult.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

E18 Staffensmossen        Klass 2
Skogbevuxen myr kombinerat med öppna myrytor med dråg.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog,våtmark

E15 Kärr norr om torpet Höganäs      Klass 2
Sumpskogar, kärr och fastmarksholmar.

E19 Myr öster om Gölsön       Klass 2
Öppen myr med inslag av spridda 
fastmarksholmar. Delar av dessa hol-
mar har en naturskogsliknande barr-
blandskog med ett varierat inslag 
av björk. I flera av dessa är mängden 
av död ved stor, särskilt granlågor 
och tallrotvältor. Vegetationen på 
myren domineras av vitt utbredda 
dråg med myrliljeängar omväxlat 
med klockljung och ljung på tuvorna 
och vitag i höljorna. Öppna myrytor 
med enstaka lågvuxna martallar. På 
vissa skogsholmar dock mer ordinär 
planterad gran. Det finns några äldre 
igenväxande diken.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, tjäder* §

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksöar, dråg, torrakor, högstub-
bar, senvuxen gran, lågor och rotvältor. Förekomst av Natura 2000-na-
turtyper (7110, 7140). Myren omges av flera andra stora myrar, och 

ingår således i ett myrrikt landskap.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, objekt med naturvärde, 
våtmark

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och på holmar ute 
i myren samt negativ hydrologisk påverkan.
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E20  Kärrnäsamossen        Klass 2
Stor myr med ett öppet mosseplan. 
I kantzonerna inslag av spridda fast-
marksholmar. Dessa hyser dock få in-
tressanta värdeelement. Dock rikligt 
med klena torrtallar i myrens norra 
del, troligen beroende på många 
avvattnande diken, nu stadda i igen-
växning. Vegetationen på myren 
domineras av ljung. Öppna myrytor 
med spridda lågvuxna martallar. Ti-
digare värdefull lokal för ljungpipare, 
som dock har minskat och på senare 
år troligen också försvunnit som 
häckfågel. Orrspel.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, öppet mosseplan

NATURVÅRDSARTER: Ängspiplärka* NT, §, buskskvätta NT, §, orre §, 
blåmossa §

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksholmar, klena torrakor, tallrot-
välta. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (7110). Myren omges av 

flera andra stora myrar, och ingår således i ett myrrikt landskap.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog, 
våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och på holmar ute 
i myren samt negativ hydrologisk påverkan.

E21  Myrmarksmosaik öster om Anderstorp    Klass 2
Öppen myr med inslag av spridda 
fastmarksholmar. Delar av dessa 
holmar är lite påverkade av rationellt 
skogsbruk, men mängden av värde-
element är ändå begränsat. Vegeta-
tionen på myren domineras av ljung 
med enstaka lågvuxna martallar. På 
vissa skogsholmar dock mer ordinär 
planterad gran. Det finns några di-
ken, där ett i södra delen underhållits 
nyligen. Förekomst av orre.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik

NATURVÅRDSARTER: Orre* §

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksöar, torrakor, högstubbar, 
senvuxen gran, lågor och rotvältor. Förekomst av Natura 2000-natur-
typ (7110). Myren omges av flera andra stora myrar, och ingår således 

i ett myrrikt landskap.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ ArtData, sumpskog, objekt med naturvärde, 
våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Fläckvis finns rika uppslag av asp, bok och gran. Dessa 
uppslag röjs bort när de konkurrerar med äldre lövträd.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog

E23 Barrsumpskog vid Högahult      Klass 3
Naturskogsartad gransumpskog och lövsumpskog vid Hagahult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Enetjärn (2015), sumpskog

E24 Tallsumpskog sydöst om Furulund      
Tallsumpskog korsad av ledningsgata.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Enetjärn (2015), sumpskog

E25 Vena mosse         Klass 3
Skogsbevuxen myr med litet bäckdråg längst i söder.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, kantarellmussling S, rostfläck S, 
Sphinctrina turbinata VU, bokkantlav NT, bokvårtlav NT.

SKYDD/UNDERLAG: NR, biotopskydd SVO/ArtData, nyckelbiotop, 
sumpskog

E26 Hökhults NR         Klass 2
Bok- och lövsumpskogar vid Hökhult.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

E22 Kärr och mossar söder om torpet Lidarna   Klass 2
Myr med genomrinnande bäck och öppna starrytor. Myrens kantzoner är bevuxna av sumpskogar.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP. nyckelbiotop

E27 Lövskog vid Björkbacka       Klass 3
Lövskog vid Björkbacka.
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E28  Ekdominerade lövskogar vid Delary    Klass 2
Ett större mosaikartat lövskogsområde 
vid Helge å med förekomst av flera 
skogstyper. På höjdryggen i den norra 
delen växer ekdominerad medelåldrig 
till äldre blandskog på gammal inägo-
mark och fornåkrar. Inslag finns av gam-
la grova lindar och senvuxna ganska 
klena men gamla ekar. Lövrik blandskog 
kantar objektet mot den dämda ån. I 
denna strandnära ofta sluttande zon 
finns gott om död ved och lövskogen 
har där delvis en naturskogsartad ka-
raktär. Nedströms dammluckan bildas 
kvillar, där vattendraget delas upp och 
rinner som ett nätverk genom strand-
lövskog och svämskog med mycket 
ask och al. Många grova rotvältor av 
ask ligger här sedan stormen Gudrun 
2005. Längs med ån söder om bron är 
marktillståndet mer näringsrikt och inslaget av alm och 
sykomorlönn är ställvis stort. Många grova träd, bland 
annat av al och asp, växer också där. Totalt sett ett mycket 
trädslagsrikt objekt, där i stort sett alla viktigare trädslag i 
kommunen noterades. Förekomst också av en rad natur-

vårdsarter. Naturvärdet varierar dock stort inom området. 
Vissa partier gränsar till högsta naturvärde, medan mer 
påverkad och ensartad alskog bara har visst naturvärde. 
Merparten av objektet bedöms dock ha högt naturvärde. 
Värdefullt tätortsnära objekt. Röjning av ung gran har ny-
ligen gjorts, men även vissa uttag av grövre björk och asp.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Ekskog av örtfattig typ, stran-
dalskog

NATURVÅRDSARTER: Dvärgbägarlav *NT, oxtungsvamp* NT, skiller-
ticka* VU, bittersopp* S, fällmossa* S, grynig lundlav* N, blanksvart 
myra* N, skogsalm* CR, ask* EN, skogslind* S, hasselsopp* S, utter NT, 
hårklomossa NT, §, tibast S, bäckbräsma S

BIOTOPVÄRDEN: hässle, grov ek. grov ask, grova lövträd med hålig-

heter och mulm. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7110, 7140). 
Myren ansluter till sjö och översvämningsmader österut.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP

SKÖTSEL: Röjning av uppväxande ung gran. Skötselåtgärder har 
nyligen utförts i objektet.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Gulpudrad spiklav S, sotlav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

E29 Lövskog vid Lillån i Delary      Klass 2
Lövskog på ömse sidor av åfåra i Delary.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Borsttåg NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, Lst NVP, äng och bete

E30 Betesmarker och lövskogar vid Kölaboda   Klass 2
Betesmarker och lövskog vid Kölaboda.
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E31  Myrmarksmosaik vid Sköldsbygd                Klass 2

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, fastmarksholmar

NATURVÅRDSARTER: Tjäder* §, orre* §

BIOTOPVÄRDEN: Öppen mosse, fastmarksholmar, klena torrakor, 
tallrotvältor.

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7110, 7140). Myren ansluter till 

sjö och översvämningsmader österut.

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis)/ArtData, objekt med natur-
värde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och på holmar ute 
i myren samt negativ hydrologisk påverkan.

Stor myr med ett relativt öppet  
mosseplan. Gott om spridda fast-
marksholmar. Flera av dessa hyser 
gammal barrblandskog med gamla 
tallar och granar. Vegetationen på 
myren domineras av ljung och tuvsäv. 
Öppna myrytor med spridda lågvuxna 
martallar. Skogshöns förekommer i  
objektet.

E32  Bokdunge nordöst om Slätthult     Klass 3

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Rosa lundlav* VU, bokkantlav* NT, bokvårtlav* 
NT, bokfjädermossa* NT, havstulpanlav* S, fällmossa* S, grynig lund-
lav* N, lunglav NT

BIOTOPVÄRDEN: Gamla bokar, rötskadade bokar, bohål, bokhögstub-

bar, boklågor.. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110). Omges av 
barrplanteringar och hyggen, och är isolerad från liknande biotoper.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

SKÖTSEL: Granröjning kring de gamla bokarna. Kräver akut åtgärd!

Liten bokdunge med högvuxna gamla 
bokar, med inslag av rötskadade träd, 
bohål och död ved. Återstår ett dussin- 
tal bokar, där varje stam är värdefull 
för naturvårdsintressanta kryptoga-
mer. Flera rödlistade lavar och mossor 
på stammarna. Rosa lundlav är mest 
ovanlig med förekomst på en stam, 
medan havstulpanlav växte på näs-
tan varje stam. Starkt hotat objekt av 
uppväxande gran och isolering samt 
generationsglapp.
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NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, jungfru-
lin S, klockgentiana VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, äng och 
bete

E33 Betesmarker vid Kölaboda      Klass 2
Betesmarker med värdefull flora vid Kölaboda.

E34  Kärr på Farstusjöns norra sida     Klass 2
Öppna översvämningsmader kring rinnande vattendrag. Maderna utgörs av blåtåtel, starr och pors samt smärre partier 
med vass. Maderna kantas av en lövrik barrbland-skog, mest medelåldrig och skogligt påverkat, men på flera ställen 
med inslag av värdeelement som äldre grövre träd samt bok, asp och björk.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Mader, vattendrag, 
barrblandskog

NATURVÅRDSARTER: Inga noterade.

BIOTOPVÄRDEN: Öppna mader, vatten-
drag, gungflyn, värdeelement grova träd, 
högstubbar, lågor. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (7140). Myren ansluter  
västerut till den stora myrmarksmosaiken 
vid Sköldsbygd och till Farstusjön söderut.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt 
med naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst 
NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i 
myrkanter och negativ hydrologisk påver-
kan på vattenmiljöerna.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

E36 Mosse sydöst om Kölshult      Klass 3
Skogsbevuxen myr med korsande bäck. Inslag av produktionsskogar och hyggen.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog

E35 Sumpskog väster om Kölshult     Klass 2
Naturlig skogsbäck och översvämningsskog väster om Kölshult.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde

E40 Lövskog vid Brokhult       Klass 3
Lövängsrest söder om Brokhult.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

E38 Mosse väster om Brokhult      Klass 3
Skogsbevuxen myr. Korsas av väg 120.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

E39 Kölshulta sjö         Klass 3
Öppna våtmarker med gungflyn. Kantskogar med stort lövinslag.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lind

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

E37 Lövmarker vid Kölshult       Klass 3
Ädellövskog och ädellövträd vid Kölshult.

E41  Brokhultasjön         Klass 2
Flikig grund sjö och anslutande våt-
marksområde strax intill väg 120. I 
sjökanterna gungflyn, vassbälten och 
en björkdominerad lövskogsbård 
innan rationellt skött barrskog tar 
vid. Fin fågelsjö med sångsvan och 
trana. Lätt tillgänglig och delvis över-
blickbar sjö från plats vid vägen.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/ Vassbälten, gungfly, strandlövskog

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §

BIOTOPVÄRDEN: Vassbälten, gungfly, lövskogsbård, död ved. Före-
komst av Natura 2000-naturtyp (7140). Myren omges av till stor del 
rationellt skötta barrskogar och hyggen. 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, våtmark

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av kantskogar samt ytterliga-
re hydrologisk påverkan som kan vara negativ för våtmarksområdets 
naturvärden.
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E42 Bokskog vid Vareböke       Klass 2
Ädellövnaturskog vid Vareböke.

E43  Virenhults mosse        Klass 3 
Mosse gränsande till torvtäkt. Varia-
tionsrikt myrmarksområde som även 
inkluderar gamla granholmar, som till 
stor del blåst ner och bildar stora brötar 
på flera ställen. Det finns även äldre 
senvuxen tallsumpskog med talltorra-
kor samt öppna kärrdråg med myrlilja. 
I övrigt dominerar ljung, tuvsäv och 
tuvull. Dikningspåverkan finns närmast 
torvtäkten, annars relativt låg påver-
kan. Påverkan från sentida rationell 
skogsskötsel är också relativt begrän-
sad. Förekomst av flera naturvårdsarter. 
Sammantaget ett tätortsnära värdefullt 
kvarvarande myrområde. Partier med 
äldre barrskog och mycket död ved kan 
bedömas ha högt naturvärde – klass 2.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, tallsumpskog

NATURVÅRDSARTER: Brandticka* NT, kungsfågel* VU, §, blåmossa §, 
mindre hackspett NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, kärrdråg, granholmar med mycket död 
ved, äldre senvuxen tallsumpskog med död ved. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (91D0). Myren omges av till stor del rationellt skötta 
barrskogar. Norr om torvtäkten finns dock ytterligare nyckelbiotoper 

och objekt med naturvärde.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvär-
de, sumpskog, våtmark

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av holmar och kantskogar 
samt ytterligare hydrologisk påverkan som kan vara negativ för 
myrområdets naturvärden.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, lunglav NT, S, mindre flugsnappare

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde, 
nyckelbiotop

E44 Mosse öster om Holmsjön      Klass 3
Skogsbevuxen myr med inslag av smärre fastmarksholmar. Objektet korsas av ledningsgata.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

E45 Mossar söder om Farstusjön      Klass 3
Större skogsbevuxen myr med fastmarksholmar. Inslag av produktionsskogar och 
hyggen.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
nyckelbiotop, sumpskog

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Backsippa VU, §, slåttergubbe VU, §, svinrot S, 

jungfrulin S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, äng och bete

E46 Betesmarker vid Torsholma      Klass 2
Betesmarker med värdefull flora vid Torsholma.
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NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Missne S

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/ArtData, objekt med 
naturvärde, sumpskog, våtmark

E47 Myr sydöst om Strömsborg      Klass 3
Myr och sumpskogar nordöst om Torsholma.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

E48 Myr söder om Björkhaga      Klass 3
Skogbevuxen myr söder om Björk haga.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/Objekt med natur-
värde, sumpskog, våtmark

E49 Myrmarksmosaik nordväst om Krusasjön   Klass 2
Myr- och skogsmosaik nordväst om Krusasjön.

E51  Ädellövskog vid Kruseböke      Klass 1
Blandädellövskog i sluttningar och 
i igenväxande betesmarker vid Kru-
seböke. Förekomst av ett stort antal 
grova träd, varav många är jätteträd. 
Främst gäller det tidigare hamlade 
lindar och askar, men även av bok, 
ek, alm och avenbok. Objektet är 
en igenväxande lövängsrest med 
stor trädslagsblandning. Överlag är 
trädskiktet flerskiktat och olikåld-
rigt, men det finns ytor med mer 
homogen avenbok, ek och asp. Vari-
ationsrikt och mångskiftande objekt. 
Mängder av värdefulla värdeelement 
och förekomst av en rad naturvårds-
arter. Sammantaget ett mycket vär-
defullt naturvårdsobjekt.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Avenbokskog, igenväxt äng/hag-
mark av ask-almtyp, igenväxt äng/hagmark av lind-ektyp, bokskog av 
lågörttyp

NATURVÅRDSARTER: Lunglav* NT, almlav* VU, blek kraterlav* VU, 
orangepudrad klotterlav* NT, fällmossa* S, platt fjädermossa* S, 
trubbfjädermossa* S, trädporella* S, guldlockmossa* S, storrams* S, 
gullpudra* S, skogslind* S, ask* EN, skogsalm* CR

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, brant sluttning, bäckdråg, rösen, sten-

mur, grova ädellövträd (ask, bok, ek, lind, alm) – flera jätteträd, grova 
avenbokar, hamlade lindar och askar, grova boklågor, grov solexpo-
nerad eklåga, hässle, asphögstubbar, asplågor, björklågor. Sällsynta 
naturtyper i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyper 
(9110, 9160, 9180). Inga anslutande liknande objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvär-
de, Lst NVP

SKÖTSEL: Brunnsröjning av ung gran kring grova ädellövträd, främst ek.

NATURTYP: Djup sjö

NATURVÅRDSARTER: Flodkräfta CR

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Krono-
bergs län

E50 Krusasjön         Klass 2
Krusasjön är 0,5 km2 stor, näringsfattig sjö med ett maxdjup på drygt 10 meter. Sjön är belägen i de sydligaste delarna 
av Älmhults kommun och hyser ett av få kvarvarande bestånd av flodkräfta. 
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E52  Bokskog och barrsumpskog sydöst om Hägdabygd Klass 2
Skogsområde som består dels av en 
gammal bokskog på frisk mark, dels en 
större barrsumpskog på fuktig till blöt 
mark. I och vid den senare finns även 
al och björk så att det bildas en bland-
sumpskog. Trädskiktet i såväl boksko-
gen som i sumpskogarna är gammalt 
och har lång kontinuitet. Mängden av 
gamla träd, senvuxna träd, socklar och 
död ved i olika former är stor och om-
fattande. Särskilt barrsumpskogen är 
naturskogsartad med en mycket liten 
sentida skoglig påverkan. Där finns sär-
skilt många värdeelement. Förekomst 
av exklusiva lavar i både bokskogen 
och i sumpskogen, med de enda kända 
förekomsterna i kommunen av hållav 
och ädelkronlav. Sammantaget ett 
mycket värdefullt skogsobjekt.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, barr-
sumpskog, blandsumpskog

NATURVÅRDSARTER: Hållav* VU, ädelkronlav* VU, bokvårtlav* NT, 
bokkantlav* NT, havstulpanlav* S, fällmossa* S, lunglav NT

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grova bokar, senvuxna rötskadade 
bokar, bok-högstubbar, boklågor, alsocklar, gamla senvuxna granar 
och tallar, barrtorrträd, barrotvältor, barr- och lövlågor, lövhögstub-

bar, bäckdråg, översilning, rännil, hög luftfuktighet. Sällsynta skogs-
typer i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 
9110). Liknande objekt strax norrut.

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis), Natura 2000 (delvis)/ArtDa-
ta, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, sumpskog, Lst NVP

SKÖTSEL: Återkommande röjning av ung gran i bokskogen. Undvik 
rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk påverkan.

E53  Bokskog och tallsumpskog öster om Hägdabygd Klass 2
Sammansatt objekt bestående av gam-
mal bokskog i östra respektive västra 
delen, en smärre hagmark i den västra 
samt mellanliggande myrmarksmo-
saik med öppen myr och omgivande 
tallsumpskog. Bokskogen är gammal 
och innehåller en hel del grova träd, 
högstubbar och lågor. Den är också 
delvis olikåldrig och skiktad. Bitvis finns 
dock mycket ung gran, särskilt i den 
östra bokskogen. Delar av tallsump- 
skogen på den östra sidan av myrgölen 
innehåller gamla vridna tallar och tall- 
torrakor, medan övrig tallsumpskog är 
mer medelåldrig och homogen. Aktivt 
rationellt skogsbruk pågår i anslutning  
till objektet, och öppna hyggen angrän- 
sar nu på den södra sidan av objektet.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, tall-
sumpskog, öppen myr, trädbärande hagmark

NATURVÅRDSARTER: Bokfjädermossa* NT, bokvårtlav* NT, bok-
kantlav* NT, havstulpanlav* S, fällmossa* S, platt fjädermossa* S

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grov bok, rötskadade träd, bokhög-
stubbar, boklågor, talltorrträd, gammal tall, myrgöl. Förekomst av 

Natura 2000-naturtyper (7140, 9070, 9110, 91D0). Omges söderut av 
barrplanteringar och hyggen, men än mer söderut ansluter gammal 
bokskog och barrsumpskogar.

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis)/ArtData, nyckelbiotop, 
sumpskog, ängs- och betesmark

SKÖTSEL: Fortsatt bete av hagmark. Granröjning i bokskog.
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NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark

E55 Mosse väster om Lindås       Klass 3
Skogsbevuxen smärre myr med fastmarksöar och korsande bäck.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

E54 Lövskog vid Lindås        Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd och lövskog vid Lindås.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Knärot NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

E56 Barrskog vid Lindås       Klass 3
Barrnaturskog med rikligt med död ved vid Lindås.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: Trana § 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

E57 Bårsnen med omgivande myrmarker    Klass 2
Öppna våtmarker med gungflyn växlande med klarvattenytor samt stråk med sumpskog och dråg. Värdefull fågellokal.
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F1  Kronan och Möckelsnäs       Klass 1
Naturskogsartad blandädellövskog 
på rik mark med grönsten. Olikåldrig 
och mest flerskiktad skog med inslag 
av högvuxna grova gamla ädellöv-
träd. Artrikt trädskikt med dominans 
av ek, skogslönn och lind. Även före-
komst av undertryckta senvuxna  
stammar. Åtskilliga lågor i olika 
nedbrytningsgrad och exponering. 
Torrträd, hålträd och rötskadade träd. 
Riklig förekomst av naturvårdsarter 
av olika organismgrupper. Betad ek-
skog på udden i söder. Naturreservat 
med stigsystem genom objektet.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Blandädellövskog, brantskog av 
ädellövrik typ

NATURVÅRDSARTER: Ekticka* NT, ekskinn* NT, almrostöra* VU, 
rutskinn* NT, trubbfingersvamp VU, saffransfingersvamp VU, prakt-
tagging VU, lundticka VU, oxtungsvamp NT, korallticka NT, blekticka 
NT, stor tratticka NT, cinnoberspindling NT, spinnfingersvamp 
NT, skinntagging NT, blek kraterlav* VU, lunglav* NT, almlav* VU, 
orangepudrad klotterlav* NT, stiftklotterlav* NT, liten sönderfall-
slav* VU, liten lundlav* NT, bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, gulnål* 
S, stor knopplav* S, rostfläck* S, traslav* S, rävsvansmossa* S, grov 
baronmossa* S, trädporella* S, platt fjädermossa* S, guldlockmossa* 
S, fällmossa* S, vårärt* S, mörk lungört* S, svart trolldruva* S, lind* S, 
alm* CR, ask* EN, underviol* S, hässleklocka* S, lundelm* S, blåsippa* 

S, lundarv* S, myskmadra* S, storrams* S, lundbläcksvamp* NT

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grova ädellövträd, jätteekar, gamla 
ädellövträd, grova ädellövlågor, torrträd, hålträd, hamlingspåverkade 
lindar, rötskadade träd, grönsten, mossblock med intressant mossflo-
ra, ansluter till sjö runtom, hög luftfuktighet

Sällsynta natur- och skogstyper i kommunen samt förekomst av 
Natura 2000-naturtyper (9020, 9160). Taxås NR angränsar till objektet 
norrut.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000-objekt (delvis), riksin-
tresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, Lst NVP

SKÖTSEL: Framgår av skötsel- och bevarandeplan. Naturlig skogsdy-
namik är en viktig utgångspunkt.
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F4  Hagmarker och lövskogar vid Stockanäs   Klass 2
Mosaikartat objekt med betesmarker 
och hagar. Naturreservatet Stockanäs 
är en del av objektet. Större delen av 
reservatet består av blandskog, men 
här finns också igenvuxen odlings-
mark med ädellövträd. I området 
finns många sällsynta arter vedsvam-
par och skalbaggar som är beroende 
av gammal skog och döda träd.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Aspskog, klibbalskog av 
översilningstyp, hässle, trädbärande hagmark

NATURVÅRDSARTER: Sommarfibbla* NT, jungfrulin* S, svinrot* S, 
ask* EN, stare* VU, gröngöling* NT, §, sparvuggla §, sjötåtel VU, stor 
sotdyna NT, brandticka NT, kandelabersvamp NT, Cis submicans NT, 
slåttersandbi VU, väddgökbi VU, mindre bastardsvärmare NT, gropig 
brunbagge NT, gulbandad brunbagge NT, korthornad ögonbagge 
NT, svartvingad svampbagge NT, granbarkmögelbagge NT, Corticaria 
interstitialis NT, mindre hackspett NT.

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade lindar, hässle, hävdad 
ogödslad grässvål, grov asp, hålträd, solöppna gläntor. Förekomst 
av Natura 2000-naturtyper (t.ex. 9070, 9080). Objektet ligger i en 
ansamling av andra värdefulla lövskogar och hagmarker på den östra 
sidan av Möckeln.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat/ArtData, nyckelbiotop, objekt med 
naturvärde, sumpskog, Lst NVP

SKÖTSEL: Fortsatt bete, gärna med sent betes påsläpp.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Mindre hackspett NT, gröngöling NT, slåtter-
sandbi VU, sommarfibbla NT, ängsstarr NT, darrgräs S, jungfrulin S, 
jungfru Marie nycklar §, almrostöra VU, orange bokticka EN, slåtter-

gubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
nyckelbiotop, äng och bete

F3 Hagmarker med äldre träd vid Sällhult    Klass 1
Betesmarker med ädellövträd vid Sällhult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §, korallticka NT, strandjord-
tunga EN, rostfläck S, safsa S, sjötåtel VU

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, Malmqvist (2014), objekt 
med naturvärde, sumpskog

F2 Möckelns sydöstra strand      Klass 1
Svämlövskog och strandmiljöer med värdefulla växtplatser för bland annat strandjordtunga (EN).
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Lövskogar, slåtteräng och blomrika vägrenar vid Lilla Stenbrohult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Mindre bastardsvärmare NT, silkesslidskivling 
VU, ängsmetallvinge NT

SKYDD/UNDERLAG: NR, riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
nyckelbiotop, objekt med naturvärde, äng och bete

F5 Lilla Stenbrohult        Klass 2

Smärre barrnaturskog. Objektet ligger inklämt mellan järnväg i öster och väg i väster.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Bronshjon S, kungsfågel VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, riksintresse för naturvård/Art-
Data, nyckelbiotop

F6 Skog sydöst om Lilla Stenbrohult     Klass 2

Mosaikartat objekt med välhävdade 
betesmarker, slåtterängar och hagar 
övergående västerut i gamla bok- 
skogar. Hagmarker och slåtterängar 
är mycket högklassiga med en lång-
varig hävdkontinuitet. I betesmarkerna 
vid Djäknabygd finns en lång rad av 
hävdgynnade rödlistade marksvam-
par. I de gamla bokskogarna växer 
många exklusiva rödlistade lavar och 
marksvampar. Sammantaget är detta 
ett objekt med mycket höga natur-
värden.

F7  Stenbrohult         Klass 1

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Trädbärande betesmark, 
slåtteräng, hässle, bokskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Skogsalm* CR, fläckmaskros VU, stor vaxlav EN, 
almsnabbvinge NT, bröd märgsticka* NT, orangepudrad klotterlav 
NT, savlundlav* EN, rosa lundlav* VU, kortskaftad parasitspik* VU, 
liten blekspik* VU, bokvårtlav* NT, lunglav* NT, liten lundlav* NT, 
barkkornlav* S, grynig nållav* S, tallmulmblomfluga NT, lundvaxskiv-
ling* NT, lömsk flugsvamp* S, mjölrödskivling* NT, kandelabersvamp* 
NT, skinntagging* NT, sydlig taggfingersvamp* NT, laxfingersvamp 
VU, guldfingersvamp* VU, borsttåg* NT, slåttergubbe* VU, lila 
vaxskivling* VU, praktvaxskivling* NT, violett fingersvamp* VU, da-
delvaxskivling* VU, rodnande lutvaxskivling* VU, lutvax-skivling* NT, 
korpnopping* NT, stornopping* NT, svartnande narrmusseron* EN, 
rökfingersvamp* NT, brödmärgsticka* NT, rotsopp NT, kastanjesopp 

NT, nötkråka NT, mindre hackspett NT, större sågsvartbagge NT, 
gulbandad brunbagge NT, Cryptophagus fuscicornis NT

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hässle, hävdad ogödslad grässvål, bl-
omrik mark, boklågor, björkhögstubbar, grova ädellövträd. Sällsynta 
natur- och skogstyper i kommunen samt förekomst av flera Natura 
2000-naturtyper (t.ex. 6230, 6270, 6510, 9070, 9110). Flera angränsan-
de och delvis liknande objekt, främst Linnés Råshult och Stockanäs.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat (delvis), Natura 2000-objekt (del-
vis), Naturvårdsavtal Lst (delvis), riksintresse för naturvård/ ArtData, 
nyckelbiotop, äng- och betesmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Framgår av skötselplan och bevarandeplan. Fortsatt hävd 
av slåtter- och betesmarker är viktigt.
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F8  Linnés Råshult        Klass 1
Mosaikartat gammalt kulturlandskap 
med en mager men frisk artrik slåtte-
räng, allmogeåkrar och betesmarker 
med hassel och spridda lövträdsolitärer. 
Efter ett uppehåll i början av 1900-talet 
återupptogs slåttern 1953, och har fort-
gått årligen sedan dess. Råshult är nu-
mera kulturreservat. För besökare finns 
en vandringsled genom området, där 
den närmast bedövande blomsterprak-
ten av åkervädd, rotfibbla, ängsskallra 
och sommarfibbla kan beundras utan 
att trampas ner. Värdena är mycket 
höga för flera olika organismgrupper, 
som insekter (särskilt bin), kärlväxter 
och ängssvampar. Totalt sett har ett 
mycket stort antal naturvårdsarter rap-
porterats från objektet. Sammantaget 
är detta inte bara ett objekt med höga 
kulturvärden, utan även ett objekt med 
högsta naturvärde.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Trädbärande betesmark, 
slåtteräng, allmogeåkrar, hässle, bokskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Slåttersandbi* VU, väddgökbi VU, storfibblebi 
NT, bryngökbi NT, slåttergubbemal VU, mindre bastardsvärmare 
NT, bredbrämad bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT, mörk 
bronsblomfluga NT, granspira* NT, ängsnattviol* NT, §, jungfru Marie 
nycklar* S, §, sommarfibbla* NT, slåttergubbe VU, §, backruta NT, 
borsttåg NT, klockgentiana VU, §, ljus solvända NT, mörk solvända VU, 
violett fingersvamp VU, jungfrulin* S, tennvaxskivling* EN, bröd-
märgsticka NT, lundvaxskivling NT, åkerkål NT, lundvaxskivling NT, 
praktvaxskivling NT, scharlakansvaxskivling NT, grålila vaxskivling VU, 
lila vaxskivling NT, lutvaxskivling NT, oxtungsvamp NT, lunglav NT, 
rosa lundlav VU, gröngöling NT, §, spillkråka NT, §, stare VU, §, mindre 
hackspett NT, §, nötkråka NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Gamla ädellövträd, hamlade grova lindar, solexpo-
nerade björkhögstubbar, gamla hasselbuskar, rösen, sandiga stigar, 
solöppna blomrika ängsmarker. Hävdade gamla slåtterängar är myck-
et sällsynta och förekomst av flera Natura 2000-naturtyper (t.ex. 6510 
och 9070). Flera angränsande och delvis liknande objekt, närmast 
angränsande Stenbrohult NR.

SKYDD/UNDERLAG: Kulturreservat (delvis), Natura 2000-objekt 
(delvis), riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, ängs- och 
betesmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Framgår av skötsel- och bevarandeplan. Viktigt är fortsatt 
sensommarslåtter med efterbete av nötkreatur och skötsel av träd 
genom hamling/återhamling.

F9 Lövskog och ängsmarker vid Borshult    Klass 2
Ädellövskog och lövängsrest vid Borshult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Mindre bastardsvärmare NT, slåttersandbi VU, 
sommarfibbla NT, slåttergubbe VU, §, månlåsbräken NT

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
objekt med naturvärde, nyckelbiotop

F10 Myrmarker och vattendrag söder om Såganässjön Klass 2
Myrmarker med dråg och gölar samt vattendraget Helge å. Objektet korsas av väg 23.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Mal VU, utter NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark
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NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Trana §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

F12 Tystesjön          Klass 3
Smärre öppen myr med gungflyn och dråg.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lind S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

F13 Lövskogar vid Sutareboda      Klass 3
Lövängsrest och lövrik barrnaturskog vid Sutareboda.

NATURTYP: Sandmiljö

NATURVÅRDSARTER: Dvärglin VU, mindre bastardsvärmare NT, 
slåttersandbi VU, storfibblebi NT, vickerglasvinge NT, väddgökbi VU, 

ölandsgökbi VU

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

F14 Steningeboda motorbana      Klass 2
Sandmark med rödlistade växetr och insekter på motorbana vid Steningeboda.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Bokvårtlav NT, fällmossa S, lindskål S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

F15 Barrskog väster om Holkya      Klass 2
Barrnaturskog med död ved väster om Holkya.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Gröngöling NT, §, 
rostfläck S, slåttersandbi VU, slåttergubbe 
VU, sommarfibbla NT

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för 
naturvård/ArtData, Lst NVP, objekt med 
naturvärde, nyckelbiotop, sumpskog

F11 Lövmarker vid Såganäs         Klass 2
Lövängsrest och betesmark med  
hamlade träd.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §, sjötåtel VU

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, Malmqvist (2014), 
sumpskog

F16 Möckelns sydvästra strand      Klass 1
Svämskog och sjöstränder på Möckelns sydvästra strand.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, gröngöling NT, §, lind S, rostfläck S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, nyckelbiotop

F17 Lövskogar vid Myrbacka      Klass 2
Lövängsrester med hamlade träd vid Myrbacka.

F18  Lövskog och betesmark vid Bökhult    Klass 2
Mosaikartat objekt vid Möckeln med 
strandnära alskog, trädklädda betes-
marker och ädellövdominerade träd-
dungar samt lövsumpskog. Speciellt 
anmärkningsvärt är det stora inslaget 
av lind i olika åldrar. Det finns även 
grova och ihåliga stammar av lind, 
bok och ek. Det gör objektet särskilt 
värdefullt för hålhäckande fåglar som 
hackspettar. Den östra delen utgörs av 
lågvuxen lövsumpskog av viden, björk 
och sälg. Backsippa växte tidigare i 
objektet, men har inte noterats de se-
naste åren trots eftersök. Flera arter av 
vaxskivlingar har rapporterats från be-
tesmarken, men det rör sig enbart om 
vanligare arter. Välbesökt närbelägen 
camping och stigar med informations-
skyltar leder genom objektet.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Trädbärande hagmark av lind-ek-
typ, blandädellövskog, lövsumpskog, alskog

NATURVÅRDSARTER: Stor sotdyna* NT, gröngöling* NT, mindre hack-
spett NT, spillkråka NT, stare VU, sävsparv VU, rostfläck* S, skogslind* 
S, ask* EN

BIOTOPVÄRDEN: Betad grässvål, grova bokar, lindar och ekar (även 

jätteträd), rötskadad klen vide och sälg, bohål i asp. Förekomst av Na-
tura 2000-naturtyper (9020, 9070, 9080). Anslutande lövskogsområ-
den finns vid Möckeln, till exempel naturreservatet Hökhult norröver.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård (delvis)/ArtData, nyck-
elbiotop, sumpskog, ängs- och betesmark

SKÖTSEL: Fortsatt bete.

F19 Möckelns södra strand       Klass 2
Svämskog och sjöstränder på Möckelns södra strand.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, Malmqvist (2014), 
sumpskog
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F22  Barrskog vid Sandhem       Klass 2
Äldre grandominerad barrblandskog 
av typ gammal bondskog med inslag 
av fuktsvackor av blandsumpskog. 
Delvis stormskadad skog med glän-
tor och ljusluckor. Träd som föll i 
stormen Gudrun verkar ha plockats 
ut i stor utsträckning. I övrigt låg sen-
tida påverkan. I objektet finns en stor 
mängd död ved i olika dimensioner 
och nedbrytningsgrad. Olikåldrig 
naturskogsartad skog och förekomst 
av flera naturvårdsarter från olika 
organismgrupper.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/ Grandominerad barrblandskog

NATURVÅRDSARTER: Brandticka* NT, bronshjon* S, grönhjon* NT, 
knärot* NT, §, linnea* S, spillkråka* NT, §, hagtornsfjäril* N, blåmossa* 
S, §, brunpudrad nållav NT, Thomsons trägnagare* N

BIOTOPVÄRDEN: Äldre granar och tallar, högstubbar, torrträd, torra-
kor, lågor, rotvältor, rötskadad träd, risgranar, klena senvuxna granar, 

luckigt, solöppna varvat med slutna partier. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (9010). Inga direkt anslutande objekt av liknande typ.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

SKÖTSEL: Fri utveckling – naturlig skogsdynamik. Undvik rationell 
skogsskötsel och spara död ved.

F23 Betesmarker vid Brännhult      Klass 2
Betesmarker med rödlistade insekter och växter vid Brännhult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Violett fingersvamp VU, scharlakansvaxskivling 
NT, praktvaxskivling NT, mjölrödskivling NT, mindre bastardsvärmare 
NT, slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, äng och bete

F20 Våtmark på Näset        Klass 3
Våtmarksområde med videbuskage och vattenspeglar.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, Malmqvist (2014), sumpskog

F21 Möckelns sydsydöstra strand      Klass 2
Svämskog på Näset vid Möckelns sydöstra strand.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Hårklomossa NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, Malmqvist (2014)
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F24  Sjöar och våtmarker i Steningen     Klass 1
Större variationsrikt våtmarksområde 
med en grund sjö i den södra delen 
och en mosaik av våtmarker av olika 
typ i den norra delen. Stora strand- 
och våtmarksområden med vassar, 
viden, starrmader och gungflyn, men 
även inslag av fastmarksöar med 
natur¬skogsartad skog och sväm-
lövskogar med mycket död lövved i 
strandzoner. Mycket värdefullt fågel-
liv, och fläckvis även flora. Totalt sett 
ett objekt med högsta naturvärde. 
Svårtillgängligt för friluftsliv.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Mader, gungflyn, svämlövskog, barr-
blandskog, vattendrag

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §, skedand* §, vattenrall* 
§, enkelbeckasin* §, dvärgbeckasin §, fisktärna* §, spillkråka* NT, §, 
sävsparv VU, §, gulsparv VU, §, rördrom NT, småfläckig sumphöna VU, 
brun kärrhök vanlig snok* §, vanlig padda* §, stor sotdyna* NT, ryl EN, 
knärot NT 

BIOTOPVÄRDEN: Öppna starrmader, gungflyn, på fastmarksholmar 

och i svämlövskog gott om värdeelement som döda träd, högstub-
bar, lågor, vindfällen. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (bl.a. 
7140). Inget direkt anslutande liknande objekt, men Virestadsjöarna 
längre österut kan nyttjas för födosök av vissa av objektets fåglar.

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (delvis), riksintresse för natur-
vård/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan.

F26 Betes- och lövmarker vid Svinhult     Klass 2
Bokbacke med värdefull kryptogamflora samt betesmark och slåtteräng med rödlistade växter och svampar vid Svin-
hult. Åkrar med rödlistade åkerogräs.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, sommarfibbla, NT åkerrättika VU, 
åkerkål NT, slåttergubbe VU, praktvaxskivling NT, stare VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, äng och bete

F27 Lövsumpskog vid Lindhult      Klass 2
Hagmark med mycket död ved vid Lindhult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, hasselmus §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

F25 Lövskog på Backudden       Klass 2
Hassellund och lövträdsrika skogsbryn på Backudden.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, lind S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, nyckelbiotop
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Guldlockmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis/ArtData, nyckelbiotop, 
äng och bete

F29 Lövskogar vid Nyvärmanshult     Klass 2
Ädellövskog och lövängsrester med hamlade lindar vid Nyvärmanshult.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Lst NVP, sumpskog, 
våtmark

F30 Degersnäsasjön med omgivande sumpskog  Klass 2
Våtmarker, gungflyn och videbuskage.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

F31 Myr norr om Förtungshult      Klass 3
Skogsbevuxen myr norr om Förtungshult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde

F32 Ädellövskog vid Förtångshult     Klass 3
Bokskog vid Förtångshult.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Orre §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

F28 Myr söder om Björkhagen      Klass 3
Relativt stor öppen mosse med smärre fastmarksöar.
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F33 Bokskog söder om Ormakullagården     Klass 2
Smärre kullar med gammal bokskog 
i tätortsnära läge. Relativt enskiktad 
men olikåldrig skog. Gott om gamla 
grova, klena senvuxna och rötskada-
de bokar. Även en hel del död ved i 
form av grova bokhögstubbar och 
lågor. Flera savande bokstammar och 
bohål i aspar. Inslag av mulmträd 
finns också. Relativt rikt inslag av 
medelåldrig till äldre asp. Äldre ek 
noterades, men sparsamt. Mängder 
av naturvårdsintressanta lavar och 
mossor noterades på träden. Mycket 
värdefullt objekt, gränsande till klass 
1, trots den begränsade ytan.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, savlundlav* 
EN, blek kraterlav* VU, gul pysslinglav* VU, röd pysslinglav VU, rosa 
lundlav* VU, liten lundlav* NT, bokfjädermossa* NT, havstulpanlav* S, 
platt fjädermossa* S, guldlockmossa* S, grynig lundlav* N, kortskaf-
tad parasitspik VU, gröngöling* NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, gamla bokar, rötskador bokar,  

savande träd, aspar med bohål, grov asp, äldre ek, senvuxna klena 
rötskador bokar, grova bokhögstubbar, boklågor, fnösktickor på 
bokar, asphögstubbe, asplåga. Sällsynt naturtyp i kommunen och 
förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110). Det finns inga när- 
liggande liknande gamla bokskogar.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

SKÖTSEL: Fri utveckling. Inträngande gran röjs bort.

F34  Lövskogar vid Haganäs       Klass 2
Tätortsnära skogsområde dominerat av 
enskiktade pelarsalar av avenbok och 
bok med inslag av bland annat lind, 
gran, tall, ek och björk. I den norra de-
len förekommer en hel del gamla grova 
bokar med högstubbar och lågor. Där 
finns även ett litet inslag av äldre grov 
gran och lind. I denna del, på ömse 
sidor av den korsande Hallandsvägen 
väg 120, har noteringar gjorts av flera 
naturvårdsarter knutna till gammal 
gran och gamla avenbokar och bokar. 
I de mellersta och södra delarna är pe-
larsalarna av avenbok mer medelåldrig 
och innehåller relativt få värdeelement. 
Naturvärdet varierar inom objektet, 
och är högst i den norra delen. I de 
mellersta och södra delarna växlar det 
mellan påtagligt och visst, dvs. klass 3 
och 4. Totalt sett ett värdefullt rekrea-
tionsobjekt där stigsystem och andra 
anordningar finns för besökande.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, avenbok-
skog

NATURVÅRDSARTER: Spillkråka* NT, §, mindre hackspett NT, §, stare 
VU, §, dvärgbägarlav NT, fällmossa S, grönhjon NT, havstulpanlav S

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grova bokar, bokhögstubbar, boklå-
gor, rötskadade avenbokar, grova aspar med bohål, grov ihålig lind, 

grova högvuxna granar, granlågor, gammal hassel. Sparsam skogstyp 
i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110, 9160). 
Det finns fler smärre äldre bokskogar i och kring Älmhult.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

SKÖTSEL: Spara död ved och gynna gamla grova träd.
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F35  Grustag vid Slätthult        Klass 2
Smärre grustäkt omgiven av skog. 
Öppen täktyta med stora partier av 
öppen sand, sandsluttningar och 
brinkar. I de centrala delarna finns 
också svackor med fuktig lite humus-
pålagrad sand. I de södra delarna 
finns upplag med jord och högar 
med diverse avfall. Förekomst av flera 
rödlistade kärlväxter och en värdefull 
insektsfauna. Vissa år häckar backs-
vala. Igenväxning är ett ständigt hot i 
denna typ av miljö, och det är viktigt 
att åtgärder kan göras i täkten, som 
i många fall kan sammanfalla med 
pågående lågskalig drift.

NATURTYP/BIOTOP: Täkt och upplag/Grustag

NATURVÅRDSARTER: Borsttåg* NT, dvärglin* VU, strandlummer* NT, §, 
rödlånke* NT, back svala NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Öppen sand- och grusmark, solexponerade 
sandslänter, sandbrinkar, öppna blomrika partier, blockansamlingar, 
solexponerad sälg. Sällsynt människoskapad naturtyp i kommunen. 
Det finns en mindre grustäkt några hundra meter öster om objektet.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

SKÖTSEL: Fortsatt drift av grustäkten så att det gynnar biologisk 
mångfald som är knuten till öppna sandiga miljöer. Det kan ske 
genom bland annat schaktning av igenväxande fuktsvackor för att 
gynna växter knutna till fuktig sand och skapande av brinkar för 
backsvala. Sälg är en bristvara i täkten och bör gynnas

F37 Igenväxande hagmark vid Älmhults-Slätthult  Klass 3
Betesmark vid Älmhult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Backsippa VU, §, back timjan NT, brudbröd S, 
svinrot S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, äng och bete

F36 Slåtteräng vid Slätthult       Klass 1
Slåtteräng med rödlistade arter vid Slätthult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Backtimjan NT, backsippa VU, §, brudbröd S, 
gullviva §, ljus solvända NT, slåttergubbe VU, §, scharlakansvaxskiv-

ling NT, praktvaxskivling NT 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, äng och bete

F38 Betesmarker vid Almås       Klass 3
Betesmarker vid Almås.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete
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F40 Lövskog vid Långhult       Klass 3
Ädellövhagmark vid Långhult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Brunlångöra §, fällmossa S, åkergroda §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde

F39 Hagmarker, hässlen och ädellövskog vid Almåsaberg Klass 1
Betade trädbärande hagmarker på 
smärre bergskrön omgärdade av häss-
len och ädellövskog i sluttningszoner. 
Gles hagmark med äldre ädellövträd, 
främst alm, ask, ek och lind som soli- 
tära träd eller i trädgrupper i rösen 
eller vid berghällar. Även äldre bok 
förekommer i den södra delen. Grön-
stensområde och rik mark, men inga 
hävdgynnade kärlväxter noterades 
i grässvålen. Utanför stängslet växer 
ädellövskog av skiftande karaktär, från 
ek-lindtyp och alm-asktyp till mer bok-
dominerad skog, med inslag av asp 
och björk. Grova gamla tidigare ham-
lade askar och mycket hassel visar på 
en lång hävdhistorik. Blåsippa växer i 
fältskiktet och det finns marksvampar 
som flera arter av vaxskivlingar. Artrik 
lav- och mossflora knuten till äldre 
ädellövträd och värdefull svampflora 
gynnad av grönstenspåverkad mark. Ovanligt objekt med få motsvarigheter i kommunen.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Trädbärande hagmark av 
ask-almtyp, hässle, blandädellövskog

NATURVÅRDSARTER: Blek kraterlav* VU, almlav* VU, grynig filtlav* NT, 
lönnlav* S, grov baronmossa* S, platt fjädermossa* S, guldlockmossa* 
S, trädporella* S, skogsalm* CR, ask* EN, skogslind* S, storrams* S, 
blåsippa* S, sprödvaxskivling* S, blodvaxskivling* S, toppvaxskivling* 
S, liten blekspik VU, lunglav NT, taggfjällskivling NT, piggfjällskivling 
EN

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, hamlade träd, grova gamla ädellöv-
träd, bokhögstubbar och lågor, ihåliga grova träd med mulm, hävdad 
grässvål, grönsten, odlingsrösen. Sällsynta naturtyper i kommunen 
och förekomst av Natura 2000-naturtyper (9020, 9070, 9110). Inga 
anslutande liknande objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, naturvårdsavtal (delvis)/ArtData, 
nyckelbiotop, objekt med naturvärde, Lst NVP

SKÖTSEL: Fortsatt bete och hamling.

F42 Fälhultssjön med omgivande sumpskog   Klass 3
Våtmark med gungflyn, korsande bäck och sumpskogar i den norra delen.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

F41 Lövskog vid Gölshult       Klass 3
Ädellövhagmark och lövsumpskog vid Gölshult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Storrams S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop
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F43  Vakö myr          Klass 1
Vakö myr en av sydsveriges största 
kalmyrar, med en högmosse som har 
ett mycket stort öppet mosseplan, 
endast avbrutet av smärre fastmarks-
holmar. En stor brand härjade här un-
der torrsommaren 1992, varvid en rad 
brandfält bildades. Många av dessa 
brandfält är idag nyckelbiotoper med 
en mängd värdeelement, som stående 
döda träd, högstubbar och lågor. Från 
branden har uppkommit en relativt 
homogen lövdominerad föryngring 
på många av dessa brandpåverka-
de holmar. Det finns också gammal 
bokskog i utkanterna av reservatet. 
Myrområdets häckfågelfauna är 
mycket värdefull. I objektets skogliga 
nyckelbiotoper finns också en hel del 
naturvårds-intressanta arter. Sammantaget höjer sig där-
för naturvärdena för hela Vakö myr högt över något annat 
myrområde i kommunen. Rester av gamla bosättningar 
finns på flera ställen inom området, till exempel på Fla-
tön. Mänsklig påverkan i form av igenvuxna diken, gamla 
mossodlingar och torvtäkter kan också ses på olika 

platser. Myren erbjuder stora naturupplevelser. Under en 
tidig vårmorgon från utsiktspunkten på Berget har man 
storslagna vyer över myren samtidigt som orrspel hörs 
från olika håll och ljungpiparens ödsliga toner drar över 
det säregna landskapet. Vakö myr är ett av de viktigaste 
besöksmålen för friluftsliv i kommunen.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Högmosse, brandfält, tallsumpskog, barr-
blandskog, bokskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, tjäder §, storspov* NT, ljungpipare* §, 
grönbena* §, ängspiplärka* NT, §, buskskvätta NT, §, gransotdyna NT, 
mindre bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT m.m.

BIOTOPVÄRDEN: Stort öppet mosseplan, på fastmarksholmar finns 
brandfält, grova träd, högstubbar, lågor, rotvältor, dråg. Förekomst 
av Natura 2000-naturtyper (7110, 7140, 9010, 9110). Myren fortsätter 

söder om länsgränsen ner i Osby kommun.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, Natura 2000-objekt, riksintres-
se för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, 
sumpskog, våtmark, myrskyddsplan, Lst NVP

SKÖTSEL: Framgår av skötsel- och bevarandeplan. Särskilt viktigt kan 
vara småskalig naturvårdsbränning i olika delområden och röjning av 
uppväxande träd på mossen.
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F44  Låkasjön och våtmarker vid Åbogen    Klass 1
Grund sjö och angränsande våtmar-
ker i anslutning till Helge å mellan 
Åbogen och Näranshult. Objektet 
utgörs av starrmader, vassbälten, 
kaveldun och omfattande vide- 
buskage, som växlar i mosaik med 
öppna vattenspeglar och fastmarks-
holmar bevuxna med blandskog. 
Värdefullt fågelliv med bland annat 
spelande dvärgbeckasin. Svårtill-
gängligt område.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, blandskog

NATURVÅRDSARTER: Småfläckig sumphöna VU, §, buskskvätta* NT, 
§, ängspiplärka NT, §, sävsparv* VU, § dvärgbeckasin §, sångsvan §, 
trana* §, tjäder §, grönbena* §, mindre hackspett NT, §, göktyta*, §, 
brun kärrhök* §, enkelbeckasin* N, plattlummer §

BIOTOPVÄRDEN: Vattendrag, grunda vegetationsrika sjöar, våtmar-

ker med gungflyn, videbuskage, lövskogsöar. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (7140). Vakö myr ansluter söderut.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, sumpskog, 
våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel på fastmarksöar och i myr- 
och sjökanter samt negativ hydrologisk påverkan.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, äng och bete

F46 Betesmarker vid Åbogen      Klass 2
Hagmarker med grova ädellövträd vid Åbogen.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog, våtmark

F47 Myr väster om Sällön       Klass 3
Skogbevuxen myr väster om Sällön.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/ArtData, objekt med 
naturvärde, sumpskog

F45 Myr väster om Lindeboda      Klass 3
Skogbevuxen myr och dråg korsad av stor ledningsgata.
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NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP,  
nyckelbiotop, objekt med naturvärde

G1 Lövmarker vid Garanshult       Klass 3
Betespåverkad hassellund och lövängsrest vid Västra Garanshult.

G2 Strandängar och lövsumpskogar vid Norra Virestadsjön  Klass 1
Strandmiljöerna kring Norra Vire- 
stadsjön utgörs av ömsom närings- 
rika betade strandängar, vassar 
och flacka sjöstränder, ömsom 
strandlövskogar. Det är ett viktigt 
område för fågellivet. Här häckar 
och födosöker sångsvan, trana, 
flera arter simänder, rovfåglar, 
vadare och småfåglar. Även för 
rastande fåglar är sjön med nära 
omgivningar viktig för födosök. 
Vid lågvatten kan rastande vadare i 
stora mängder födosöka på blott-
lagda dyiga stränder, där bland 
annat den rödlistade röda gaffel-
mossan kan påträffas under låg-
vattenperioder sensommar-höst.

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Sötvattensstrandängar, 
vassar, lövsumpskog

NATURVÅRDSARTER: Brun kärrhök* §, sångsvan* §, trana* §,  
enkelbeckasin* §, sävsparv* VU, §, storspov NT, §, buskskvätta* NT, §, 
mindre hackspett NT, rödlånke NT, röd gaffelmossa* EN

BIOTOPVÄRDEN: Flacka dyiga näringsrika sjöstränder, betade 
gräsmarker, vass, videbuskage. Sällsynta naturtyper i kommunen 

och förekomst av Natura 2000-naturtyp (6410, 91E0)., men liknande 
miljöer finns även i närbelägna Garanshultasjön norrut och Södra 
Virestadsjön söderut.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, ängs- och 
betesmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Fortsatt betesdrift av strandängar.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

G3 Betesmark vid Kvarnatorp      Klass 3
Betes- och enbuskmarker med varierande öppenhet.
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G4  Visle myr          Klass 2
Relativt stor högmosse med inslag 
av fastmarksöar av skiftande storlek. 
Holmarna är barrdominerade och of-
tast tydligt påverkade av skogsskötsel. 
Själva högmossen är mest bevuxen av 
småtallar. Helt öppna mosseplan sak-
nas. Relativt nya diken skär den västra 
delen av mossen, som alltså är hydro-
logiskt påverkad. Dock förekommer 
ännu orrspel på högmossen. Värdefull 
ekologisk koppling till närbelägna 
Horssjön.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Högmosse, dråg, barrblandskog

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, ängspiplärka* NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Blomrik högmosse. Förekomst av Natura 2000-na-
turtyp (7110). 

Myren ansluter direkt söderut till Horssjön.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ ArtData, objekt med 
naturvärde, sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och ytterligare 
negativ hydrologisk påverkan.

G5  Horssjön          Klass 1
Sänkt sjö på 1860-talet. Nu är Horssjön 
en relativt stor starrmyr med öppna 
översvämningsmader blandat med 
öppna klarvattenytor. Maderna utgörs 
av olika arter av starr, pors samt smärre 
partier med vass. Maderna kantas av 
svämlövskog med asp och björk, som 
innehåller en hel del död ved i olika 
former. Horssjön är en av kommunens 
viktigaste fågelområden med bland 
annat spelande dvärgbeckasin.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Mader, småvatten, svämlövskog, fastmarks-
holme

NATURVÅRDSARTER: Sångsvan* §, trana* §, lärkfalk §, storspov NT, 
§, dvärgbeckasin §, grönbena* §, tofsvipa* §, ängspiplärka* NT, §, 
buskskvätta* NT, §, sävsparv* VU, §, småfläckig sumphöna VU

BIOTOPVÄRDEN: Öppna starrmader, gungflyn, fastmarksholmar, döda 

träd, högstubbar, lågor, vindfällen. Sällsynt naturtyp i kommunen. 
Myren ansluter norrut till högmossen Visle myr.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, sumpskog, 
våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter, på fastmarkshol-
mar och negativ hydrologisk påverkan.
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NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Sommarfibbla NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete, ArtData

G6 Betesmark vid Peppanäs      Klass 3
Betesmark vid Peppanäs.

G8  Elen med mader och sumpskogar                      Klass 2
Grund sjö med omväxlande klar- 
vattenytor, småöar och lite större 
fastmarksholmar. I strand- och kant-
zoner finns gungflyn, smärre vass-
bårder och videbuskar övergående i 
lövrik barrblandskog eller svämlöv-
skog med en del död ved. Värdefullt 
fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Mader, vattendrag, barrblandskog, svämlöv-
skog

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, grönbena* §, tofsvipa* §, skrattmås* §, 
sävsparv* VU, §

BIOTOPVÄRDEN: Öppna mader, fastmarksöar, gungflyn, vattendrag, 
grova träd, högstubbar, lågor. Sällsynt naturtyp i kommunen. Objek-

tet fortsätter österut i Alvesta kommun.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, nyckelbiotop, 
sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och negativ 
hydrologisk påverkan.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

G7 Myr sydöst om Gunhult       Klass 3
Delvis dikad tallsumpskog och tallmosse.

G9 Betesmarker vid Brommeshult     Klass 3
Hagmarker, lövskog och fuktsänkor.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

G10 Fräningen         Klass 3
Våtmarksområde med gungflyn väx-
lande med klarvattenytor.NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark
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G13  Sötvattensstrandängar i Södra Virestadsjön   Klass 1
Flacka sötvattensstrandängar med 
lagunbildning i sjöns norra del. Glest 
trädbärande och överlag kortbetad 
gräsmark. Träden är mest unga och 
lågvuxna. Sandiga till dyiga stränder 
med riklig förekomst av den rödlis-
tade växten rödlånke. Förekomst av 
flera rödlistade mossor med få före-
komster i landet. Värdefull rastplats 
för flyttfåglar. 

NATURTYP/BIOTOP: Äng och betesmark/Sötvattensstrandäng, lagun

NATURVÅRDSARTER: Rödlånke* NT, röd gaffelmossa* EN, millimeter-
mossa* EN, klasbryum* NT, buskskvätta* NT, §, tofsvipa* §, årta VU

BIOTOPVÄRDEN: Betad mark, grässvål, solexponerad faunadepå, 
torrträd. Sällsynta naturtyper i kommunen och förekomst av Natura 
2000-naturtyper (6270, 6410). Angränsande liknande objekt finns 

närmast i Norra Virestadsjön.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, ängs- och 
betesmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Fortsatt bete med nötkreatur utan användning av handels-
gödsel.

G12 Lövskogar vid Västra Välje      Klass 3
Alsumpskogar, ädellövskog och när-
mast sjön videbuskage. Gott om död 
ved.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lind S

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för 
naturvård/ArtData, nyckelbiotop, objekt 
med naturvärde, sumpskog

G11 Norra Virestadsjön        Klass 2
Norra Virestadsjön är en grund, cirka 
en meter djup, näringsrik sjö med en 
yta på 2,8 km2. Sjön karaktäriseras av 
stora vassområden och är tätt sam-
mankopplad med Södra Virestadsjön. 

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: Sävsparv* VU, §, 
lärkfalk §, fisktärna §, skedand, röd gaffel-
mossa* EN, äkta målarmussla NT

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för 
naturvård/ArtData, NORS, SERS, Fisk och 
fiskar i Kronobergs län
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G15 Lövdunge vid Bisterhult       Klass 3
Ädellövträd och betespåverkad mark 
vid Bisterhult.

G16 Strandlövskogar vid Virestadsjöns östra och södra strand Klass 3
Stråk av klibbalskog på Virestadsjöns 
östra sida och hagmarker på dess 
södra.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lind S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för 
naturvård/ArtData, Lst NVP, objekt med 
naturvärde, sumpskog, våtmark

G17 Betesmark vid Välje       Klass 3
Betesmark med rödlistade växter vid Välje.

G18 Lövskog vid Bäckhult       Klass 3
Hedädellövskog vid Bäckhult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §, jungfru Marie nycklar §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Porellor S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop
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G23 Myrar vid L. Röckla        Klass 3
Tallmossar med fastmarksöar.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

G22 Betesmark vid Gylteboda      Klass 2
Betesmark med värdefull flora vid Gylteboda.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

G21 Myr väster om Gylteboda      Klass 3
Tallmosse med smärre ledningsgator.

NATURTYP: Myr NATURVÅRDSARTER: 

G20 Betesmarker vid Horshult      Klass 3
Betesmark vid Horshult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och betesmark

G19  Koppingesjön med gungflyn      Klass 3
Öppna myrstränder kring smärre 
långsträckt sjö. Myrpartierna är be-
vuxna av blåtåtel, starr och pors samt 
smärre partier med vass. I senare tid 
verkar myrpartierna växt igen efter 
en sentida expansion av ung björk. 
Fågellivet har därför inte samma 
höga värden som tidigare, men är 
ändå värdefullt. Innanför zonen med 
gungfly växer en lövrik barrbland-
skog, med inslag av öbildningar ute i 
sjön, mest medelåldrig och skogligt 
påverkat, men på flera ställen med 
inslag av värdeelement som döda 
träd och rotvältor. Rikt fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Gungfly, lövrik barrblandskog

NATURVÅRDSARTER: 

BIOTOPVÄRDEN: Gungflyn, starrmader, fastmarksholmar, döda träd, 
rotvältor. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (7140). Objektet ligger 
strax sydväst om myrmarkskomplexet Horssjön-Visle myr.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, ängs- och 
betesmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i myrkanter och negativ 
hydrologisk påverkan.

588



84 MB

G25  Lövsumpskogar och myrmarker i Räckla vik   Klass 3
Våtmarker och fastmarksöar med 
kringliggande löv- och svämskogar 
i en vik av Femlingen. Mosaikartat 
våtmarksobjekt där näckrostäckta 
vattenytor blandas med starrmader, 
gungflyn med pors och trädklädda 
fastmarksöar med olikåldrig löv-
blandskog med tall. Våtmarkerna 
kantas i sin tur av svämlövskogar av 
björk och tall samt viden i buskskik-
tet. Viss förekomst av död ved i delar 
med skog. Värdefullt våtmarksobjekt 
för fågellivet.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Våtmarker, svämlövskog, blandskog

NATURVÅRDSARTER: Inga noterade.

BIOTOPVÄRDEN: Block, gungflyn, öppna vattenytor, fastmarksöar, 
torrträd, lövlågor. Anslutande vikar och våtmarker finns vid sjön 
Femlingen.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, sumpskog, våtmark, 
Lst NVP

SKÖTSEL: Bete längs med strandzonernas av vissa delar av objektet. 
Undvik rationell skogsskötsel i lövskogar och på fastmarksholmar 
samt en negativ hydrologisk påverkan av våtmarkerna.

G24 Råpen          Klass 3
Sjö och våtmarksområde som dikats 
i sen tid.NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

G26 Mosse väster om Rosenlund      Klass 3
Skogsbevuxen myr med sumpskogar.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

G28 Mosse sydöst om Sandåsen      Klass 3
Skogbevuxen myr korsad av ledningsgata.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Orre §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, våtmark

G27 Skogsbete vid Peaboda       Klass 3
Skogsbete vid Peaboda.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete
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G31 Strandlövskog vid Bredanäs, Femlingen   Klass 1
Sväm- och strandlövskog på sjön 
Femlingens norra strand. Samman-
hängande stråk av lövskog utmed 
objektets strand. Triviallövskog av al, 
björk och asp dominerar trädskiktet. 
Viden och pors dominerar buskskik-
tet mellan öppen sjöstrand och slu-
ten lövskog. Olikåldrig och ofta fler-
skiktad lövskog. Inslag finns av äldre 
lövträd och sockelbildningar. Relativt 
gott om död ved, främst torrträd och 
lövlågor. Blockrik lövskog, och svår-
framkomlig. Ofta mycket lite skogligt 
påverkad närmast sjöstranden, men 
röjd och gallrad en bit upp på land. 
Denna mer opåverkade zon har en 
bredd av ungefär en trädlängd. På 
vissa holmar finns även inslag av äld-
re grövre tall, som kan vara gammal. 
Utanför lövskogszonen finns flacka 
ofta blockrika stränder med sand, 
grus och dy med en väl utvecklad 
kortskottvegetation dominerad av 
strandpryl. Vid lågvattenstånd kan 
här hittas en rad sällsynta och rödlis-
tade arter knutna till sjöstrand.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Svämlöv-
skog, sjöstrand

NATURVÅRDSARTER: Sjötåtel* VU, stor 
sotdyna* NT. På sjöstranden klotgräs* VU, 
skaftslamkrypa* EN, strandjordtunga* EN, 
sylört* S.

BIOTOPVÄRDEN: Döda eller döende lövträd 
(torrträd) och buskar, högstubbar med 

tickor, lövlågor, hålträd, blockrik mark, tidvis 
översvämmad skog, flack sjöstrand med 
sand, grus och dy, vikar med säv eller vass. 
Förekomst av Natura 2000-naturtyp (91E0). 
Fler strandlövskogar och stränder finns vid 
sjön Femlingen.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för natur-
vård (delvis)/ArtData, objekt med naturvär-

G29 Betes- och lövmarker vid Linnefälle    Klass 3
Äng- och betesmark samt ädellövträd vid Linnefälle.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Svinrot S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, objekt med naturvärde, äng 
och bete

G30 Lövskog öster om Norregården     Klass 3
Svämlövskog på Femlingens västra strand.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, objekt med naturvärde, 
sumpskog

G32 Lövskog på Töstö        Klass 3
Ö i Femlingen med gran, tall och 
björk, delvis med många nedblåsta 
träd och mycket död ved.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO/
ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde, 
sumpskog
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G34 Eken i Bråthult                                    Klass 2
Grov ek nära vägkant. Stor och 
omfattande krona, med inslag av 
döda grenar. ”Sprickig” bark med 
förekomst av signalarter av lavar och 
mossor. Förekomst av korallticka vid 
basen.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Soli-
tärträd

NATURVÅRDSARTER: Korallticka* NT, 
sotlav* S, rostfläck* S, gulpudrad spiklav* 
S, fällmossa* S

BIOTOPVÄRDEN: Grov ek, solexponerad, 
döda grenar, kraftigt fårad bark

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData

SKÖTSEL: Brunnsröjning kring eken vid 
behov.

G36 Mader och sumpskogar vid Fanhultasjön   Klass 2
Grund sjö med mader och sump- 
skogar.NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

G35 Lövskog vid Sjölyckan       Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

G33 Femlingen          Klass 2
Femlingen är Älmhults kommuns 
näst största sjö med en yta på 13,4 
km2. Sjön är relativt näringsfattig 
och har ett maxdjup på drygt sju 
meter. Sjön är sänkt men oreglerad 
och har en naturlig vattenstånds-
variation. Den ger upphov till årliga 
översvämningar i intilliggande skog 
(svämskog). Med förekomst av en rad 
naturvårdsarter av olika organism-
grupper har sjön höga naturvärden.

NATURTYP: Djup sjö

NATURVÅRDSARTER: Storlom §, sik, gärs, gös, sjötåtel* VU, klotgräs* 
VU, skaftslamkrypa* EN, strandjordtunga* EN

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, NORS, SERS, Fisk och fiskar i Krono-
bergs län
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G41  Lövskogar vid Norregården      Klass 3
Smärre äldre ädellövskog mellan  
gårdar. Ek, alm, ask, lind och skogs-
lönn dominerar, men inslag finns 
även av björk och rönn. I den västra 
utkanten finns flera mycket grova 
lindar som bär spår av hamlings- 
påverkan. Ännu finns levande stora 
almar och askar. Förekomst av hål-
byggande fåglar och signalarter för 
skyddsvärd skog. Tidigare ett brukat 
trädbärande landskap med många 
kulturspår i form av stenmurar, rösen, 
fägata och gamla åkrar.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Ädellövskog

NATURVÅRDSARTER: Skogsalm* CR, ask* EN, lind* S, fällmossa* S, 
gröngöling* NT, § göktyta* N, §

BIOTOPVÄRDEN: Hamlingspåverkade grova lindar, döda almar, äldre 

lövträd

Sparsam skogstyp i kommunen och möjlig förekomst av Natura 
2000-naturtyp (6530). Det finns inga liknande anslutande objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

G43  Ångsjön          Klass 2
Öppen våtmark med stora vat-
tenspeglar blandat med vegetation 
som vattenklöver och starr. Vass och 
kaveldun växer mer begränsat längs 
stranden i de södra delarna. Våt-
marken omges av gungflyn med ett 
hav av ängsull. Ung till medelåldrig 
blandsumpskog omger den öppna 
våtmarken. Värdefullt objekt för få-
gellivet. I den södra delen finns vissa 
år en skrattmåskoloni och även flera 
arter vadarfåglar.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, gungflyn, blandsumpskog

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, grönbena* §, rödbena* §, tofsvipa* §, 
ängspiplärka*, §, buskskvätta* NT, §, sävsparv* VU, §, duvhök* NT, §, 
vanlig padda* §

BIOTOPVÄRDEN: Vassar, starrmader, öar med kortvuxen vegetation, 
högstubbar, talltorrakor, lövlågor, sjöstränder. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (7140). 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, Lst NVP

G42 Mosse sydväst om Hästabacken     Klass 3
Skogsbevuxen myr korsad av flera ledningsgator.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Granspira NT, grönbena N

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, våtmark
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G45 Myrmarksmosaik i Femlingens sydvästra vik  Klass 2
Större myrmosaikområde med sjövik 
och öppet vatten, stränder, starrma-
der samt ett antal fastmarksöar som 
heter Småöarna, Getö och Högö. 
Dessa öar domineras av högvuxen 
tall med inslag av björk, asp och 
gran. Öarnas skogar ter sig na-
turskogslika med värdeelement som 
grova tallar, tall torrakor m.m. Värde-
fullt fågelliv och en individ- och artrik 
trollsländefauna. Rikt fågelliv.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Våtmark, starrängar, 
viden, lövrik tallskog

NATURVÅRDSARTER: Trana* §

BIOTOPVÄRDEN: Vassar, starrmader, 

fastmarksholmar, äldre träd, högstubbar, 
talltorrakor, lågor, sjöstränder. Förekomst 
av Natura 2000-naturtyp (6530). Det finns 
liknande objekt i andra delar av Femlingen.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark, 

Lst NVP

SKÖTSEL: Naturlig utveckling för fastmarksö-
arna och i övrigt ostörd hydrologi i våtmarks-
området.

G46 Betes- och lövmarker vid Barkhult     Klass 3
Ädellövskog och betesmark vid Barkhult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Rostfläck S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, äng och bete

G47 Strandlövskog på Hövdön      Klass 3
Svämlövskog och öppen våtmark i Femligens västra del.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, sumpskog

G44 Lövskogar i Femlingehult      Klass 2
Lövängsrester med hamlade träd och 
ädellövskog vid Femlingehult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, grön-
göling NT, §, lind S, lindskål S, rostfläck 
S, sotlav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med 
naturvärde, nyckelbiotop
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G48  Svämlövskogar och stränder på Löjö och Renåsen Klass 3
Norra delen av åsbildningen Renåsen 
fortsätter genom Femlingen norrut, 
inklusive Löjös strandlövskogar och sjö-
stränder. Strandlövskogen översvämmas 
tidvis. De inre delarna av Löjö är gran-
planterade. Även vissa kringliggande 
lövskogspartiet är röjda och rationellt 
skötta. Strandlövskogen är dock relativt 
opåverkad av sentida skogliga åtgärder, 
och är därmed mer olikåldrig, flerskiktad 
och trädslagsblandad. I dessa delar finns 
gott om död multnande lövved i olika 
dimensioner. På Löjös västra och södra 
sida finns flacka långgrunda stränder 
som blottläggs vid lågvatten. Riklig fö-
rekomst av strandpryl och allmän damm-
mussla. Renåsen är bevuxen av al, björk 
och asp samt ris i fältskiktet. Stränderna 
utgörs där av blockmarker.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Svämlövskog, sjöstrand

NATURVÅRDSARTER: Klotgräs* VU, enkelbeckasin* S, vanlig snok* §

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, flacka sand – och grusstränder med 
pålagringar av dy, laguner, gungflyn, åsbildning, torrträd, högstubbar, 

lågor. Stränder, öar och skogsområden i och vid Femlingen.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat/ArtData, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel i svämlövskogar närmast 
stranden.

G49 Torbjörnaviken        Klass 2
Grund vik av Femlingen. Våtmarksområde.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NV, sumpskog, våtmark

G50 Häradsbäcksviken        Klass 2
Grund vik av Femlingen med fastmarksöar. Våtmarksområde och sumpskog.

G51 Myrmarksmosaik söder om Vashultsmaden   Klass 2
Öppen myr med kantskogar av tall, partivis med många nedblåsta träd och mycket död ved.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd och Naturvårdsavtal SVO, delvis/
Sumpskog, våtmark

G52 Vashultsmaden        Klass 3
Varierat område med öppna våtmarker, lövsumpskog och fastmarksöar med barrskog.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark
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H1 Strandlövskog kring Vien      Klass 2
Tidvis översvämmade strandlövskogar.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Knärot NT, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, sumpskog, 
våtmark

H2 Vasen          Klass 2
Öppen våtmark med gungflyn och smärre öppna vattenytor.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

H3 Barrsumpskog nordöst om L. Näs     Klass 3
Olikåldrig talldominerad barrsumpskog.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/Lst NVP, objekt med 
naturvärde, sumpskog, våtmark

H4 Lövskog vid Vinskalle       Klass 2
Ängsrest med lövskogar och hassel.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, objekt med 
naturvärde

H5 Myrgöl öster om Vinskalle      Klass 3
Myr med göl, kärrdråg, tallsumpskog och skogsbevuxen ö.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

H6  Myrmosaik vid Härlen       Klass 2
Omfattande myrlandskap väster 
om sjön Härlen. Öppna vassar och 
starrängar närmast sjön. På södra 
sidan blandlövskog av bok, ek, asp, 
björk och rönn med en del död ved. 
Fastmarksholmar av främst tall ligger 
som öar i myrlandskapet. Ofta är hol-
marna relativt lite skogligt påverkade 
och ofta med en hel del död ved. 
Övergår norrut i tallmosse och myr, 
och då ofta trädklättrare. I nordligas-
te delen små skogsstjärnar. Ormvråk 
noterades i objektets södra del.

NATURTYP/BIOTOP: Äng- och betesmark/Trädbärande hagmark

NATURVÅRDSARTER: Inga noterade.

BIOTOPVÄRDEN: Vassar, starrmader, fastmarksholmar, äldre träd, hög-
stubbar, talltorrakor, lågor, kärrdråg, sjöstränder. Förekomst av Natura 

2000-naturtyp (7140). Ingen direkt anslutning till liknande objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Granfri utveckling för fastmarksholmarna och ostörd hydro-
logi i myr och mosse.
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H7  Inägor vid Björkeryd       Klass 2
Småskalig mosaik av inägor kring en 
mindre gård. Smärre åkerlappar väx-
lar med blockrika överlag ogödslade 
betesmarker och smärre skogsdung-
ar av björk, ek och tall. Apel växer 
solitärt i betesmarken. Gott om sten-
murar och rösen.

NATURTYP/BIOTOP: Äng- och betesmark/Trädbärande hagmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe* VU, §

BIOTOPVÄRDEN: Ogödslad betad grässvål, block, blommande träd. 
Sällsynt skogstyp i kommunen och hotad Natura 2000-naturtyp 
(6270). Ingen direkt anslutning till liknande objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis)/ArtData, ängs- och betes-
mark

SKÖTSEL: Fortsatt bete. Gynna blommande buskar och träd. Spara 
multnande ved gärna i solbelyst läge.

H8 Lövskog vid Knihult       Klass 2
Ädellövträd vid Knihult med rödlistade svampar.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, koralltagg svamp NT, lind S,  
rödfotad nagelskivling NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

H9 Strandlövskog norr om Knihult     Klass 2
Lövskogsområde söder om Venen.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa, lind, rostfläck

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde, 
nyckelbiotop

H10 Myrmarksmosaik vid Nyssgylet     Klass 2
Skogsbevuxen myr, sumpskogar och myrgölar.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Lst NVP, sumpskog, 
våtmark

H11 Lövskog i Karsemåla       Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd och ädellövskog vid Karsemåla.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER:

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för natur vård/Lst NVP, objekt med 
naturvärde, nyckelbiotop
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H12 Stora myr         Klass 3
Skogbevuxen myr med myrgöl. Korsas av ledningsgator.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER:

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård (delvis)/Lst NVP, 
sumspkog, våtmark

H13 Myr öster om Norratorp       Klass 3
Skogsbevuxen myr vid Norratorp.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Orre §

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Lst NVP, sumpskog, 
våtmark
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I1 Prästabygda myr        Klass 3
Större tallmosse med myrgölar och öppet mosseplan.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Brunpudrad nållav NT, sotlav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop, objekt med 
naturvärde, sumpskog, våtmark

I2 Myr nordväst om Älleböke      Klass 2
Myr med bäckdråg och sumpskogar.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

I3 Myr vid Norräng        Klass 3
Skogsbevuxen myr med delvis öppet mosseplan och korsande bäck.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

I4 Betesmarker vid Älleböke      Klass 2
Betesmarker vid Älleböke.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

I5 Myr norr om Kringelholma      Klass 3
Tallmosse.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, delvis

I6 Myr öster om Kringelholma      Klass 3
Tallmosse med myrgöl.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog
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I7  Bomme myr         Klass 2
Stor öppen myr med inslag av sprid-
da talldungar, ej upphöjda holmar, 
av olika storlek. Dessa talldungar är 
senvuxna med många vridna och 
krumma klena stammar. I dessa 
skogspartier finns en del död ved. Ve-
getationen på myren domineras av 
vitt utbredda ytor av ljung, tuvstarr 
och ris. Öppna myrytor dominerar 
med spridda lågvuxna martallar. Det 
finns gamla igenvuxna diken, men 
också nygrävda, främst i anslutning 
till nyanlagd väg i kommungränsen 
till Markaryd. Ännu förekommer orre.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik

NATURVÅRDSARTER: Orre* §

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, talldungar, torrakor, högstubbar, 
senvuxen krum tall, lågor och rotvältor, björkar med fnöskticka. Före-

komst av Natura 2000-naturtyp (91D0). Myren fortsätter västerut in i 
Ljungby kommun. Objektet ligger i ett landskap rikt på myrområden.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk påverkan 

I8 Bokskog vid Västra Vägla      Klass 3
Bokskog med värdefull kryptogamflora vid Vägla.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, lunglav NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, nyckelbiotop

I9 Betesmark vid Hallaryd       Klass 3
Betesmark vid Hallaryd.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

I10 Hallsjön          Klass 3
Dikad och kanaliserad sjö, numera sumpskog och öppen våtmark.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

I11 Betesmarker vid Halseryd      Klass 3
Betesmarker vid Halseryd.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete
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I12 Torrbacke vid Hallaryd       Klass 3
Torrbacke vid Hallaryd.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Äng och bete

I13 Betesmark vid Hallaryd       Klass 3
Betesmark vid Hallaryd.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Äng och bete

I14 Lövskog vid Kornberga       Klass 3
Lövskog vid Kornberga.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Jungfru Marie nycklar §

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
objekt med naturvärde, äng och bete

I15 Kråkemyr          Klass 2
Myr med små fastmarksöar.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa S, stor rev mossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, objekt med naturvärde, 
sumpskog, våtmark

I16 Myr väster om Stenshult      Klass 2
Myr med fastmarksöar, tallsumpskog 
och dråg.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark
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I17 Myr norr om Boalt        Klass 2
Öppen myr med inslag av spridda 
fastmarksholmar. De större är påver-
kade av skogsbruk. I gränsen mot 
Skåne finns även ett dike. Vegetatio-
nen domineras av vitt utbredda myr-
liljeängar omväxlat med klockljung, 
ljung och andra ris. Öppna myrytor 
med enstaka lågvuxna martallar 
dominerar myren. På skogsholmarna 
finns inslag av senvuxen barrbland-
skog och förekomst av senvuxna äld-
re träd, talltorrakor och enstaka lågor. 
På större skogsholmar medelåldrig 
planterad gran. Samman taget med 
den betydligt större myr delen i Skåne 
kan naturvärdet vara högre.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik

NATURVÅRDSARTER: Kattfotslav* S, blåmossa* §

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksholmar, kärrdråg, torrakor, 
högstubbar, senvuxen gran, lågor och rotvältor. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (91D0). Myren fortsätter söderut i Osby kommun som 

ett betydligt större myrområde.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Myrskyddsplan, våtmark

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk påverkan 
som är negativ för myrens naturvärden.

I18 Dals myr          Klass 3
Dikad myr med sumpskog och fastmarksöar. Korsas av väg 15.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

I19  Flybäcken och Sjuhulta fly      Klass 2
Öppen myr med inslag av spridda 
fastmarksholmar av olika storlek. 
Många av de talldominerade holmar-
na har en naturskogsartad struktur 
med förekomst av gamla tallar med 
krokodilbark. I dessa områden finns 
en hel del död ved. Vegetationen 
domineras av vitt utbredda ytor av 
översilade starrmader och myrlilja. 
Öppna myr ytor dominerar med 
enstaka lågvuxna martallar. Den 
översilade myren i den västra de-
len koncentreras till ett dråg som 
rinner österut. Myren omges av en 
smal zon lövrik barrblandskog eller 
barrsumpskog, sen vidtar produktiv 
skogsmark och planteringar av olika 
ålder. Myren i sig verkar vara lite hyd-

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Tallmosse, myrmarksmosaik, bäckdråg, bäck

NATURVÅRDSARTER: Orre* §, ängspiplärka* NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Öppen myr, fastmarksholmar, kärrdråg, gamla tallar, 
torrakor, högstubbar, senvuxen gran, lågor och rotvältor, björkar med 
fnöskticka. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (91D0). Kråkemyr 

ansluter västerut.

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, sumpskog, 
våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Undvik rationell skogsskötsel av holmar och kantskogar 
samt hydrologisk påverkan som är negativ för myrens naturvärden.
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I20 Bokskog vid Sjuhult       Klass 3
Bokskog med värdefull krypogamflora vid Sjuhult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Havstulpanlav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop

I21 Myr söder om Väglasjön       Klass 3
Öppen myryta med omgivande tallsumpskog.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog

I22 Breda myr         Klass 2
Hägnemyren och Breda myr med bäckdråg.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Stor revmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Lst NVP, sumpskog, våtmark

I23 Bokskog norr om Sännesholma     Klass 3
Bokskog med värdefull kryptogamflora vid Sännesholma.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Havstulpanlav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckel biotop

I24 Holma myr         Klass 3
Skogsbevuxen myr, som är mest öppen vid väg 15, som korsar objektet.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Orre §, stor revmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog

I25 Grims myr         Klass 3
Skogbevuxen myr söder om väg 15.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP

I26 Hallaböke myr        Klass 3
Skogbevuxen myr med dråg och myrgöl.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Missne S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog

I27 Myr söder om Ulvaberga      Klass 3
Skogsbevuxen myr söder om Ulva berga.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med natur värde, sumpskog, våtmark
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I28  Alsumpskog och lövängsrest vid Brötan   Klass 2

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Klibbalskog av översilningstyp, 
igenväxt löväng av alm-asktyp

NATURVÅRDSARTER: Ask* EN, skogsalm* CR, fällmossa* S, platt fjäder-
mossa* S, dvärgtufs* S, lönnlav* S, gulnål S

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, grova askar, grov alm, död ved, lågor 

och rotvältor, hässle, rännil. Sällsynt skogstyp i kommunen och hotad 
Natura 2000-naturtyp (9080). Lövskogsområdet Hallaböke ansluter 
norrut.

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis)/ArtData, nyckelbiotop

SKÖTSEL: Röjning av uppväxande ung gran.

I29  Ädellövskog öster om Hallaböke     Klass 2

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ, klib-
balskog av översilningstyp, ekskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Koralltaggsvamp* NT, violettgrå porlav* NT, 
liten lundlav* NT, bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, barkkornlav* S, 
fällmossa* S, platt fjädermossa* S, guldlockmossa* S, bokfjädermossa 
NT, dunmossa S, västlig husmossa S, skärmstarr* S, gröngöling* NT, §, 
spillkråka* NT, §, duvhök* NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Blockrik mark, översilad källmark, små bäckar, 
senvuxna rötskadade bokar, bokhögstubbar, boklågor, asphögstub-
bar, asplågor, stenmurar, grov asp, grova alsocklar, äldre ek. Ovanligt 
stort sammanhållet bokskogsområde i kommunen och förekomst av 
Natura 2000-naturtyper (9070, 9080, 9110).

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat (delvis), biotopskydd (delvis), riks-
intresse för naturvård/ ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, 
sumpskog, Malmqvist (2004), Lst NVP

Högvuxen äldre alsumpskog i terräng-
svacka med omgivande lövängsrest 
bestående av ask, hassel och ek med 
inslag av alm, bok och skogslönn. 
Olikåldrigt och flerskiktat med myck-
et död ved, särskilt av björk och ask. 
Även förekomst av döda torrträd och 
rotvältor. Flera grova gamla askar och 
även en alm. Ädellövområdet är gamla 
kulturmarker, där husruiner och sten-
murar gör sig påminda. Förekomst av 
flera naturvårdsarter.

Större sammanhängande skogs område 
där ädellövskog dominerar. Äldre 
bokskog breder ut sig över stora ytor i 
främst de västra, centrala och norra de-
larna medan äldre ekskog hittas mest i 
de östra delarna. I terrängsvackor växer 
äldre högvuxen alskog, ofta på sock-
elbildningar. Smärre granplanteringar 
av varierande ålder ingår i området. 
Karaktären av ädellövskogen skiftar från 
enskiktad och likåldrig till flerskiktad och 
olikåldrig. Det dominerande trädskiktet 
är dock alltid äldre med ett sparsamt 
inslag av gamla träd. Även mängden av 
död ved varierar betydligt mellan olika 
delområden. Totalt sett finns dock en hel 
del grov död ved i objektet. Främst är 
det högstubbar och lågor av bok, men 
även relativt grov asp, ek och ask kan nämnas. Förekomst av flera naturvårdsarter knutna till gamla ädellövträd och 
död bokved. 
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J1 Åmader vid Linnefalla       Klass 2
Våtmarker utmed Helge å vid Linnefalla.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana vu, §, jungfru Marie nycklar §

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000, delvis, riksintresse för naturvård/
ArtData, Lst NVP, våtmark, äng och bete

J2 Lövskogar och hagmarker vid Kimmelsbygd  Klass 3
Lövskog och betesmarker vid Kimmelsbygd.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Fällmossa, rostfläck

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/ArtData, Lst NVP, 
objekt med naturvärde, äng och bete

J3 Betesmarker vid Kråkeryd      Klass 3
Betesmarker vid Kråkeryd.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Äng och bete

J5 Betesmarker och lövskog vid Brännhult   Klass 2
Betesmarker och lövskog på Örsjöns östra sida.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, äng och 
bete

J6 Barrsumpskog på St. Björkö      Klass 3
Barrsumpskog på Stora Björkö i Örsjön.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, sumpskog

J7 Betesmark vid Kalvshult       Klass 2
Betesmark vid Kalvshult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, äng och bete
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J8  Myrmarksmosaik söder om Åstorp    Klass 2
Myrmarksmosaik med omväxlande 
öppen myr och sumpskog, främst 
tallsumpskog med inblandning av 
gran. I dessa noterades många sen-
vuxna och gamla granar, samt rikligt 
med död ved i de mest värdefulla de-
larna i öster. Andra mer rena tallsko-
gar var mer likåldriga, enskiktad och 
med lite död ved. Förekomst av flera 
fastmarksholmar med naturskogs-
artad barrskog och gamla träd. En 
smärre myrgöl ingår i objektet. Fö-
rekomst av naturvårdsarter. Relativt 
liten sentida skoglig påverkan, men 
där finns flera öppna röjningsgator 
för ledningar.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Myrmarksmosaik

NATURVÅRDSARTER: Kattfotslav* S, större korsnäbb* §

BIOTOPVÄRDEN: Fastmarksholmar med naturskog, gammal tall, gam-
mal gran, senvuxna stammar, torrträd, torrakor, kärrdråg, vindfällen, 
lågor, högstubbar, myrgöl, hög luftfuktighet. Förekomst av Natura 

2000-naturtyper (7140, 91D0). Inga anslutande liknande objekt.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvär-
de, våtmark, sumpskog

SKÖTSEL: Undvik rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk 
påverkan.

J9  Blandsumpskog vid bäck från Krusasjön   Klass 2
Bäck från Krusasjön som omges av 
gammal blandsumpskog bestående i 
första hand av klibbal och gran, men 
även björk och tall. Översilade käll-
marksytor vid sidan av bäcken och 
hög luftfuktighet. Många senvuxna 
stammar, främst av gran, av olika di-
mensioner. Mycket död ved, i synner-
het rotvältor och lågor av gran, men 
också alhögstubbar, talltorrakor och 
björklågor. Enormt stora alsocklar 
som visar på lång skogskontinuitet. 
Förekomst av naturvårdsarter. Ob-
jektet är dock kraftigt påverkat av 
närliggande skogsbruk och kalhygge 
öster om objektet.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Blandsumpskog, bäckdråg

NATURVÅRDSARTER: Kattfotslav* S, havstulpanlav* S

BIOTOPVÄRDEN: Grova alsocklar, äldre alstammar, senvuxna granar, 
rotvältor, äldre tallar, granhögstubbar, hög luftfuktighet, källmark, 
bäck, översilning. Närliggande myrmarksmosaik med liknande bioto-

per ansluter väster om bäckdråget.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop

SKÖTSEL: Låt död ved ligga kvar. Inga skogliga åtgärder bör utföras i 
objektet.
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J10 Betesmark vid Skåparyd       Klass 3
Betesmark vid Skåparyd.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård/Äng och bete

J11 Betesmarker vid Hårhult      Klass 3
Betesmarker vid Hårhult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Porellor

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, Äng och bete

J12  Mader vid Helge å        Klass 2
Öppna porsmader vid Helge å. 
Meanderslingor och smärre laguner 
kantar ån. Pors och blåtåtel domi-
nerar fältskiktet. Här och var finns 
solitära videbuskar. I anslutning till 
ån finns åtskilliga torrträd av al och 
björk. Klockgentiana växer i tynande 
populationer, som hotas av igen-
växning. Troligen värdefullt fågelliv. 
Objektet ingår i ett större våtmarks-
landskap som sträcker sig över kom-
mungränsen.

NATURTYP/BIOTOP: Myr/Mader

NATURVÅRDSARTER: Klockgentiana VU, §, hårklomossa NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Öppna mader, döda lövträd, laguner, meandersjöar, 
anslutning till å, videbuskar. Förekomst av Natura 2000-naturtyp 
(6410). Liknande områden och smärre sjö (Norra sjö) finns öster om 

ån, på andra sidan kommungränsen.

SKYDD/UNDERLAG: Natura 2000 (delvis)/ArtData, ängs- och betes-
mark

SKÖTSEL: Återkommande röjning av ung gran i bokskogen. Undvik 
rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk påverkan.
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K1 Såntamyren         Klass 2
Större myr, både skogbevuxen och öppen med inslag av fastmarksöar. Våtmarker med gungflyn i den centrala södra 
delen. Spelplatser för skogshöns.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Orre §, tjäder §

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal SVO, delvis/ArtData, nyckelbio-
top, sumpskog, våtmark

K2 Bökönasjön         Klass 2
Grund sjö och våtmark med gungflyn.

NATURTYP: Grund sjö

NATURVÅRDSARTER: Trana §, grönbena

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog

K3 Grettamyren         Klass 3
Skogbevuxen myr med dråg.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

K4 Lövskog vid Östregården      Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd vid Östregården.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lind

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckel biotop

K5 Barkhultsmyren        Klass 3
Skogbevuxen myr korsad av ledningar. 

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med natur värde, sumpskog, våtmark

K6 Myr väster om Björkelund      Klass 2
Stor mosse med fastmarksöar och dråg väster om Björkelund.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med natur värde, sumpskog, våtmark

K7 Myr norr om Slätthult         
Mosse söder om Bromåla.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, sumpskog, våtmark
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K8  Knoxsjön          Klass 2
I den norra delen finns öppna våt-
marker med vattenspeglar. En rad 
olikstora öar kan ses ute i våtmarken. 
Skogsholmar och sumpskog med 
tall, björk, asp och gran med en hel 
del död ved ansluter i vissa strand-
partier. Tämligen rikt fågelliv med 
skrattmåskoloni, och en mycket rik 
förekomst av trollsländor. I den södra 
delen finns öppna starr ängar med 
tuvull och topplösa. Trots omfattan-
de kalavverkningar av anslutande 
barrskogar fås vildmarkskänsla när 
trana och älg ses beta tillsammans 
ute på myren.

NATURTYP/BIOTOP: Grund sjö/Våtmark, gung flyn, starrängar, löv-
sumpskog

NATURVÅRDSARTER: Trana* §, sävsparv* VU, §, buskskvätta* NT, §, 
törnskata §, skrattmås

BIOTOPVÄRDEN: Öar, grunt vatten, vide buskage, skogsholmar, 

gungflyn, sumpskogsmiljöer med död ved i olika former. Förekomst 
av Natura 2000-naturtyp (7140). 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

SKÖTSEL: Ostörd hydrologi.

K10 Fågelmyren         Klass 2
Skogsbevuxen myr.

K9 Betesmark vid Gemön       Klass 3
Betesmark vid Gemön.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe, vildlin

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: Orre §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark

K11 Lövskog vid N. Låkhult       Klass 3
Bokskog och alsumpskog vid N. Låkhult.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lind §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde,  
nyckelbiotop

K12 Betesmark vid Verahult       Klass 3
Betesmark vid Verahult.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Vildlin N

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete
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L1 Myrmarksmosaik vid Potteboda     Klass 2
Myrmarksmosaik med naturskogsartad tallsumpskog och myrgöl.

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde, nyckel- 
biotop, sumpskog, våtmark

L2 Inägomarker vid Potteboda      Klass 2
Hassellund och lövängsrest vid Potteboda.

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Riksintresse för naturvård (delvis)/Lst NVP,  
nyckelbiotop, objekt med naturvärde, våtmark

L3 Lövskog vid Björkesjömåla      Klass 3
Bokskog och ädellövnaturskog vid Björkesjömåla.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, objekt med naturvärde,  
nyckelbiotop

L4 Inägomarker vid Amundshylte     Klass 3
Lövängsrest med hamlade träd och ädellövskog vid Amundshylte.

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis/Objekt med naturvärde, 
nyckelbiotop, äng och bete

L5 Inägomarker vid Långasjömåla     Klass 2
Odlingslandskap vid Långasjömåla med grupper av hamlad lind och ask. 

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Lind S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

L6  Bokskog vid Husjön       Klass 2
Bokdominerad äldre ädellövskog på 
Husjöns östra strand. Sluttnings- 
zonen ner mot sjön är den intressan-
taste delen med förekomst av flera 
grova bokar, varav flera savande. 
Bland dessa hittas också några grova 
bokhög stubbar och lågor. Inslag 
finns av grövre och äldre ek och asp. 
Sluttningszonen är relativt olikåldrig 
och flerskiktad. Höjdsträckningen är 
gallrad och död ved har plockats ut. 
Förekomster av flera naturvårdsarter.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Bokskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Gulnål* S, fällmossa* S, spillkråka* NT, grön-
göling* NT, grynig filtlav NT, mindre flugsnappare NT, §, mindre 
hackspett NT, §

BIOTOPVÄRDEN: Grova bokar, savande bokar, grova bokhögstubbar 

och lågor, äldre ekar. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110). Inga 
anslutande äldre bokskogar.

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde, 
sumpskog, ängs- och betesmark

SKÖTSEL: Granfri utveckling.
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L7 Betesmark vid Husjönäs       Klass 3

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

Betesmark vid Husjönäs.

L8 Sväckegyl         Klass 2

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Lst NVP, sumpskog, våtmark

Sumpskogar, dråg och myrgöl.

L9 Myr norr om Brändetorpet      Klass 3

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

Skogsbevuxen myr norr om Brändetorpet.

L10 Barrsumpskog vid Brändetorp     Klass 3

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd och Naturvårdsavtal SVO, delvis/
Nyckelbiotop, objekt med naturvärde

Barrsumpskogar.

L11 Betes- och lövmarker vid Trolleboda    Klass 3

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Objekt med naturvärde, äng och bete

Ädellövträd och betesmarker vid Trolle boda.

L12 Barrsumpskog söder om Trolleboda    Klass 3

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Stor revmossa S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, objekt med naturvärde, sumpskog

Lövrik barrnaturskog söder om Trolleboda.

L13 Betesmark vid Härlunda       Klass 2

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Ask EN, fällmossa S, slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, äng och bete

Lövängsrest med hamlade träd och betesmark vid Härlunda.

L14 Myr söder om Brändetorp      Klass 3

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, sumpskog, våtmark

Högmosse med myrgöl och fastmarks öar.
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L15 Mosaiklandskap vid Ellagölshult     Klass 2

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Blomskägglav S

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckelbiotop, sumpskog, äng och 
bete

L16 Myr söder om Krampamåla      Klass 3

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog, våtmark

L17 Myrmader vid Krampen       Klass 3

NATURTYP: Myr

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Sumpskog

L18 Betesmarker vid Björnhult      Klass 3

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

L19 Lövskog vid Ulriksmåla       Klass 2

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Grynig filtlav, korallticka, mandelkremla

SKYDD/UNDERLAG: Naturvårdsavtal (Lst)/ArtData, objekt med natur-
värde, äng och bete

Omväxlande skog och öppen betesmark.

Skogbevuxen myr korsad av bred ledningsgata i den västra delen.

Översvämningsmader och svämlövskog vid sjö.

Betesmark vid Björnhult.

Bokdunge och betesmark vid Ulriksmåla.

L20 Lövmarker vid Gäddegölshult     Klass 3

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Nyckelbiotop, objekt med naturvärde

L21 Barrblandskog söder om Stenskärvet    Klass 2

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Skuggmossa s, spindelblomster §, vedtrapp-
mossa NT

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, dlevis/ArtData, nyckelbiotop, 
objekt med naturvärde

Hassellund och lövängsrest med hamlade täd vid Gäddegölshult.

Naturskogsartad lövrik barrnaturskog vid Norra Grytsjön.
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L22 Spjutaretorp         Klass 2

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Vittåtel VU

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, delvis/ArtData, nyckelbiotop, 
objekt med natur värde, sumpskog

Sumpskogsmiljöer.

L23 Ängsmark vid Spjutaretorp      Klass 2

NATURTYP: Äng och betesmark

NATURVÅRDSARTER: Slåttergubbe VU, §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/Äng och bete

Ängsmark vid Spjutaretorp.

L24  Barrskog vid St. Kärr       Klass 1
Gammal barrnaturskog i blockrik 
terräng. Gott om död ved i form av 
grova granlågor, torrträd och knäckta 
stammar. Mossklädda stora block, ofta 
i ansamlingar. Överlag flerskiktad och 
olikådrig skog. Hänglavar växer på 
risgranar och gamla grankvistar. Inslag 
finns av senvuxna undertryckta granar 
och björkar. Flera naturvårdsarter av 
mossor och svampar har rapporterats 
från området, däribland den starkt 
hotade skugglobmossan. Förekomst 
av en rad intressanta naturvårdsarter 
av svampar. Gott om hänglavar och 
gammelgranslav på träd indikerar hög 
luftfuktighet. Objektet gränsar till högt 
naturvärde – klass 2.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Granskog

NATURVÅRDSARTER: Brandticka* NT, grå flug snappare* §, havstulpanlav 
S, rävticka S, skuggmossa* S, skugglobmossa EN, vedtrappmossa NT, 
grantaggsvamp NT, svartvit taggsvamp NT

BIOTOPVÄRDEN: Mossklädda block, granlågor, högstubbar, torrträd, 
Riksgränsen, senvuxna träd, äldre granar, klibbticka på gran, lågor i 

plockepinn, asphålträd, asplåga, asphögstubbar. Sällsynt skogstyp i 
kommunen samt förekomst av Natura 2000-naturtyp (9010). Siggaboda 
NR ansluter till objektet österut.

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd (delvis)/ArtData, nyckelbiotop, objekt 
med naturvärde, ängs- och betesmark, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Naturlig skogsdynamik.
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L25  Siggabaoda         Klass 1
Södra delen av naturreservatet utgörs av 
en stormfälld grov granskog. Här finns 
exceptionellt stora mängder av solexpo-
nerad död granved i olika former, mest 
som lågor och högstubbar, men även 
som torrträd. Inslag finns av talltorrakor 
och tallrotvältor, men mer sparsamt. Rikt 
insektsliv. På de stormfällda ytorna finns 
kvar enstaka överståndare av gran och 
tall, torrträd och högstubbar samt ung 
björk och gran. Smärre grupper av äldre 
bok finns insprängt i denna del av områ-
det. Epifytfloran verkar här ha skadats av 
solexponering och uttorkning.

Den mellersta delen är en urskogs artad 
blandskog mellan gammal bok och gran. 
Olikåldrig och flerskiktad skog. Marken är lätt kuperad  
och mycket grovblockig. Det finns också stormfällda 
smärre ytor med gläntor och solexponerade träd. Även i 
detta delområde finns stora mängder av död multnande 
ved. Rikligt med rödlistade arter och signalarter, främst på bok.

Den norra delen är en blockrik medel åldrig till äldre 
granskog med inslag av bok, björk och tall samt enstaka 

rönn. Relativt enskiktad och likåldrig skog men med  
enorma mängder av död ved. Inslag finns av enstaka 
gamla bokar med en artrik epifytflora.

Sammanfattningsvis ett av kommunens allra viktigaste 
naturområden, och ett objekt med högsta naturvärde 
totalt sett.

NATURTYP/BIOTOP: Skog och träd/Barrblandskog, blandskog bok-
gran, bokskog av örtfattig typ

NATURVÅRDSARTER: Svartoxe EN, röd ögonknäppare EN, bokblom-
bock VU, brandticka* NT, igelkottstaggsvamp CR, liten lundlav* NT, 
stor knopplav* S, lunglav* NT, liten kraterlav* VU, bokvårtlav* NT, 
bokkantlav* NT, almlav* VU, rosa lundlav* VU, savlundlav* EN, gulnål* 
S, rostfläck* S, traslav* S, korallblylav* S, fällmossa* S, guldlockmos-
sa* S, platt fjädermossa* S, aspfjädermossa* NT, klosterlav* VU, gul 
pysslinglav* VU, havstulpanlav* S, sydlig blekspik VU, hagtornsfjäril* 
N, grå flug snappare* § m.m.

BIOTOPVÄRDEN: Grova granlågor, hög stubbar, knäckta stammar, 

klibbticka på nästan varje stam, blockrik terräng, solexponerade 
värdeelement, gläntor, tallrotvältor, hänglavar på omkullfallna gran-
grenar. Grova gamla mossklädda bokar, rötskadade bokar med sav, 
grova boklågor, granrotvältor, torrträd, stora mossblock, granlågor, 
solöppna gläntor, levande bokhögstubbar, senvuxna klena bokar. Fö-
rekomst av Natura 2000-natur typer (9010, 9110). Reservatet fortsätter 
över kommun gränsen söderut.

Naturskogsartad barrblandskog finns närmast västerut vid St. Kärr.

SKYDD/UNDERLAG: Naturreservat, riksintresse för naturvård/ArtData, 
sumpskog, våtmark, Lst NVP

SKÖTSEL: Naturlig skogsdynamik.

L26 Blandskog väster om Ellabrohult     Klass 2

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Lunglav NT

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckel biotop

Lövträd med värdefull kryptogamflora.
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L27 Barrsumpskog öster om Ellabrohult    Klass 3

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: 

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO (delvis)/ArtData, nyckelbiotop, 
objekt med natur värde, sumpskog

L28 Sumpskog norr om Siggaboda     Klass 2

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Gullpudra S, havs tulpanlav S, kattfotslav S, 
pärluggla §, sparv uggla §

SKYDD/UNDERLAG: Biotopskydd SVO, (delvis)/Nyckelbiotop, objekt 
med naturvärde, sumpskog

Barrsumpskog i anslutning till sjö.

Sumpskog vid bäckar.

L29 Inägomarker vid Siggaboda      Klass 2

NATURTYP: Skog och träd

NATURVÅRDSARTER: Blomskägglav S, fäll mossa S, sparvuggla §

SKYDD/UNDERLAG: Nej/ArtData, nyckel biotop

Lövskog och hagmarker.
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Källförteckning
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• Christoffersson, I. 1989. Kronobergs natur. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen i  
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• Enetjärn. 2015. Inventering och bedömning av naturvärde. V. Bökhult och Hökhult. Underlag till  
 detaljplaner i Älmhults kommun, Kronobergs län. Enetjärn natur AB i pdf-fil till Tyréns 2015-12-16.  
 Rapport 39 sidor. (Enetjärn 2015)
• Länsstyrelsen. 2019. Fiskar och fiske i Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län. (Fisk och  
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 centrum AB. Rapport 20 sidor. (Malmqvist 2004)
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 (Malmqvist 2014).
• Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopsinventeringen (nyckelbiotop, objekt med naturvärde)
• Skogsstyrelsen. Sumpskogsinventeringen (sumpskog)
• Länsstyrelsen i Kronobergs län. Våtmarksinventeringen (våtmark) 
• Jordbruksverket. Databasen TUVA (äng och bete)
• https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/elfiskeregistret/ (SERS)
• https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/databas-for-sjoprovfiske-nors/ (NORS)

Övriga underlag
• Länsstyrelsen. 2019. Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under perioden 2018–2022.  
 Länsstyrelsen i Kronobergs län 2018-09-05. 7 sidor.
• Malmqvist, A., 2003. Inventering av skyddsvärda lavar samt en översiktlig naturvärdes-bedömning.  
 Undersökning av ett blandskogsområde vid Haganäs, Älmhult. Naturcentrum AB i pdf-fil till  
 Älmhults kommun. 
• Malmqvist, A. 2006. Inventering av kryptogamer i bokskogar inom delar av Kronobergs län. Läns- 
 styrelsen Kronobergs län. Omfattade dryg 40 bokskogslokaler. Resultatet presenterades i excelfil.
• Malmqvist, A. 2010. Naturvärdesbedömning. Haganäs Älmhult. Underlag för Haganäsleden. Natur- 
 centrum AB i pdf-rapport till Ramböll Sverige AB 2010-09-30. Rapport 13 sidor.
• Malmqvist, A. 2013. Skötselplan för naturreservatet Bokhultet i Älmhults kommun - Förslag. Natur- 
 centrum AB och Älmhults kommun. Rapport 22 sid.
• Nilsson, S. G. 2007. Besöksguide till naturen i Linnébygden. Naturskyddsföreningen i Kronoberg och  
 Naturkul, Stockanäs. Åkessons Tryckeri AB, Emmaboda. 64 sidor.
• Nilsson, S.G. & Rundlöf, U. 2001. Smålands beteshagar – naturvärden, historia och skötsel. Natur- 
 kul, Stockanäs. Åkessons Tryckeri AB, Emmaboda. 64 sidor.
• www.skyddadnatur.naturvardsverket.se
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1 SAMMANFATTNING 

Vågklimatet i vid Sånnaböke i genomsnitt över många år ges av följande tabell 

 

Signifikant våghöjd (m) Sannolikhet Timmar/år 

>0,25 0,006 50 

>0,4 0,001 10 

>0,5 0,000 1 1 
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2 OMRÅDET 

Vindvågorna som kan nå aktuell fastighet, bildas i södra Möckeln, Figur 1. 

Begränsande för vågorna är, förutom den svaga vinden, sjöns storlek. Möckeln är 

grund vilket i någon mån begränsar vågornas höjd. Vi kommer i den förenklade 

beräkningen inte att ta hänsyn till vattendjupet. 

 
 

 

 

Figur 1. Del av djupkarta över Möckeln. Kartan är gjord av Myrica år 2014. Översänd av Älmhults kommun. 

3 VINDEN 

Vi har undersökt tre källor för vindobservationer: Växjö, Ljungby (SMHI) och Hästveda 

(Försvarsmakten). Tidsserierna visas i översikt i Figur 2. Fördelningen av vindstyrka 

visas i Figur 3. Vi ser att Ljungby har svagare vind än Växjö och Hästveda, och att 

Hästveda är en kortare mätserie. Mätningen i Hästveda (Försvarsmakten) är av lägre 
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kvalitet. Växjötrakten präglas, som Älmhult, av sjöar vilka bidrar till högre vindstyrka. 

Växjö verkar alltså vara den bästa mätlokalen för vind liknande den i Älmhult. 

 

 

Figur 2. De tre olika mätlokalernas vindstyrka mot tid. Timobsar. 

 

Figur 3. Kurvorna visar sannolikheten att vindstyrkan överstiger ett visst värde. Exempel 1: Sannolikheten 
att vindstyrkan i Växjö överstiger 8,5 m/s är 0,006 vilket motsvarar ungefär 50 timmar/år (obsar/år). 
Exempel 2: sannolikheten att vindstyrkan i Växjö överstiger 12,5 m/s är 0,0002 motsvarande en timme/år 
vid timobsar. 
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Figur 4. Varje ring visar en obs av vindstyrka och -riktning. 

 
Figur 5. Som Figur 4 men utan svagare vindar. 
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4 VÅGKLIMAT 

Nämnvärda vågor som kan infalla mot Sånnaböke 1:171 bildas vid vind från väst till 

nordnordväst. Vågklimatet i Tabell 1 råder i genomsnitt över många år. 

 

Signifikant våghöjd (m) Sannolikhet Timmar/år 

>0,25 0,006 50 

>0,4 0,001 10 

>0,5 0,000 1 1 

Tabell 1. Sannolikhet för signifikant våghöjd vid Sånnaböke 1:171. Vågorna infaller mot fastigheten från 

Väst till nordnordväst. 

Ett erfarenhetsmässigt skattat maxvärde för signifikant våghöjd är 0,7 meter på denna 

plats. Signifikant våghöjd är en sammanfattande beskrivning av vågtillståndet. 

Närmare bestämt är det medelvärdet av den högsta tredjedelen vågor under en 

observationsperiod, vanligen tjugo minuter till en timme. 

 

Den karaktäristiska (i någon mening genomsnittliga) vågperioden är 2 sekunder. Tiden 

från att ett vågkrön passerar en plats tills nästa vågkrön kommer är alltså runt två 

sekunder i genomsnitt för många vågor. 

 

De enstaka vågorna som utgör vågfältet kan vara lägre eller högre än den signifikanta 

våghöjden. Detta gäller även för enstaka vågors period. Som en grov tumregel kan man 

säga att en enskild våg maximalt kan vara dubbelt så hög som den signifikanta 

våghöjden. Detta gäller under förutsättning att tillräckligt många vågor passerar, det 

vill säga att under en till flera timmar kan en (1) sådan maxvåg förväntas.  

 

Exempel 1: ur Tabell 1. Under 10 timmar per år är signifikanta våghöjden över 0,4 

meter. Under en sådan timme kommer en enstaka våg att ha en dubbelt så hög 

våghöjd, 0,8 meter. 

 

Exempel 2: Under 1 (en) timme per år kommer den signifikanta våghöjden att vara över 

0,5 meter. En enstaka våg av alla dem som passerar under den timmen är dubbelt så 

hög; 0,9 meter. 

628



 
 

 

 

   

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

  
 

RAPPORT 

ÄLMHULTS KOMMUN 

 

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult 
UPPDRAGSNUMMER 13004559 

 

Riskutredning av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VERSION 1  

2018-06-19  

  

SWECO ENVIRONMENT AB  

  

Martin Bjarke, Civilingenjör riskhantering  

Granskare: Johan Nimmermark, Civilingenjör riskhantering  

Granskare beräkningar: Axel Hagström, Civilingenjör riskhantering  

629



  

 
 
 

 

 

Sweco 

Skånegatan 3 

Box 5397 

SE 402 28 Göteborg, Sverige 

Telefon +46 (0)31 62 75 00 

www.sweco.se 

 

Sweco Environment AB 

Org.nr 556346-0327 

Styrelsens säte: Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 

630



  

   

 
 

1(78) 
 

RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning 3 

1.1 Syfte och mål 3 

1.2 Riskdefinition 3 

1.3 Omfattning och avgränsningar 5 

1.4 Genomförande 6 

2 Styrande och vägledande dokument 7 

2.1 Plan- och bygglagen 7 

2.2 Miljöbalken 7 

2.3 Väglagen 7 

2.4 Riktlinjer från Trafikverket för järnväg 7 

2.5 Värdering av risk 8 

2.6 Riktlinjer från Länsstyrelsen i Skåne län 9 

2.7 Riskpolicy från Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 11 

2.8 Riktlinjer Stockholms län 12 

2.9 Jämförelse med andra risker i samhället 13 

3 Förslag till riskvärderingskriterier för Älmhult 14 

4 Riskidentifiering 16 

4.1 Påkörning vid urspårning 16 

4.2 Farligt gods 17 
4.2.1 Farligt gods olyckor - järnväg 18 
4.2.2 Farligt gods olyckor - väg 19 
4.2.3 Transporter genom Älmhult 19 

5 Risknivåer och riskvärdering 21 

5.1 Individrisk 21 
5.1.1 Södra stambanan 22 
5.1.2 Väg 23 24 
5.1.3 Väg 120 25 

5.2 Samhällsrisk 26 
5.2.1 Persontäthet 26 
5.2.2 Södra stambanan 27 
5.2.3 Väg 23 29 
5.2.4 Väg 120 30 

5.3 Osäkerheter och känslighetsanalys 31 
5.3.1 Förenklingar, antaganden och avgränsningar 31 

631



   

 
 

 

2(78) 
 
RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

5.3.2 Känslighetsanalys 32 

6 Riskminskande åtgärder 36 

6.1 Vall, mur eller skärm 36 

6.2 Icke-brännbar eller brandklassad fasad 36 

6.3 Ventilationsåtgärder 37 

6.4 Disposition av byggnad 38 

6.5 Förstärkning av stomme/fasad 39 

6.6 Laminerat glas 39 

6.7 Effekt av byggnadstekniska skyddsåtgärder 39 
6.7.1 Södra Stambanan 40 
6.7.2 Väg 23 och väg 120 41 

7 Slutsats och rekommendationer 42 

7.1 Rekommenderade skyddsavstånd 43 

7.2 Riskminskande åtgärder 45 
7.2.1 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för typisk centrumbebyggelse 45 
7.2.2 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för känslig bebyggelse 45 

7.3 Exponering från flera riskkällor 46 

7.4 Diskussion kring beräknade risknivåer 46 

7.5 Anpassning till andra riktlinjer och lagar 46 

7.6 Åtgärder oavsett risknivå 46 

8 Referenser 48 
 

 

Bilagor 

Bilaga A - Frekvensberäkningar 

Bilaga B - Konsekvensberäkningar 

  

632



  

   

 
 

3(78) 
 

RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

1 Inledning 

Utifrån kraven i plan- och bygglagens andra kapitel ska kommunen göra en 

lämplighetsprövning av översiktsplaner, detaljplaner, ansökningar om bygglov och 

förhandsbesked. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån 

beskaffenhet, läge och behov. Frågor gällande människors hälsa, säkerhet och risker för 

dessa är centrala vid en lämplighetsprövning.  

Farligt gods är ämnen och produkter som på grund av sina farliga egenskaper omfattas 

av särskilda krav vid transport (exempelvis krav på skyltning av fordonet). Det kan gälla 

egenskaper som vid en olycka eller felaktig hantering utgör en fara för människor, miljö 

eller egendom. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först 

efter långvarig exponering.  

Att uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå vid fysisk planering intill leder där det 

transporteras farligt gods kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att hålla ett visst 

skyddsavstånd eller genom att genomföra byggnadstekniska åtgärder. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna riskutredning är att förenkla kommunens arbete med fysisk planering i 

närheten av de utpekade leder för farligt gods som finns i Älmhults tätort. Detta ska 

uppnås genom att så långt det är möjligt beskriva de generella förutsättningarna som är 

knutna till transportlederna i Älmhult och därmed minska den arbetsinsats som krävs för 

en enskild detaljplan. Denna rapport ska underlätta beslut om när en mer detaljerad 

riskutredning krävs för en detaljplan. 

För att uppnå detta syfte har utredningen följande mål: 

• Beskriva risksituationen med avseende på allvarliga olyckor som kan inträffa på 

de utpekade lederna för farligt gods i tätorten. 

• Beskriva lämpliga schablonmässiga skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse, 

dels utan andra åtgärder och dels med byggnadstekniska åtgärder. 

• Beskriva när riktlinjerna inte är tillräckliga, och då det därmed krävs detaljerade 

riskanalyser av sakkunnig. 

1.2 Riskdefinition 

Risk definieras här som en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse 

och konsekvensen av denna händelse. Sannolikheten beskriver hur troligt det är att 

oönskade händelsen inträffar och konsekvensen beskriver omfattningen av de skador 

som kan uppstå. Figur 1 illustrerar hur risken ökar med ökande sannolikhet och/eller 

konsekvens av en händelse. I rapporten används begreppet individrisk som beskriver 

sannolikheten per år för att dödlig skada ska uppstå på olika avstånd från riskkällan 

(oavsett om det befinner sig någon eller ej i närheten av riskkällan). I begreppet 

samhällsrisk tas hänsyn till hur många personer som antas vara exponerade för dödlig 

skada och den beskriver sannolikheten per år för att en eller flera människor omkommer. 
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Figur 1. Ökande risk beroende av sannolikhet och konsekvens. 

I denna rapport tillämpas principerna för riskutredning så som de betecknas i 

Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄFIS 2000:2), se Figur 2. 

 

Figur 2. Visar principschema för riskutredning (SÄIFS, 2000). 
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1.3 Omfattning och avgränsningar 

Arbetet omfattar Södra stambanan genom Älmhult, väg 120 och väg 23 (se Figur 3). Väg 

120 är statlig väg med Trafikverket som väghållare.  

 

Figur 3. Översikt över Älmhult där vägar som är rekommenderade leder för farligt gods markerats 
med grön linje. Södra stambanan passerar genom orten från norr till söder. 

Riskutredningen omfattar risker förknippade med allvarliga olyckor på väg eller järnväg 

som kan påverka planerad bebyggelse i omgivningen. Fokus är alltså att utreda 

olycksrisker för personer som befinner sig i den bebyggelse som kan komma att planeras 

intill transportleder.  

Följande ingår ej i arbetet: 

• Risker för olyckshändelser på industrispår (stickspår) eller bangårdsområdet i 

centrala Älmhult. 

• Risker för skada på egendom eller miljö.  

• Arbetsmiljörisker eller risker som drabbar trafikanter eller resenärer.  

• Exponering för mer långsiktiga hälsorisker såsom buller, vibrationer, 

luftföroreningar eller elektromagnetiska fält. 

Väg 120 

Väg 23 

Södra stambanan 
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1.4 Genomförande 

Riskutredningen har genomförts i följande steg:  

• Beskrivning av nuvarande och framtida förhållanden avseende antal tåg och 

vägfordon och transporter med farligt gods (både väg och järnväg). Detta 

omfattar beskrivning av vilka typer och mängder farligt gods som är aktuella.  

• En uppskattning av risknivån utifrån ovanstående underlag genom beräkningar 

och expertbedömningar.  

• Beräknade risknivåer värderas mot relevanta kriterier och därefter föreslås 

strategier för hur dessa risker kan hanteras vid fysisk planering i Älmhults tätort. 

Frekvensberäkningarna för olycka med farligt gods och olika händelseförlopp vid en 

olycka redovisas i bilaga A. Frekvensberäkningarna beskriver bland annat hur ofta en 

urspårning eller vägolycka med farligt gods förväntas inträffa. Konsekvensberäkningar för 

respektive scenario redovisas mer utförligt i bilaga B.  

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i åtskilliga 

riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys av 

farligt gods har utarbetat modeller för att beräkna risknivåer. I dessa utredningar har 

konsekvensavstånd beräknats. Även Sweco har utfört beräkningar av detta slag.  

Genom att använda konsekvensavstånd för liknande scenarier från olika riskutredningar 

har Sweco utarbetat en modell där hänsyn tas till olika metoder att genomföra 

konsekvensavståndsberäkningar. Detta ger en riskmodell som innehåller ett stort antal 

experters bedömningar. 
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2 Styrande och vägledande dokument 

2.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagen (2010:900) anges att vid planläggning och i ärenden om bygglov 

eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för 

olyckor.  

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt lagen ska 

syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 

mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

2.2 Miljöbalken 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Detta innebär bland 

annat att balken ska tillämpas så att människor och miljön skyddas mot skador.  

2.3 Väglagen  

I närheten av allmänna vägar ska byggnader och andra föremål som kan påverka 

trafiksäkerheten undvikas. I väglagen anges att:  

”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd 

uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas 

andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, 

om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock 

högst till 50 meter. 

2.4 Riktlinjer från Trafikverket för järnväg 

Som stöd i samhällsplanering kring järnvägar har Trafikverket tagit fram publikationen 

Transportsystemet i samhällsplaneringen (2013) och i denna rekommenderas generellt 

ett bebyggelsefritt avstånd från spår på 30 meter (från spårmitt på närmaste spår) för ny 

bebyggelse. Utdrag ur publikationen:  

”Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och 

det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, 

garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till 

möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.” 
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2.5 Värdering av risk 

I Räddningsverkets rapport Värdering av risk (1997) diskuteras hur risker ska värderas i 

Sverige och förslag på principer för detta ges. Det ursprungliga syftet med rapporten var 

att verka som en startpunkt för diskussion gällande riskkriterier.  

Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel 

kan undvikas. Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt rimliga medel kan 

elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett risknivå. 

Proportionalitetsprincipen: De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara 

oproportionerligt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.  

Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till 

de positiva effekter som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller 

grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som 

verksamheten innebär för dem. 

Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med 

begränsade konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i 

katastrofer. 

I rapporten presenteras även ALARP-konceptet (As Low As Reasonably Practicable), 

vilket är en vanligt förekommande princip för att sätta kriterier för beräknade risknivåer 

(se Figur 4).  

 

Figur 4. Förslag till uppbyggnad av riskvärderingskriterier.  

I rapporten ges ett förslag till kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk från farlig 

verksamhet och transporter. Dessa har kommit att bli de riskkriterier som regelmässigt 

 

  

ALARP 

Risknivån kan inte accepteras 

Risknivån kan accepteras om alla 
praktiskt och ekonomiskt rimliga 
åtgärder har vidtagits 
 
Risknivån kan accepteras om 
kostnaderna för riskreduktion 
överstiger nyttan 

Risknivån är acceptabel utan 
åtgärder 
 
Viktigt att visa att risknivån hålls 
låg 
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används för att värdera risk i Sverige, även om de ursprungligen var tänkta som ett 

underlag för diskussion. 

För individrisk föreslås övre gräns för ALARP-området 10-5 per år och nedre gräns för 

ALARP-området 10-7 per år. 

För samhällsrisk föreslås för ett dödsfall en övre gräns för ALARP-området på 10-4 per år 

och nedre gräns för ALARP-området på 10-6 per år. En lutning på linje för fler dödsfall 

föreslås vara -1. Sammantaget ger detta kriterier enligt Figur 5. 

  

 

Figur 5. Förslag till kriterier för samhällsrisk (Räddningsverket 1997). 

2.6 Riktlinjer från Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Skåne län (2007) har publicerat riktlinjer (nedan kallat RIKTSAM) för hur 

risker med transport av farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering intill väg och 

järnväg. Dessa riktlinjer är de som Länsstyrelsen i Kronobergs län huvudsakligen hittills 

hänvisat till. Länsstyrelsen i Kronobergs län har inte publicerat några riktlinjer som är 

specifika för Kronobergs län. I RIKTSAM anges att risker ska beaktas inom 200 meter 

från transportleden och där anges också lämpliga skyddsavstånd för olika typer av 

bebyggelse.  

Enligt RIKTSAM kan risker hanteras på tre principiella sätt: 

1. Att följa de generella skyddsavstånd som Länsstyrelsen anger för olika 

verksamheter (bör i normalfallet ge acceptabel risk). 
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2. Att visa att förhållandena på platsen motiverar avsteg från skyddsavstånden, 

exempelvis att konsekvenserna av en olycka skulle mildras genom befintliga 

platsspecifika barriärer. 

3. Att genom beräkningar visa att risknivån (individ- och samhällsrisk) är acceptabel 

trots avsteg från de rekommenderade skyddsavstånden. 

I RIKTSAM hänvisas till de riktlinjer för riskvärdering som anges i Värdering av risk 

(Räddningsverket 1997), med tillägget att för känsligare verksamheter såsom sjukhus och 

flerbostadshus bör individrisk understiga 10-7 och samhällsrisk för en död 10-5 per år och 

för 100 döda 10-7 per år.  

Nedan redovisas de schablonmässiga skyddsavstånd som anges i RIKTSAM som gäller 

för respektive bebyggelsetyp (Tabell 1). Dessa utgör inte något absolut hinder för att 

placera olika typer av bebyggelse närmare, men det måste då enligt punkt 2 eller 3 ovan 

visas att risknivån ändå är acceptabel.  

Tabell 1. Schablonmässiga skyddsavstånd för bebyggelse intill led för transport av farligt gods 
enligt riktlinjer som publicerats av Länsstyrelsen i Skåne län.  

0-30 m 30-70 m 70-150 m >150 m 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder (småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej hotell) 

-Lager (även med betydande handel) 

-Idrotts- och sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Friluftsområde 

-Kultur 

-Bostäder 

(flerbostadshus i flera 

plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

 

Nedanstående faktorer ligger till grund för indelningen i hur marken kan användas: 

• Antal personer i en byggnad eller ett område. Större antal personer innebär att 

samhällsrisken är högre. 

• Persontätheten i en byggnad eller ett område. Många personer på samma plats 

innebär större sannolikhet för ett stort skadeutfall. Indirekt ger ökad persontäthet 

ett större antal personer. 

• Status på personer (vakna eller sovande). Vakna personer har bättre möjlighet 

att inse fara och att påverka sin säkerhet. 
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• Förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. Vuxna 

människor med full rörlighet har bättre möjligheter att påverka sin situation, än 

t.ex. små barn och personer med vissa funktionshinder. 

• Kännedom om byggnader och område. Kunskap om byggnader och område ger 

en större trygghet och möjlighet att agera än i okända byggnader eller områden. 

Det är värt att notera att de trafikleder som användes som utgångspunkt för 

skyddsavstånden i RIKTSAM var E4 och Södra stambanan vid Malmö bangård, och 

omfattar alltså relativt stora trafikmängder. 

I RIKTSAM redovisas beräknade konsekvensavstånd för olika riskscenarion (Figur 6). 

Eftersom de flesta (och mer sannolika) riskscenarion är kortare än 150 meter, har därför 

detta angivits som ett lämpligt skyddsavstånd för känsligare bebyggelse. 

 

Figur 6. Sannolikheten att konsekvensavståndet når ett visst avstånd, per olycksscenario. För 
exempelvis BLEVE blir beräknat avstånd alltid minst 250 meter, men inte över 350 meter. 

2.7 Riskpolicy från Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 

publicerade 2006 en gemensam riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 

farligt gods. I denna rekommenderas att hälsa och säkerhetsfrågor beaktas så tidigt som 

möjligt i planprocessen. I dokumentet redovisas att risker alltid bör undersökas inom 150 

meter från transportleder med farligt gods. En indikativ zonindelning utan fasta gränser 

för olika typer av bebyggelse redovisas enligt Figur 7.   
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Figur 7. Zonindelning med lämplig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods – 
väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är 
avgörande för markanvändningens placering (Källa: Riskpolicy Skåne, Stockholm och Västra 
Götalands län 2006). 

2.8 Riktlinjer Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade 2016 riktlinjer för lämplig markanvändning 

intill transportleder för farligt gods. I dessa riktlinjer anges rekommenderade 

skyddsavstånd som bör upprätthållas för att uppnå en god samhällsplanering i 

Stockholms län (Figur 8). Länsstyrelsen i Stockholms län anser att skyddsavstånd 

generellt är att föredra framför andra skyddsåtgärder. Länsstyrelsen i Stockholms län 

menar att ”det överensstämmer dessutom med de lokaliseringsprinciper som finns i 

lagstiftningen. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid eventuella 

konsekvenser av en olycka med farligt gods än sannolikheten för att en sådan olycka ska 

inträffa.” 
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Figur 8. Rekommenderade skyddsavstånd i Stockholms län mellan transportleder för farligt gods 
och olika typer av markanvändning.  

2.9 Jämförelse med andra risker i samhället 

För att sätta riskkriterierna i ett sammanhang har en sammanställning gjorts av 

uppskattade sannolikheter för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i 
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Sverige. I Sverige dör i snitt 1 person per 100 varje år. 1 För en enskild individ skiljer sig 

sannolikheten givetvis dramatiskt beroende på var man bor, ålder och en rad andra 

faktorer. Lägst sannolikhet att omkomma gäller för åldersgruppen 5-14 åringar där endast 

1 på 10 000 omkommer varje år (samtliga dödsorsaker).  

Tabell 2. Sannolikheten för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i Sverige. 
ALARP kriterierna för farligt gods olyckor illustrerat till höger i tabellen. 

1/100 år (10-2) Alla dödsorsaker  

1/1 000 år (10-3) Skador och förgiftningar  

1/10 000 år (10-4) Byggarbetsplatsolycka, 

trafikolycka, samtliga 

dödsorsaker 5-14 åringar 

1/100 000 år (10-5) Drunkning, bostadsbrand 

ALARP 1/1 000 000 år (10-6) Tågolycka, flygolycka 

1/10 000 000 år (10-7) Träffad av blixten 

1/100 000 000 år (10-8) Träffad av störtande flygplan  

 

3 Förslag till riskvärderingskriterier för Älmhult 

Risker bör beaktas inom 150 meter från transportleder enligt med följande motiveringar: 

• Detta ligger i linjer med andra publicerade riktlinjer. 

• De allra flesta olyckshändelser har ett påverkansområde kortare än detta 

avstånd.  

• För de olyckshändelser som kan ge påverkan på längre avstånd, exempelvis. 

utsläpp av giftig gas eller BLEVE behövs ännu längre avstånd och vilket bedöms 

vara orimlig i förhållande till den låga sannolikheten för dessa olyckor. 

Med utgångspunkt i riktlinjerna från Skåne län föreslås följande kriterier för värdering av 

beräknade risknivåer intill transportleder med farligt gods: 

• För ej känslig verksamhet kan individrisknivån överstiga 10-5 per år.  

• För mindre känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-5 per år.  

• För normalkänslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-6 per år.  

• För känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-7 per år,  

I Tabell 3 ges exempel på hur olika verksamheter kan kategoriseras utifrån deras 

känslighet mot olycka med farligt gods. 

                                                      
1 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
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Tabell 3. Exempel på kategorisering av verksamheter.  

Ej känslig 

verksamhet 

Mindre känslig 

verksamhet 

Medelkänslig verksamhet Känslig verksamhet 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är vakna 

Fåtal sovande med god 

lokalkännedom 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga individer 

Sovande utan god 

lokalkännedom 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder 

(småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej 

hotell) 

-Lager (även med betydande 

handel) 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Kultur 

-Bostäder (flerbostadshus i 

flera plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

- Större samlingslokaler 

 

Oavsett bebyggelsetyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området 

understiga 10-5 per år för N = 1 och 10-7 per år för N = 100.  

Med hänsyn till osäkerheter i beräkningarna och de argument som finns för att fokusera 

på att minimera konsekvenserna av en olycka (rimlighetsprincipen och principen om 

undvikande av katastrofer) bedöms det även vara lämpligt att göra vissa 

rekommendationer om när riskreducerande åtgärder oavsett beräknade risknivåer. 
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4 Riskidentifiering 

Denna riskutredning omfattar allvarliga olyckor som kan inträffa på väg eller järnväg och 

orsaka allvarlig skada eller dödsfall hos människor som på grund av bebyggelse befinner 

sig i närheten till väg eller järnväg. Följande kategorier av olyckor har identifierats som 

relevanta att analysera: 

• Urspårning av tåg som leder till allvarliga olyckor antingen genom 

o direkt påkörning eller ras i byggnad vid påkörning  

o efterföljande olycka med farligt gods.  

• Trafikolycka med lastbil som är lastad med farligt gods med efterföljande olycka 

med farligt gods. 

Vägfordon kan vid en trafikolycka lämna vägbanan och då kollidera med närliggande 

byggnader eller människor som vistas i vägens närhet. Avåkningsolyckor stannar normalt 

mycket nära vägen och för att en allvarlig olycka som påverkar omgivningen ska uppstå 

behöver vägen ligga betydligt högre än omgivningen. Avåkningsolyckor bedöms därför 

inte utgöra en betydande risk i Älmhult. 

4.1 Påkörning vid urspårning 

Vid urspårning kan en vagn spåra ur och direkt avvika från spåret. Alternativt kan en vagn 

spåra ur och släpas längs spåret utan större sidoavvikelse, en relativt lång sträcka, för att 

sedan avvika från spårområdet vid exempelvis en kurva eller en växel. Hur lång sträcka 

där en urspårning kan tänkas påverka den aktuella fastigheten beror på lokala 

förhållanden. Figur 9 visar ett foto från en olycka i New York, och illustrerar en ovanlig 

urspårning med stora sidoavvikelser  

För detaljer kring beräkning av sannolikhet att ett tåg spårar ur, och att det därefter träffar 

ett objekt eller en person längs spåret, se Bilaga A. 
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Figur 9. Urspårning av ett passagerartåg i New York 2013. Källa: Wikimedia Commons. 

4.2 Farligt gods 

Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada 

människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och 

lagring. Vissa ämnen utgör en mer akut risk och andra ämnen utgör en risk först efter 

långvarig exponering.  

MSB ger ut föreskrifter för transport av farliga ämnen, för järnväg benämns dessa RID-S2 

och för väg ADR-S3. Enligt föreskrifterna ska ämnen märkas beroende på vilket som är 

den dominerande faran som ämnet eller föremålet utgör vid transport ämne, se 

huvudklasserna i Tabell 4. 

  

                                                      
2 MSBFS 2016:7, RID-S 2016. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
3 MSBFS 2016:8. ADR-S 2017, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
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Tabell 4. Klasser av farligt gods enligt ADR-S/RID-S. 

Klass Ämnen 

1  Explosiva ämnen och föremål 

2.1 Brandfarliga gaser 

2.2 Icke-brandfarliga gaser, icke giftiga gaser 

2.3  Giftiga gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1  
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och fasta 
okänsliggjorda explosivämnen 

4.2  Självantändande ämnen 

4.3  Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

5.1  Oxiderande ämnen 

5.2  Organiska peroxider 

6.1  Giftiga ämnen 

6.2  Smittförande ämnen 

7  Radioaktiva ämnen 

8  Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

Det är främst farligt gods i klasserna 1 (explosiva ämnen), 2.1 (brandfarliga gaser), 2.3 

(giftiga gaser), 3 (brandfarliga vätskor), 5.1 (oxiderande ämnen) samt 5.2 (organiska 

peroxider) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser på så långa avstånd att 

det är relevant avseende fysisk planering intill transportleden. Därför är det dessa klasser 

som ingår i beräkning av risknivåer nedan. 

4.2.1 Farligt gods olyckor - järnväg 

Transport av farligt gods ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket bland 

annat ställer krav på vagnar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 

teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 

samband med urspårning, kollision mellan tåg, läckage från felaktiga tankar eller genom 

sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma och om det inte upptäcks i tid kan det 

i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 

vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera vid bangårdar 

där det sker regelbunden uppställning av farligt gods eller vid större rangerbangårdar. 
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Kollisioner mellan tåg bedöms utifrån Banverkets underlag (2001) vara för sällsynta för att 

ge något betydande riskbidrag.  

Sabotage och terrorism riktat mot järnväg har lyckligtvis, hittills, inte inträffat i någon 

omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att urspårningar är den grundläggande händelse som 

kan leda till olycka där farligt gods kan utgöra en fara för omgivningen. Urspårningar 

inträffar årligen i Sverige, i princip alltid utan några allvarliga effekter på omgivningen. 

Urspårningar som leder till utsläpp av farligt gods är mycket sällsynta, och skattningar av 

sannolikheter görs därför med relativ stor osäkerhet. Det har dock inträffat allvarliga 

olyckor om perspektivet vidgas till hela världen, så det finns visst underlag för att kunna 

uppskatta sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp av farligt gods. Detta med 

reservation bland annat för att andra krav gäller, samt tekniska system förekommer, än i 

Sverige. 

4.2.2 Farligt gods olyckor - väg 

Även för transporter på väg ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket 

bland annat ställer krav på tankar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 

teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 

samband med avåkning, kollision mellan fordon, läckage från felaktiga tankar eller genom 

sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma, och om det inte upptäcks i tid kan det 

i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 

vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera på 

anläggningar där fordonen parkeras och i samband med lastning och lossning. 

Sabotage och terrorism riktat mot lastbilar med farligt gods har lyckligtvis, hittills, inte 

inträffat i någon omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att trafikolyckor (både singelolyckor och olyckor med 

flera fordon) är den grundläggande händelse som kan leda till olycka där farligt gods kan 

utgöra en fara för omgivningen. I Sverige inträffar varje år trafikolyckor med lastbilar som 

transporterar farligt gods, i de flesta fall utan några allvarliga effekter på omgivningen. 

Utsläpp av farligt gods sker, men är vanligen inte allvarligare än att det kan hanteras av 

räddningstjänst eller saneringsfirmor.  

4.2.3 Transporter genom Älmhult  

Järnväg 

Trafikdata för järnvägen har inhämtats från Trafikverkets basprognos för järnvägstrafik år 

2040. Prognosen är att ca 90 godståg och 110 persontåg kommer trafikera Södra 

stambanan genom Älmhult, vilket motsvarar att ca 80 % av den dimensionerade 

kapaciteten utnyttjas.  
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Statistik över antalet transporter med farligt gods per RID-klass genom centrala Älmhult 

har erhållits av Trafikverkets statistikavdelning (2017) för åren 2013–2016. Uppgifterna är 

konfidentiella och får inte redovisas i tabellform i denna rapport, men uppgifterna används 

som underlag för beräkning av individ- och samhällsrisk.  

Väg 

För väg 120 väster om järnvägen finns ett flertal trafikmätningar från perioden 1994 till 

2013. Hösten 2016 öppnade Trafikverket vägen efter arbete med breddning och 

förstärkning av vägen för att förbättra vägen mellan E4 och Älmhult. I underlaget för den 

utredningen användes en trafikprognos för 2030 där tung trafik bedömdes vara 17 % av 

totalt 3400 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), vilket innebär 578 lastbilar på väg 120. Öster 

om järnvägen på den nya delen av väg 120 som ansluter till väg 23 finns en trafikmätning 

från 2017 där 360 lastbilar passerade per årsmedeldygn.  

För att inte underskatta risken och ta hänsyn till större ökningar av trafiken i framtiden 

används i beräkningarna en prognos på 1000 lastbilar per dygn år 2040. Det är 

konservativt, men eftersom skalan för riskvärdering är tiologaritmisk gör en fördubbling av 

en enskild parameter inte så stor skillnad. 

På väg 23 finns ett antal trafikmätningar från 2014 och 2015 som visar att knappt 850 

lastbilar passerar på vägen på de delar som berör Älmhults tätort. 1500 lastbilar per dygn 

använd som prognos för  år 2040.  

Statistik för Sverige visar att av antalet körda kilometer utgör ca 3 % av transporter med 

farligt gods (Trafikanalys 2017, 2016, 2015 och 2014). Detta varierar något mellan åren, 

ett intervall på 3-3,5 % har använts i beräkningarna, med en fördelning per klass enligt 

Tabell 5. I statistiken anges värden för klass 2 inte uppdelat på undergrupperna 2.1, 2.2 

och 2.3. Andelen brandfarlig och giftig gas av klass 2 uppskattas därför från den 

kartläggning av transporter med farligt gods som genomfördes av Räddningsverket 2007, 

där klass 2.1 och 2.3 anges utgöra ca 24 % respektive 0,16 % av klass 2.  

Tabell 5. Fördelningen av antalet körda kilometer i Sverige per respektive ADR-klass. 

 Andel av totala antalet körda km 

ADR 1 – Explosiva ämnen 0,3 % 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 6,9 % 

ADR 2.3 - Giftig gas 0,046 % 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 47 % 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,2 % 
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5 Risknivåer och riskvärdering 

Nedan redovisas beräknade individ- och samhällsrisknivåer för bebyggelse intill de 

aktuella godslederna. Individrisk beräknas alltid utan hänsyn till skyddsåtgärder. 

Samhällsrisken som redovisas i detta kapitel gäller före eventuella riskminskande 

åtgärder beaktats. 

Med hänsyn till att beräknade risknivåer ska ligga till grund för generella 

rekommenderade skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse redovisas efter varje 

riskkälla en kort riskvärdering.  

Detaljer kring frekvensberäkningar och konsekvensavstånd redovisas i Bilaga A och B. 

5.1 Individrisk 

Individrisken beskriver sannolikheten för dödliga skador på ett visst avstånd från en eller 

flera riskkällor under ett år. Individrisk beskriver en teoretisk risk för en individ som står på 

samma plats under ett år. Individrisken presenteras i denna riskutredning i form av en 

individriskkurva där risken beskrivs som funktion av avståndet från riskkällan.  

Individrisk beror endast på riskkällan och påverkas inte av hur den omgivande 

bebyggelsen ser ut. 

För att beräkna individrisk används följande formel: 

𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑖 × 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

Där  

𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för en urspårning eller lastbilsolycka 

per år (förväntad frekvens) 

𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för utsläpp för respektive godsklass 

givet att en urspårning eller lastbilsolycka inträffar 

𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  är sannolikheten för ett visst scenario (explosion, 

brand etc.) givet att utsläpp har skett 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑  är sannolikheten att en viss punkt på ett visst avstånd 

från banan ligger inom konsekvensavståndet.  

 

I beräkningarna har studerat avstånd delats upp i intervaller på 5 meter upp till 150 meter 

från riskkällan (järnväg eller väg).  
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5.1.1 Södra stambanan 

För Södra stambanan ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 30 meter 

från spår (Figur 10). Efter ca 40 meter planar individrisknivån ut och är relativt konstant i 

minst 100 meter enligt beräkningarna. Urspårningar utgör en relativt sett stor andel av 

individrisken på avstånd upp till 25 meter.  

För järnvägen genom Älmhult finns det inte några större höjdskillnader eller andra 

befintliga barriärer som behöver beaktas. I stationsområdet finns dock perronger som 

kraftigt minskar riskerna för att tågen kan avvika i sidled. Detta har dock inte beaktats i de 

generella beräkningar som redovisas nedan. 

Redan på 30 meters avstånd är den beräknade individrisken under 10-7 per år. 

I Figur 11 redovisas individriskbidraget från respektive RID-klass.  

Att risken avtar mycket upp till ca 40 meters avstånd beror på att sannolikheten för 

pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 

konsekvensavstånd bortom 40 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 

vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 

transporteras i vagnar som inte tål lika stora påfrestningar som de vagnar där gaser 

transporteras. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 

kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 

potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På längre avstånd blir utsläpp av giftiga 

gaser mest avgörande för individrisknivån. 

Ur Figur 11 kan utläsas att klass 1 och 5 utgör en liten andel av individrisknivån.  
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Figur 10. Individrisk vid Södra stambanan för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 

 

Figur 11. Andel av Individriskbidraget per RID-klass, fördelat på olika avstånd från järnvägen.  
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5.1.2 Väg 23 

För väg 23 ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 35 meter från vägkant 

(Figur 12). Därefter avtar individrisknivån mindre per meter och är relativt konstant på 

längre avstånd enligt beräkningarna.  

Ur Figur 13 kan utläsas att klass 1 och 2.3 utgör en liten andel av individrisknivån. 

Brandfarliga vätskor utgör en relativt hög risk upptill cirka 25 meter från vägen.  

Att risken avtar relativt mycket upp till ca 35 meters avstånd beror på att sannolikheten för 

pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 

konsekvensavstånd bortom 35 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 

vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 

transporteras i tankar som inte tål så stora påfrestningar. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 

kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 

potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På väg är andelen av transportarbetet med 

giftiga gaser lägre jämfört med järnväg (Räddningsverket 2006), därför blir det istället 

brännbara gaser som utgör störst andel av risknivån på längre avstånd.  

För explosiva ämnen finns en rad transportbestämmelser vilket ger ökad säkerhet, och 

sannolikheten för en explosion är därmed låg. Det är dock tänkbart med relativt långa 

konsekvensavstånd om en olycka ändå skulle inträffa, vilket gör att riskbidraget från 

explosiva ämnen relativt sett ökar på längre avstånd. 

 

Figur 12. Individrisk vid väg 23 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 
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Figur 13. Andel av Individriskbidraget per ADR-klass, fördelat på olika avstånd från vägen.  

5.1.3 Väg 120 

Resultaten från beräkningarna visar att individrisknivån kring väg 120 ligger på en nivå 

där åtgärder bör övervägas upp till ca 25 meter från vägkant (Figur 14). Riskbidraget från 

olika ADR-klasser är samma som för väg 23, se Figur 13 ovan.  

 

Figur 14. Individrisk vid väg 120 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 
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5.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisk beskriver risken med hänsyn till hur många människor som kan omkomma 

vid en olycka. Hänsyn tas då till den områdesspecifika persontätheten inomhus och 

utomhus samt hur denna varierar över dygnet. Konsekvenserna beräknas utifrån 

medelpersontätheten.  

Samhällsrisken påverkas av hur omgivningen bebyggs. 

Samhällsrisken presenteras i ett så kallat F/N-diagram (Frequency of accidents/Number 

of fatalities). I F/N-diagrammet kan man avläsa sannolikheten för att en eller flera 

personer omkommer i anslutning till riskkällan.  

Samhällsrisk har beräknats inom ett område på 150 meter från järnvägen. Att hålla nere 

persontätheten för att minska samhällsrisken är en möjlig åtgärd och därför redovisas 

effekten av olika avstånd och olika persontätheter. 

Utgångspunkten för samhällsriskberäkningarna är att bebyggelsefritt avstånd gäller fram 

till den nivå där individrisken har avtagit under 10-7.  

5.2.1 Persontäthet 

Eftersom det i denna riskutredningen inte finns detaljer om vad för bebyggelse som 

planeras och därmed persontäthet har antagande kring detta gjorts.  

En medelstor svensk tätort med har en genomsnittlig befolkningstäthet på ca 4 000 

personer/km2. I Malmös innerstad är befolkningstätheten som jämförelse mellan ca 6 000 

och 10 000 personer/km2. Även i Malmös innerstad finns dock en del obebyggda ytor 

såsom gator, torg och parker. Som ett konservativt antagande används en persontäthet 

på 10 000 personer/km2 för Älmhult så att denna riskutredning även ska kunna användas 

för områden där tät bebyggelse planeras. 

Som jämförelse blir persontätheten betydligt högre per kvadratkilometer inom en enskild 

detaljplan om antalet boende i ett flervåningshus endast fördelas över en enskild fastighet 

om större delen av fastigheten bebyggs. Som exempel är det inte orimligt att tänka sig att 

en yta på 2 000 m2 kan inrymma ett bostadshus med åtta våningar med 10 

enrumslägenheter per våningar, vilket ger en befolkningstäthet på 40 0004 personer/km2 

inom en enskild fastighet. Denna persontäthet är dock inte relevant att använda vid 

beräkningar för samhällsrisk för Älmhults tätort, eftersom det i genomsnitt över större 

områden finns relativt stora ytor som inte är bebyggda såsom gator, torg och 

grönområden. Därutöver bör hänsyn tas till att befolkningen i ett område varierar vid olika 

tider på dygnet och vilket innebär att det inte är sannolikt att persontätheten är så pass 

hög. 

Beroende på hur marken används närmast riskkällan går det inte att utesluta att det 

befinner sig personer i detta område, men eftersom det inte bedöms vara beroende av 

planerad bebyggelse så antas persontätheten till 0 upp till det bebyggelsefria avståndet.  

                                                      
4 10x8/0,002 km2 =40 000 
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5.2.2 Södra stambanan 

I Figur 15 nedan redovisas samhällsriskberäkningar för Södra stambanan genom 

Älmhult.  

Vid 25 meter sjunker individrisken markant eftersom direkt påkörning vid en urspårning är 

osannolikt bortom detta avstånd, vilket också ger avtryck i samhällsrisknivåerna. Därefter 

sjunker samhällsrisken främst i intervallen 10-100 omkomna. Beräkningarna utgår från tät 

stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) bortom det bebyggelsefria avståndet och att inga 

personer befinner sig närmare.  

 

Figur 15. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från spåret. 
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I Figur 16 och Figur 17 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till 

respektive RID-klass vid 25 respektive 50 meter från Södra stambanan. I båda fallen är 

det BLEVE som orsakar flest dödsfall, följt av giftig gas eftersom dessa båda händelser 

har relativt långa konsekvensavstånd. 

 

Figur 16. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 25 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 

I Figur 16 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till respektive 

RID-klass.  

 

Figur 17. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 50 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 

658



  

   

 
 

29(78) 
 

RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

5.2.3 Väg 23 

I Figur 18 nedan redovisas resultat av samhällsriskberäkningar för väg 23.  

Generellt kan vi konstatera att händelser med högre sannolikhet har kortare 

konsekvensavstånd (färre omkomna) och där har det bebyggelsefria avståndet större 

betydelse. För mindre sannolika händelser med stora konsekvenser ger inte 

bebyggelsefria avstånd lika tydliga effekter på grund av den logaritmiska skalan. Antalet 

omkomna kan för dessa händelser fortfarande bli högt, men exempelvis gå från 300 till 

200 dödsoffer när bebyggelsefritt ökar från 75 till 100 meter vid frekvensen 10-8. 

Effekterna är alltså i absoluta tal stora, men det rör sig fortfarande om katastrofala 

händelser (med låg sannolikhet).  

Med 25 meter bebyggelsefritt avstånd uppnås en samhällsrisk som är lägre än 10-5 för 1 

omkommen, och 10-7 för 100 omkomna, se Figur 18. 

 

Figur 18. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från väg 23. 

Det relativa samhällsriskbidraget från respektive ADR-klass vid 25 meter redovisas i Figur 

19. Det är brandfarliga gaser som ger störst samhällsriskbidrag, genom jetflamma, 

gasmolnsbrand och BLEVE. Bortom 50 meter det i princip bara BLEVE som ger ett 

betydande riskbidrag. 
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Figur 19. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse (10 000 
personer/km2) 25 meter från väg 23. 

5.2.4 Väg 120 

I Figur 20 redovisas samhällsriskberäkningar för väg 120. 

 

Figur 20. Samhällsrisknivå med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika avstånd från 
väg 120. 
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5.3 Osäkerheter och känslighetsanalys 

Beräkningarna av individ- och samhällsrisk är förknippad med osäkerheter, exempelvis 

avseende uppskattade godsmängder, sannolikheter för identifierade olyckshändelser och 

konsekvenser. Beräkningsmodeller är en förenkling av verkligheten, men målet är att ge 

en tillräckligt bra beskrivning utifrån tillgänglig kunskap så att det ger ett robust 

beslutsunderlag.  

I denna riskutredning har flera konservativa (försiktiga) antaganden och förenklingar 

gjorts. Antaganden (ingenjörsmässiga bedömningar) behövs där det statistiska 

underlaget är otillräckligt och görs då på ett sätt så att riskerna inte underskattas. Detta 

medför att risknivåerna i verkligheten troligen är lägre än beräknat. För att hålla 

beräkningarna på en praktiskt hanterbar nivå görs också ett antal förenklingar. Några av 

de mer betydelsefulla antaganden och förenklingar som gjorts presenteras nedan.  

I beräkningarna används intervall och Monte Carlo-simulering som ett sätt att beskriva 

osäkerheter, men det är viktigt att påtala att all osäkerhet inte fångats upp enbart med 

denna metod. Intervallen som används som indata till beräkningarna är i sig mycket 

osäkra och bygger inte på någon omfattande statistik över inträffade händelser. Generellt 

antas beräkningarna överdriva riskerna eftersom det med dessa ingångsvärden då borde 

ha inträffat fler större olyckor i världen och i Sverige.  

Resultaten ska dock inte heller tolkas som att låg sannolikhet är detsamma som att det 

inte kan inträffa. Ambitionen är dock att beräkningarna och hur de används leder till att ny 

bebyggelse planeras med en avvägning mellan de risker som farligt gods utgör och de 

nyttor som uppnås genom att kunna exploatera mark intill transportlederna. 

5.3.1 Förenklingar, antaganden och avgränsningar  

Frätande ämnen har inte beaktats då konsekvensavstånden är mycket korta. Akut 

påverkan på människor uppstår i princip endast om ämnet hamnar rakt på en person 

vilket innebär att den sannolikt redan påverkats av det urspårande tåget. Inte heller 

smittförande ämnen, giftiga ämnen samt radioaktiva ämnen har beaktats eftersom antalet 

försändelser är mycket litet, sannolikheten för utsläpp är extremt låg alternativt 

konsekvensavstånden är mycket korta eller endast allvarligt under långvarig påverkan. 

Konsekvenserna har endast utretts inom ett område 150 meter från spårområdet i 

enlighet med riskpolicyn för Skåne, Västra Götaland och Stockholms län (2006).  

Konsekvensberäkningarna grundar sig på antagandet att alla ämnen inom respektive 

klass av farligt gods utgörs av det ämne inom klassen som kan ge allvarligast 

konsekvenser, till exempel svaveldioxid (på väg) och klorgas (på järnväg) för giftiga gaser 

och hexan för brandfarlig vätska. Beräkningarna utgår från de farligaste ämnena inom 

varje farligt gods-klass. Dessa utgör troligtvis endast en marginell del av respektive 

transporterad farligt gods-klass. För flera av scenerierna saknas tillräckligt statistiskt 

underlag för att mer noggrant beräkna sannolikheterna för att de ska inträffa och här görs 

i flera fall uppskattningar som bygger på ingenjörsmässiga bedömningar. 
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Hänsyn tas inte heller till att det för flertalet av scenarierna är så att byggnader närmast 

riskkällan kan verka skyddande mot bakomvarande bebyggelse. Detta hade minskat 

samhällsrisken. 

Trafikmängder som använts i beräkningar baseras på prognosåret 2040. Fram till dess är 

förmodligen trafikmängden lägre, men efter år 2040 möjligen högre. Eftersom 

bebyggelsen kommer att vara kvar under en längre period behöver beräkningarna ta höjd 

för den högre trafikmängd som kan gälla i framtiden. Trafikverket rekommenderar 

prognosår för sina vägar och det är behäftat med mycket stora osäkerheter att anta 

trafikmängder längre fram i tiden. Därutöver krävs det mycket stora förändringar i 

trafikmängd för att få betydandeutslag risknivåerna. Ett grovt exempel är att det krävs en 

ökning av trafiken med 100 gånger för att risknivån ska ändras från acceptabel till 

oacceptabel, förutsatt alt annat oförändrat. 

Det använda konsekvensavståndet är en förenkling, där sannolikheten för att avlida är 1 

för de som befinner sig inom konsekvensområdet, och 0 för de som befinner sig utanför 

riskområdet. Denna förenkling görs för att få en rimlig omfattning på beräkningarna, men 

kompenseras i viss mån av att sannolikhetsfördelningar för konsekvensavstånden 

används i beräkningarna. För att inte underskatta risken så antas 100 % omkomma inom 

det konsekvensavstånd där dödlig skada kan inträffa. 

I vissa riskutredningar hanteras detta på så vis att sannolikheten att omkomma antas 

vara olika för olika avstånd vilket gör det möjligt att fånga upp att sannolikheten att 

omkomma generellt är högre närmare riskkällan. Av praktiska skäl görs inte det här, utan 

den beräkningsmodell som används hanterar istället detta genom att ansätta ett intervall 

för avståndet till (100 %) dödlig skada. Detta får den effekten att vissa olycksscenarion 

(exempelvis BLEVE) får relativt stort genomslag i beräkningarna av samhällsrisk, 

eftersom dödliga skada kan uppstå på långa avstånd även om detta sätt att räkna 

överskattar riskerna på längre avstånd, eftersom sannolikheten att omkomma minskar 

med avståndet (se Bilaga B). 

Att 100 % omkommer vid det angivna konsekvensavståndet gäller oskyddade personer 

utomhus. I beräkningarna antas att sannolikheten är lägre att personer som är inomhus 

omkommer, eftersom byggnader ger ett skydd mot de flesta scenarier. Även här är det så 

att sannolikheten avtar med avståndet, men att det av praktiska skäl förenklats till att 

sannolikheten att omkomma inomhus är konstant inom konsekvensavståndet. 

Att räkna på detta sätt underskattar effekten av skyddsavstånd eftersom det överskattar 

risken på längre avstånd. I rekommendationerna tas viss hänsyn till detta genom att utgå 

från att skyddsavstånd har betydelse för många händelser, även om det inte får så stort 

genomslag i denna modell.  

5.3.2 Känslighetsanalys 

Simuleringar av individ- och samhällsrisk har genomförts med så kallad Monte Carlo-

simulering där en fördelning antas för parametrar istället för medelvärden. Därefter 

simuleras 2 000 fall där olika värden plockas från dessa fördelningar. Som ett resultat ges 
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en spridning i resultatet som visar osäkerheten i de beräkningar som genomförs och det 

även att visa vilka parametrar som i störst grad påverkar resultatet.  

Simuleringen används för att undersöka vilka parametrar som är mest osäkra, och på så 

vis ger mest variation i utdata. I beräkningarna av samhällsrisken för 1 död på grund av 

olycka bidrar följande tre parametrar med störst osäkerhet för olycka på järnväg: 

1. Andel vagnar farligt gods av totala antalet godsvagnar 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Urspårningsfrekvens 

För väg: 

1. Konsekvensavstånd gasmolnsexplosion (UCVE) 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Sannolikhet för gasmolnsexplosion UVCE 

Ovanstående parametrar ger en fingervisning om vilka parametrar som ger stor påverkan 

på resultaten.  

I Figur 21 visas spridningen på individriskberäkningarna för järnväg. Skillnad mellan 5-

percentilen och 95-percentilen är i storleksordningen en 10-potens. Det visar att 

beräkningarna är osäkra, men eftersom värderingsskalan är 10-logaritmisk så blir ändå 

beräkningarna användbara. Det kan dock konstateras att tolkningen av när risknivån skär 

en viss linje (exempelvis 10-7) skiljer relativt mycket, därför bedöms det inte vara lämpligt 

att tolka beräkningarna som att det är 100 % acceptabel risk vid 30 meter men 

oacceptabel vid 25 meter.  

I Figur 22 redovisas osäkerheten i individriskberäkningarna för väg 23.  
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Figur 21. Spridningen för beräkningarna av individrisk för järnväg, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

 

 

Figur 22. Spridningen för beräkningarna av individrisk för väg 23, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

Figur 23 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för Södra stambanan. För det 

scenario där en befolkningstäthet på 10 000 personer 30 meter från transportleden tillåts.  
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Figur 23. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering. 

Figur 24 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för väg 23. För det scenario där 

en befolkningstäthet på 10 000 personer 15 meter från transportleden tillåts.  

 

 

Figur 24. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  
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I beräkningarna antas att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre jämfört med 

utomhus eftersom byggnader ger skydd mot de flesta scenarier. Effekten av att vara 

skyddad inne i en byggnad antas i flera föregående studier vara beroende av avståndet 

(Länsstyrelsen Hallands län 2011, VROM 2005). Av praktiska skäl görs i de beräkningar 

som redovisas här den förenklingen att sannolikheten att omkomma inomhus är konstant 

inom det beräknade konsekvensavståndet (se Bilaga B).  

6 Riskminskande åtgärder 

Enligt rimlighetsprincipen, se kapitel 2.3, ska risker som med tekniskt och ekonomiskt 

rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid åtgärdas, oavsett risknivå. Exempel på 

möjliga åtgärder presenteras nedan. 

6.1 Vall, mur eller skärm 

En vall av jordmassor, mur eller skärm kan fungera som en fysisk barriär mellan farligt 

godsled och planområde. En sådan barriär kan hindra att farliga vätskor rinner mot 

planområdet och effekten av gasutsläpp med tunga gaser nära marken kan, som följd av 

den turbulens som barriären skapar, i viss mån reduceras.  

En vall är förhållandevis dyr och skrymmande. Mur eller plank väljs ofta som alternativ då 

det praktiskt inte är möjligt att lägga en vall mellan skyddsobjekt och riskkällan. Barriärens 

höjd, innehåll och utbredning utreds i detaljprojekteringen för det enskilda fallet för att 

säkerställa den riskreducerande effekten. 

Vid pölbränder och jetflammor kan flamhöjden bli så hög att en skärm eller vall skulle 

behöva vara opraktiskt hög för att få en betydande effekt. Beräkningar genomförda i 

projektet Förbifart Stockholm (Trafikverket 2010) visar att en skärm med 4 meters höjd 

reducerar avståndet för kritisk värmestrålning (15 kW/m2) från 17 till 11 meter vid en 

mindre pölbrand (50 m2). För en större pölbrand (200 m2) är motsvarande siffror 23 till 20 

meter. 

Vid mindre bränder blir alltså effekten relativt stor, men effekten avtar ju högre flamhöjden 

blir. Det är visserligen mer sannolikt med mindre utsläpp, men en 4 meter hög 

konstruktion är orimligt dyrt i förhållande till den riskreducerande effekten. Att tillse att 

fasaden utförs i icke-brännbart material bedöms i de flesta fall ge ett mer 

kostnadseffektivt skydd, se nästa avsnitt. 

En vall eller förstärkt skärmkonstruktion skulle även kunna ge skydd mot urspårning eller 

avåkning. 

6.2 Icke-brännbar eller brandklassad fasad 

En fasad i icke-brännbart material fungerar som ett skydd mot värmestrålning och 

bedöms ge ett gott skydd mot exempelvis en pölbrand. Målet är att förhindra 

brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma.  

Exempelvis kan fasaden och takfot utföras i obrännbart material (brandteknisk klass A2-

s1, d0) eller med konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning avseende täthet 
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och isolering (exempelvis brandteknisk klass IE30). Fönster utförs i brandteknisk klass 

EW 30. 

Om funktionskrav på brandteknisk klass ställs på hela fasaden gäller det även fönster och 

kräver då att fönster normalt endast öppnas vid putsning eller underhåll och bara kan 

öppnas med specialverktyg. Detta kan begränsa användningen eftersom boende ofta vill 

kunna öppna fönster. Det kan också ställa högre krav på utförandet och då bli dyrare än 

att enbart kräva fasad i obrännbart material. 

Det bedöms vara rimligt att ställa högre krav på en fastighet i fler än två plan och där det 

kan befinna sig personer med försämrade möjligheter att utrymma själva. Rör det sig om 

exempelvis äldreboende eller skola bör brandklass IE60 övervägas. 

Brandklassningen ska gälla alla fasader som kan exponeras för värmestrålning vid en 

olycka på transportleden. 

6.3 Ventilationsåtgärder 

Friskluftsintagen på bebyggelse bör placeras på en fasad som vetter bort från järnvägen, 

alternativt på tak. Syftet med åtgärden är att minska den mängd brandfarlig och giftig gas 

samt rökgaser som kan komma in i byggnaden vid en olycka med farligt gods. 

Placeringen kan öka kostnaderna för ventilation. 

Det giftiga gaser som transporteras under tryck beter sig vid ett utsläpp som tyngre än luft 

och stiger inte omedelbart utan sprids längs marken med vinden tills de värmts upp av 

omgivningen, se Figur 25 (Thomasson 2017). Betydelsen av att placera ventilationsintag 

högt är större ju närmare riskkällan intaget ligger, på längre avstånd har gasmolnet fått en 

större utbredning i höjdled, samtidigt som koncentrationerna är lägre.  

 

Figur 25. Utsläpp av kyld ammoniakgas sprids inledningsvis längs marken som en tung gas, men 
stiger ju mer den värms upp av omgivningen. Att placera friskluftsintag högt ger mer effekt ju 
närmre utsläppet byggnaden ligger. 

Vindströmningen kring byggnader leder till att det bildas så kallade lävakar där 

gaskoncentrationerna är lägre både framför och bakom byggnaden (FOA 1998, Krogstad 

och Pettersen 1986). 
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Figur 26. Bilden illustrerar luftens strömning runt en byggnad. Fritt från FOA 1998.  

 

Figur 27. Gasspridning med vinden kring en byggnad. Figuren baserad på vindtunnelexperiment 
utförda av Krogstad och Pettersen (1986). 

Att kunna stänga av ventilationen minskar sannolikheten för skador och dödsfall i 

samband med utsläpp av giftig gas. Även negativa effekter av rökgaser vid brand och 

brännbara gaser från ett utsläpp på järnvägen kan minskas på detta sätt.  

Att lösa detta praktiskt är dock svårt. Det saknas rimliga lösningar med detektorer som 

automatiskt stänger av ventilationssystemet. Ett manuellt system kräver att personer har 

kännedom om hur de ska agera och att det är tillgängligt, samtidigt som åverkan på 

systemet (medveten eller omedveten) ska förhindras.  

6.4 Disposition av byggnad  

Disposition av bebyggelse så att t.ex. utrymningsvägar och entréer placeras i skydd av 

byggnaden i förhållande till riskkällan ger en ökad säkerhet vid olycka. Huruvida dessa 

åtgärder går att reglera i detaljplan samt hur dessa skyddsåtgärder kan säkerställas över 

tiden, vid t.ex. ändring av byggnaden, kan kanske inte kontrolleras. En sådan åtgärd 

begränsar även byggnadens användning. Genom att inte uppmana till stadigvarande 

vistelse på de delar av planområdet som ligger öppen mot och närmast vägen minskar 

risken för att människor som vistas utomhus inom planområdet skadas om en farlig 

godsolycka inträffar. Om ovanstående kan säkerställas bedöms viss riskreducerande 

effekt erhållas från olyckor med splitter, strålning, gasmolnsexplosion och jetflamma. 

Att kunna utrymma byggnaden på sida bort från järnvägen vid en brand eller annan 

olycka med farligt gods bedöms vara en rimlig åtgärd oavsett risknivå och bör därför 
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vidtas. Människor har en tendens att utrymma samma väg som de kom in 

(Räddningsverket 2001). Därför rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av 

huvudentré.  

6.5 Förstärkning av stomme/fasad  

Förstärka stomme och/eller fasad kan i viss mån skydda mot tryckpåverkan vid explosion, 

splitter eller avåkande fordon samt förhindra att bygganden rasar eller fortskridande ras 

inträffar. De dimensionerande lasterna vid explosion blir i många fall så stora att 

nödvändiga förstärkningsåtgärder innebär alltför stora kostnader och begränsar även 

bebyggelsens användning.  

6.6 Laminerat glas 

Glas kan tillverkas så att det inte splittras vid explosioner, exempelvis genom laminering 

där två eller flera glasskivor läggs samman med ett mellanliggande plastskikt. Detta 

minskar risken för splitterskador på personer innanför glasrutan. Detta är en åtgärd som 

kan vara rimlig att överväga i byggnader där det kan uppehålla sig flera personer 

samtidigt även om sannolikheten för explosion är låg. 

6.7 Effekt av byggnadstekniska skyddsåtgärder 

Nedan redovisas beräkningar för att kunna utvärdera effekten av ett antal riskminskande 

åtgärder. Av praktiska skäl redovisas här en uppsättning åtgärder som bedöms ge störst 

effekt i förhållande till kostnader och andra praktiska inskränkningar.  

I flertalet riskutredningar och vägledningar (Länsstyrelsen i Stockholms län 2016, 

Länsstyrelsen i Hallands län 2011) föreslås följande åtgärder (eller liknande varianter) när 

avstånden till leden är relativt korta: 

• Någon typ av fysiskt hinder som gör att fordon inte kan lämna spår eller 

vägområdet och på så vis komma närmare bebyggelsen. Detta hinder ska även 

vara så tätt att en vätska inte kan rinna mot bebyggelsen. 

• Friskluftsintag placeras så högt som möjligt och på sida bort från riskkällan. 

• Möjligheter att på ett säkert sätt kunna utrymma på sida bort från riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 

lägst brandteknisk klass IE30 (fönster EW30).  

Fasad och fönster i brandteknisk klass kräver att fönster inte är öppningsbara utan nyckel 

eller specialverktyg. Detta eftersom effekten av den barriär som fönster utgör förväntas 

minska om fönster står öppna i händelse av en olycka.  

Dessa åtgärder bedöms ge relativt gott skydd mot de mest sannolika händelserna 

(pölbränder) och även de som får störst genomslag i samhällsrisk (BLEVE, 

gasmolnsbrand, jetflamma och giftigt gasmoln). 
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Hur stor effekt på sannolikheten att omkomma inomhus som detta får behöver uppskattas 

för att kunna användas i beräkningar. Det saknas statistiska data över sådana samband, 

och uppskattningar i andra riskutredningar varierar relativt mycket. Här antas att 

sannolikheten att omkomma inomhus minskas enligt följande: 

• En faktor 5 lägre för värmestrålning med brandklassad eller ej brännbar fasad 

(inkl. fönster), samt möjlighet att utrymma säkert på sida bort från riskkällan. 

• En faktor 3 lägre för giftgasmoln om ventilation placeras på tak eller på sida bort 

från transportleden.  

6.7.1 Södra Stambanan 

I Figur 28 redovisas samhällsrisk vid Södra stambanan när effekten av att åtgärdspaketet 

ovan använts.  

 

Figur 28. Effekt av riskreducerande åtgärder vid Södra stambanan. 
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6.7.2 Väg 23 och väg 120 

I Figur 29 och Figur 30 redovisas samhällsrisk vid väg 23 respektive väg 120 när effekten 

av åtgärdspaketet ovan använts. 

 

Figur 29. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 23. 

 

Figur 30. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 120. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel redovisas rekommenderade skyddsavstånd och åtgärder till olika typer av 

bebyggelse. Rekommendationerna bygger på: 

• Beräknad individ- och samhällsrisk.  

• Skydd mot de mest sannolika olyckorna. 

• Anpassning till andra riktlinjer (Trafikverkets riktlinjer, RIKTSAM och riktlinjer i 

andra län). 

• Rekommenderade åtgärder baserat på rimlighetsprincipen och principen om 

undvikande av katastrofer. 

Om avvikelser mot dessa skyddsavstånd planeras i en detaljplan bör en riskhanterare 

med specialisering inom fysisk planering konsulteras. Utifrån denna riskutredning bör då 

en bedömning kunna genomföras om tillräckliga skyddsåtgärder kan uppnås enbart med 

stöd av denna utredning eller om mer detaljerad riskutredning krävs. Nya beräkningar bör 

inte vara nödvändigt utan fokus för en fördjupad utredning bör vara om det är möjligt att 

uppnå en acceptabel risknivå med riskreducerande åtgärder. Förutsatt mindre avvikelser 

bör en kvalitativ bedömning vara tillräcklig.  
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7.1 Rekommenderade skyddsavstånd 

Rekommenderad markanvändning med hänsyn till risker från farligt gods och 

urspårningar för Älmhult redovisas i Tabell 6.  

Avståndet räknas från vägkant, alternativt släntfot om vägen går på bank. För järnväg 

räknas avståndet från närmsta räl. 

En grundförutsättning som ska säkerställas vid planering med de avstånd som anges i 

Tabell 6 är att vätska inte ska kunna rinna från transportleden mot planområdet. Om 

marken lutar från transportleden mot planområdet behöver en särskild bedömning göras 

om det behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att farlig vätska kan 

rinna mot planområdet.  

Exempel på hur tabellen ska läsas:  

• För väg 23 är det normalt lämpligt med kontor i max två plan bortom 30 meter, 

kontor i högst fyra plan bortom 40 meter och bortom 75 meter ställs inga 

begränsningar på antal våningsplan.  

• Bostäder i max fyra våningsplan är normalt lämpligt bortom 40 meter från väg 23 

och bortom 30 meter från väg 120. Bortom 75 meter från väg 23 är det normalt 

lämpligt med bostäder och hotell i fler än fyra våningsplan, men vissa 

riskreducerande åtgärder bör övervägas upp för känslig bebyggelse inom 100 

meter från transportleden. 

Kategorin ”blandad bebyggelse” har tillkommit som en typ av bebyggelse där en särskild 

bedömning gjorts. Genom att ställa krav på bland annat fasad och begränsning av 

våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna korta avståndet för bebyggelse som 

annars hade betraktats som känslig.  
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Tabell 6. Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult.  

Ej känslig 
bebyggelse 

Mindre känslig 
bebyggelse 

Medelkänslig 
bebyggelse 

Blandad 
bebyggelse* 

Känslig 
bebyggelse** 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är 
vakna 

Byggnader i max två 
våningsplan 

Högre 
persontäthet 

Sovande  

Individer som 
kan utrymma 
själva 

Byggnader i 
max fyra 
våningsplan 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga 
individer 

Sovande utan god 
lokalkännedom 

Byggnader i mer än 
fyra våningsplan 

-Parkering 
(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 
(t.ex. 
motionsspår) 

-Tekniska 
anläggningar 

-Drivmedels-
försäljning 
(obemannad) 

-Verksamheter 
(service, lättare 
verkstadsindustri, 
tillverkning med 
försäljning, handel 
med skrymmande 
varor) 

-Lager 

-Tekniska 
anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (dock ej hotell) 

-Lager (även med 
betydande handel) 

-Idrotts- och 
sportanläggningar (utan 
betydande 
åskådarplats) 

-Besöksanläggningar 
(verksamheter för 
kultur, religions-
utövning, m.m. som 
riktar sig till besökare) 

-Centrum 

-Industri (övrig industri) 

 

-Bostäder 

-Hotell 

-Medelkänslig 
bebyggelse 
men i fler än 
två plan 

-Bostäder och 
hotell i fler än fyra 
plan 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 
sportanläggningar 
(med betydande 
åskådarplats 

-Större 
samlingslokaler 

Södra stambanan 

Inget 
skyddsavstånd 

30 meter 30 meter 30 meter 50 meter 

Väg 23 

Inget 
skyddsavstånd 

20 meter 30 meter 40 meter 75 meter 

Väg 120 

Inget 
skyddsavstånd 

10 meter 20 meter 25 meter 40 meter 

*Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult. Förutsätter åtgärder enligt kapitel 7.2.1. 

**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter, se kapitel 7.2.2. 
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7.2 Riskminskande åtgärder 

7.2.1 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för typisk centrumbebyggelse  

Inom Älmhult förväntas en förtätning av de centrala delarna med bostäder, kontor, 

centrumverksamhet i upp till fyra våningar. Denna typ av bebyggelse bedöms utgöra ett 

mellanting mellan medelkänslig och känslig bebyggelse. För att den inte ska betraktas 

som känslig behöver följande åtgärder genomföras: 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 

kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 

lägst brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med 

specialverktyg för rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som 

vetter mot transportleden. 

Om dessa åtgärder inte genomförs ska riskavstånden för kategorin känslig verksamhet 

tillämpas. 

7.2.2 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för känslig bebyggelse  

För känslig verksamhet/bebyggelse (exempelvis flerbostadshus i fler våningar än fyra, 

vård, skola) bör inom 100 meter från transportled med farligt gods följande åtgärder alltid 

övervägas. 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 

kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 

lägst brandteknisk klass IE30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska 

genomföras på sida som vetter mot transportleden. 
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7.3 Exponering från flera riskkällor 

Vissa områden kommer att exponeras för risk från både väg och järnväg. Eftersom 

värderingen av risknivåer görs på en tiologaritmisk skala kommer dock den summerade 

risknivån värderas ungefär samma som om det bara fanns en riskkälla, åtminstone om de 

rekommenderade avstånden upprätthålls. I de fall en byggnad kan exponeras för två 

riskkällor kan bedömningen göras för den av riskkällorna som ger den största risken. 

Skyddsåtgärder måste dock utformas med hänsyn till båda riskkällorna vilket kan försvåra 

eller omöjliggöra önskad bebyggelse. 

7.4 Diskussion kring beräknade risknivåer 

En målsättning är att skyddsavståndet ska vara så långt att individrisken är acceptabel.  

För tätare stadsbebyggelse bortom 30 meter är det i första hand samhällsrisken som blir 

styrande både för väg och järnväg. För vissa händelser krävs mycket långa 

skyddsavstånd alternativt betydligt lägre persontäthet för att få ner den beräknade 

samhällsrisken.  

Exempelvis kan ett gasmoln med hälsofarliga koncentrationer spridas flera hundra meter, 

och då ger inte ett bebyggelsefritt avstånd på några tiotals meter någon märkbar effekt. 

Modellen bygger dock på förenklingar där konsekvensavstånden för de flesta scenarion 

beräknas konservativt för att inte underskatta risknivåerna trots osäkerheter (se kapitel 

5.3).  

I RIKTSAM anges att för känsligare bebyggelse där många personer kan vistas ska 

samhällsrisknivå för 1 omkomna understiga en sannolikhet på 10-5 per år och för 100 

omkomna 10-7 per år. Det är i första hand detta kriterium som styrt vilka bebyggelsefria 

avstånd som rekommenderas. 

7.5 Anpassning till andra riktlinjer och lagar 

Byggnader bör generellt inte placeras närmare än 30 meter till riskkällorna utan en 

närmare bedömning om det är lämpligt eller ej. För järnväg är detta främst motiverat av 

Trafikverkets bestämda önskemål om ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter. 

Individrisken överstiger dock inte 10-6 på något avstånd från järnvägen, så i det enskilda 

fallet kan avsteg från detta vara motiverat men behöver ske i samråd med Trafikverket. 

Avståndet som gäller enligt väglagen med hänsyn till trafiksäkerhet ska upprätthållas. 

Det beräkningar som redovisas i denna rapport bedöms visa att de schablonmässiga 

avstånd som anges i RIKTSAM blir alltför försiktiga och inte leder till en rimlig avvägning 

mellan risk och nytta. De principer för hur processen bör utföras och viktiga avvägningar 

som bör göras är dock fortfarande relevanta.  

7.6 Åtgärder oavsett risknivå 

Åtgärder kan vara motiverat även om beräknade risknivåer inte är höga. Baserat på hur 

andra riktlinjer utformats, principer kring risk och den branschpraxis som vuxit fram finns 
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det därför anledning att tillämpa vissa begränsningar kring transportleder som inte enbart 

baseras på de beräkningar som redovisas i denna rapport.  

För känsligare bebyggelse anges därför ett längre skyddsavstånd som ligger i linje med 

de riktlinjer som publicerats av Stockholms län (2016). Inom detta avstånd är det rimligt 

att kommunen i mer detalj undersöker hur en detaljplan kan påverkas av risker från farligt 

gods och att andra skyddsåtgärder än avstånd utvärderas. 
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Bilaga A - Frekvensberäkningar 
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A1 Inledning 

Riskanalysen bygger i detta fall på en uppskattning av sannolikheter för dödsfall per år, dels 

som individrisk och dels som samhällsrisk. Sannolikhet per år kan också tolkas som en 

förväntad frekvens, dvs. att en händelse förväntas inträffa ett visst antal gånger under en 

tidsperiod.  

I många fall saknas tillförlitlig statistik för olika scenarier, och när antaganden måste göras 

har värden valts som ligger i närheten av antaganden i liknande utredningar som gjorts i 

Sverige. På så vis finns en strävan mot att resultaten av riskbedömningen blir liknande 

jämfört med andra platser inom landet, även om vissa parametrar är baserade på 

ingenjörsmässiga bedömningar. 

Ett vanligt förekommande sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall vid en olycka är 

genom händelseträd. Av praktiska skäl utgår metodiken från ett begränsat antal utfall där 

det egentligen handlar om ett spektrum av möjliga utfall. I denna rapport redovisas inte olika 

händelseträd utan läsaren hänvisas istället till de olika konsultrapporter som ligger till grund 

för den sammanställning som redovisas.  

Det finns olika sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall. Därför har en 

sammanställning gjorts med sannolikheter för olika scenarier som använts i andra 

riskutredningar i Sverige (WUZ 2016, WSP 2016 och 2014, Briab 2016, Brandskyddslaget 

2015), och utifrån dessa underlag, tillsammans med Swecos egna beräkningar och 

ingenjörsmässiga uppskattningar, har ett troligt intervall för olika olycksscenarier uppskattats 

för järnväg och väg.  

A1.1 Händelseförlopp för olika typer av farligt gods 

A1.1.1 Explosiva ämnen (ADR/RID 1) 

Exempel på explosiva varor är ammunition, tårgas, krut, fyrverkerier och trotyl. Vid en 

antändning av explosiva varor uppstår en kraftig och kortvarig tryckvåg som kan skada 

människor och byggnader.  

För transport av explosiva varor finns omfattande bestämmelser och restriktioner för att 

minska sannolikheten för olyckor och begränsa konsekvenser vid olyckor. 

Det är endast så kallade massexplosiva varor (ADR/RID-klass 1.1) som bedöms kunna 

skada människor allvarligt på längre avstånd än ett 10-tal meter (Göteborgs stad, 1999). 

Massexplosiva varor är explosiva ämnen som har en benägenhet att explodera i sin helhet 

och därför åstadkomma stora skador. I denna riskutredning undersöks endast transporter 

med massexplosiva varor eftersom dessa bedöms kunna leda till allvarligast skador, 

samtliga transporter med explosivämnen antas vara av denna klass. 

För att en explosion ska inträffa vid en olycka måste antingen en brand uppstå i 

järnvägsvagnen och sprida sig till det explosiva ämnet eller så måste de mekaniska 

påkänningarna vid kollisionen vara så stora att de utlöser en detonation. Sannolikheten för 

att en brand uppstår efter en trafikolycka är relativt liten, för järnvägsolycka antas den vara 

ca 0,2 % i de utredningar som gåtts igenom. Av dessa bränder släcks sannolikt ett flertal 
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bränder av föraren eller av räddningstjänsten innan branden hunnit påverka lasten. Hur stor 

andel bränder som faktiskt släcks är dock mycket osäkert eftersom denna typ av statistik 

inte finns att tillgå.  

Vid större transporter av explosiv vara (>1000 kg) måste varorna förvaras i brandklassade 

skåp för att minska sannolikheten för att utvändig brand ska kunna påverka lasten. Detta 

innebär att även om en brand inte släcks är sannolikheten låg för att branden ska kunna 

antända de explosiva varorna. Vidare kommer flertalet explosiva ämnen att brinna upp 

istället för att detonera vid en brand. Sannolikheten för att en brand ska antända de 

explosiva varorna antas som en ingenjörsmässig bedömning konservativt till i medel 50 %. 

På järnväg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 25 ton explosivämnen. Det är dock 

mycket ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva 

ämnen. Hänsyn har tagits till detta vid uppskattning av fördelning för konsekvensavstånden.  

På väg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 16 ton explosivämnen. Det är dock mycket 

ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva ämnen. 

Hur stora laster som ingår i konsekvensberäkningar varierar mellan olika utredningar och 

bygger på ingenjörsmässiga bedömningar (WUZ 2016, WSP 2016). Detta påverkar 

fördelningen för konsekvensavstånden. 

Med mekanisk påverkan på de explosiva varorna avses den stöt som uppstår vid en 

trafikolycka. Hur stor stöt som krävs för att de explosiva varorna ska antända är oklart. Ett 

flertal explosiva varor kräver kollisionshastigheter som överstiger flera hundra m/s för att 

antända, vilket motsvarar hastigheten hos en projektil från ett vapen. Detta tyder på att en 

kollision sannolikt inte kan orsaka en antändning. Denna bedömning är dock förknippad 

med osäkerheter. Konservativt görs en ingenjörsmässig bedömning i de flesta 

riskutredningar att 0,2 % sannolikhet för att mekanisk påverkan på godstågsvagn är 

tillräcklig för en explosion.  

A1.1.2 Tryckkondenserade gaser (ADR/RID 2) 

Tryckkondenserade brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tjockväggiga tankar vilka 

klarar relativt stora påfrestningar vid en olycka utan att punktering och utsläpp av gasen 

sker. Om ett sådant utsläpp ändå sker är skadeområdet starkt beroende av utsläppets 

storlek, vind- och väderförhållanden samt geografiska- och topografiska förhållanden inom 

planområdet.  

Enligt Banverket (2001) kan sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp från 

tjockväggiga tankar uppskattas till 2 % för olyckor på järnväg (1 % punktering, 1 % stort hål). 

Här har en något mindre konservativ uppskattning gjorts att sannolikheten för utsläpp istället 

varierar mellan 0,2 % och 2 % (mest troligt 1 %). Därefter görs ett antagande om storleken 

på hålet. I RIKTSAM (2007) används tre hålstorlekar för att beräkna utsläppets storlek; litet 

(10 mm diameter), medelstort (30 mm diameter) och stort (110 mm diameter). I enlighet 

med VTI (1994) bedöms fördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp vara; 0,6; 

0,25 och 0,15 givet ett utsläpp. 

681



   

 
 

 

52(78) 
 
RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

Brandfarliga gaser (ADR/RID 2.1) 

Vid ett läckage av brandfarliga gaser kan utsläppet antända direkt, inte antända alls eller så 

sker en fördröjd antändning. När eller om gasen antänder får stor inverkan på 

konsekvensernas omfattning. 

Ett utsläpp av brandfarliga gaser kan skada människor dels genom förgiftning, dels genom 

värmestrålning eller tryckpåverkan om gasen skulle antända. Om ett utsläpp av brandfarlig 

gas inte antänder i direkt anslutning till olycka skulle ett drivande gasmoln kunna uppstå 

som sannolikt har toxiska effekter för människor. Ett sådant gasmoln skulle vara mycket 

lättantändligt eftersom en brännbar blandning bildas tillsammans med luftens syre. Energin i 

ett fordon, en cigarett eller ett gatljus skulle potentiellt kunna antända gasmolnet. Detta 

innebär att ett gasmoln med tillräckligt hög koncentration för att förgifta människor sannolikt 

antänder och leder till brännskador långt innan allvarlig förgiftning uppstår.  

Om ett utsläpp av brandfarlig gas antänds har följande tre scenarier beaktats: 

Jetflamma: Gasen skulle kunna antända direkt efter utsläppet och ge upphov till jetflamma. 

Beroende på utsläppets storlek och trycket i det tryckkärl som gasen förvaras i kan 

jetflamman nå storlekar på från några få meter upp till 75 m. Jetflamman kan skada 

människor och egendom dels genom en direkt träff av jetflamman och dels genom 

värmestrålning från flamman.  

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) kan inträffa om ett tryckkärl med 

kondenserad brandfarlig gas utsätts för extrem upphettning. Tryckkärlet förlorar då sin 

tryckbärande förmåga och briserar med ett stort eldklot som följd. Människor och egendom 

kan då skadas av värmestrålning och splitter eller stora kaststycken från t.ex. tryckkärlet. 

Denna händelse förväntas endas ske som en dominoeffekt av en jetflamma eller pölbrand, 

som i sin tur hettar upp det lastade tryckkärlet. En BLEVE bedöms konservativt inträffa i 1 % 

av de olyckor där en vagn med brandfarlig gas är involverad.  

Gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion: Dessa skadehändelser kan inträffa om inte 

gasmolnet antänder direkt efter att utsläppet inträffat. Ett gasmoln kan då driva iväg i 

vindriktningen och antända långt ifrån utsläppskällan. Vid en gasmolnsbrand bedöms 

endast allvarliga skador uppstå på de personer och byggnader som är inom molnet. Vid en 

gasmolnsexplosion kan en tryckvåg uppstå som skadar byggnader och i sin tur människor 

utanför gasmolnet. För att en gasmolnsexplosion ska inträffa krävs dock mycket stora 

mänger gas i gasmolnet och gasen måste vara väl omblandad med luft så att explosiva 

koncentrationer uppstår. En spridningsvinkel för gasmolnsbrand antas konservativt till 45°. 

Giftiga gaser (ADR/RID 2.3) 

Farligt godsklass 2.3, giftiga gaser, kan ha en starkt toxisk effekt om människor exponeras 

för något av dessa ämnen. Konsekvenserna som uppstår vid ett utsläpp av giftig gas beror 

bland annat på läckagets storlek, gasens toxicitet, vind- och väderförhållanden och 

områdets topografiska förutsättningar. I denna riskutredning antas alla vindriktningar vara 

lika sannolika. 
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Beräkningar av sannolikheter för utsläpp givet att en vagn spårar ur och hålstorlek är 

detsamma som för brandfarliga gaser och redovisas ovan. 

Spridning av gasmoln påverkas till stor del av rådande väderförhållanden. Beroende på 

bland annat vindstyrka och solinstrålning påverkas riktning och gaskoncentration. 

Gasmolnet sprids som en plym vars form är beroende av ett flertal faktorer, bland annat 

källstyrka och vindstyrka. Vid högre vindstyrkor blir plymen längre med smalare och vid 

lägre vindstyrkor blir plymen bredare men kortare (WSP 2016). Siffror för spridningsvinkel 

som redovisas i olika rapporter varierar mellan 15° (Thomasson 2017) och 60° (WSP 2016). 

Hänsyn har tagits till detta genom att anta att plymens vinkel vid ett utsläpp kan variera med 

15-60°. 

Exempel på mycket giftiga gaser som transporteras på svenska trafikleder är klor, 

ammoniak och svaveldioxid. På järnväg kan transporteras upp till ca 65 ton per vagn. I 

denna utredning har klor antagits utgöra 100 % av den transporterade mängden på järnväg, 

vilket är extremt konservativt. Statistik över vilka gaser som transporteras under klass RID 2 

finns inte tillgänglig, men efter att Akso Nobel lade ner sin tillverkning av klor i Bohus och 

Skoghall 2005 respektive 2011 bedöms transporter med klor vara försvinnande få. Klor 

tillverkas fortfarande i Stenungssund men transporter är sällsynt, under 2013 skedde inga 

transporter av klor (INEOS miljörapport 2013).  

Ammoniak och svaveldioxid är exempel på de mer giftiga gaser som transporteras på väg. 

På väg transporteras vanligen inte större mängder än 25 ton gas per fordon.  

A1.1.3 Brandfarliga vätskor (ADR/RID 3) 

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle människor i närheten av utsläppet kunna skadas 

allvarligt om utsläppet antänder. Några exempel på brandfarliga vätskor är bensin, E85 

(etanol) och diesel. De fysikaliska egenskaperna hos olika brandfarliga vätskor gör att de 

har olika stor benägenhet att antända, exempelvis antänder bensin och E85 mycket 

snabbare än diesel. Eftersom transportfördelningen mellan olika brandfarliga vätskor är 

okänd behandlas samtliga transporter med brandfarliga vätskor som transporter med en 

lättantändlig vätska (hexan) vilket är en konservativ ansats då det är mer brännbart än 

bensin. 

Ett utsläpp av en brandfarlig vätska med efterföljande antändning resulterar sannolikt i en 

pölbrand. Konsekvenserna för människor av denna händelse härleds främst till den 

värmestrålning som pölbranden ger upphov till.  

Ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle även kunna ge upphov till en gasmolnsbrand. Om ett 

stort utsläpp sker en varm dag och vätskan är flyktig skulle ett ångmoln kunna bildas och 

driva iväg. Ångmolnet skulle kunna antända och skada människor och byggnader bortom 

utsläppsplatsen. Denna händelse bedöms dock som osannolik och antas ske i ca 1,5 % av 

fallen. 

Sannolikhet för antändning av vätskepöl ligger mellan 10 och 30 % för järnväg i de 

riskutredningar som gåtts igenom, vilket huvudsakligen baseras på siffror från rapport som 
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publicerades 1993 för att analysera riskerna med farligt gods i Storbritannien (Purdy, 1993). 

För ett gasmoln ligger sannolikheten för antändning mellan 5 till 70 %.  

Sannolikhet för antändning av vätskepöl vid olycka på väg uppskattas vanligen till ca 3 % 

(WSP 2016, WUZ 2016) vilket precis som för järnvägstransporter baseras på den riskanalys 

som gjordes 1993 för Storbritannien (Purdy, 1993). För ett gasmoln bedöms 

antändningssannolikheten vara 50 %. Spridning av eventuellt gasmoln följer spridning enligt 

brandfarlig gas ovan. 

A1.1.4 Oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR/RID 5.1 och 5.2) 

Oxiderande ämnen (RID-klass 5.1) utgör en stor andel av alla vagnar innehållande farligt 

gods och är klassade som farliga i den mån att de kan fungera som katalysatorer vid 

brandförlopp men är inte brandfarliga i sig. Om ämnet kommer i kontakt med brännbart, 

organiskt material (t ex diesel, motorolja etc.) kan det leda till självantändning och kraftiga 

brand- eller explosionsförlopp.  

Organiska peroxider utgör endast en marginell del av antalet försändelser med farligt gods 

och har ur ett riskperspektiv liknande egenskaper som oxiderande ämnen. Antalet 

transporter av klass 5.2 läggs därför till antalet transporter av klass 5.1 

De ämnen som bedöms kunna leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp är i huvudsak 

ej stabiliserade väteperoxider och vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % 

väteperoxid. För att stabilisera det oxiderande ämnet blandas ofta en stabilisator, 

flegmatiseringsmedel, in för att minska reaktionsbenägenheten.  

Även ammoniumnitrat har historiskt sett varit inblandat i olyckor med kraftiga bränder och 

explosioner. När det transporteras som ADR/RID klass 5.1 är det dock i blandningar som 

minskar sannolikheten för detonation så mycket att detta bedöms vara mycket osannolikt. 

Enligt regelverket är det inte tillåtet att transportera ej stabiliserade väteperoxider eller 

vattenlösningar (d.v.s. utan flegmatiseringsmedel) med över 60 % väteperoxid på järnväg. 

Det är inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara 

ämnen, utom när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen). 

Regler kring transport såsom användandet av skyddsvagnar mellan vagnar med farligt gods 

gör det mycket osannolikt att oxiderande ämnen kommer i kontakt med innehållet i en 

annan vagn med t.ex. brandfarliga vätskor.  

Genomgång av olika riskutredningar för farligt gods Sverige visar att de ingenjörsmässiga 

bedömningarna avseende explosion eller brand med klass RID/ADR 5.1 och 5.1 skiljer sig 

relativt mycket. Det intervall för sannolikheter bedöms dock vara tillräckligt konservativa.  

Gemensamt är att en uppskattning görs av sannolikhet för utsläpp av oxiderande ämnen 

samtidigt som ett utsläpp av organiskt material som därefter ger upphov till brand eller 

explosion. Bedömningarna skiljer sig relativt mycket mellan olika rapporter (WUZ 2016, 

Sweco 2016, WSP 2016). Blandning med annat organiskt material antas till mellan 10 och 

50 %, och att det därefter uppstår brand till ca 1 %, alternativt att en explosion inträffar med 

1 till 10 % sannolikhet. För vägtransporter ökar sannolikheterna för omblandning med 
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organiskt material eftersom lastbilen som transporterar ämnet och andra fordon har 

drivmedel som kan läcka ut vid en olycka.  

A1.2 Frekvensberäkningar för järnväg 

A1.2.1 Urspårning 

En grundläggande parameter vid beräkning av den uppskattade frekvensen (sannolikheten 

per år) för en olycka antalet tåg som passerar på sträckan.  

Andelen försändelser farligt gods (vagnar) baseras på statistik från åren 2013–2016 genom 

Älmhult baserat på statistik från Trafikverket (uppgift från Trafikverkets statistikavdelning 

2017). Andelen farligt gods av totala mängden gods är i nationell statistik ca 5 % 

(Trafikanalys 2015). För Älmhult är ca 3 %. 

Baserat på statistiken kan antalet vagnar per tåg och antal vagnar med farligt gods 

beräknas. Med hänsyn till den förväntade fördubblingen av trafiken och längre godståg 

antas antalet vagnar med farligt gods genom Älmhult vara dubbelt så många i 

riskberäkningarna jämfört med dagsläget. 

I de flesta riskanalyser i Sverige för har Banverkets modell från 2001 använts för att beräkna 

urspårningsfrekvens. Den statistik som ligger till grund för uppgifterna i den modellen bygger 

på erfarenheter från 1980 och 90-talet, men det finns anledning att anta att tågsäkerheten 

förbättrats sedan dess.  

I en rapport från Evert Andersson, professor emeritus vid Järnvägsteknik på Kungliga 

Tekniska Högskolan, hänvisas till forskning gjord på statistik över urspårningar i Sverige 

(Andersson 2014) under åren 2003–2012. Utifrån denna statistik kan följande antaganden 

göras avseende sannolikheten för urspårningar: 

• Urspårning sker i medeltal 7×10-8 per tåg-km (oavsett hastighet och tågtyp) 

Enligt UIC (Internationella järnvägsförbundet, 2002) kan det antas att sannolikheten för 

urspårning är 10 gånger större för godståg. Sannolikheten för persontåg beräknas då till ca 

2×10-8 och för godståg till 20×10-8 per tåg-km.  

Enligt UIC är också risken för urspårning i stationsområden med växlar 10 gånger större än 

på rakspår och kurvspår i övrigt. Andersson uppskattar att stationsområden utgör ca 15 % 

av den totala linjelängden i Sverige vilket efter beräkning ger följande 

urspårningssannolikheter för godståg:  

• ca 85×10-8 per tåg-km i stationsområden med växlar 

• ca 8,5×10-8 per tåg-km på rakspår och kurvspår i övrigt. 

Högre hastigheter ger lägre sannolikhet för urspårning, vilket antas bero på högre krav på 

banan och fordonen vid högre hastigheter.  

I Tabell A-1 redovisas indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen för godståg som 

använts i denna rapport. 
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Tabell A-1. Indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen. 

Parameter 
Prognos 
2040 

Fördelning som använts vid beräkningar 
(5- / 95-percentil för normalfördelning) 

Antal godståg per dag 90 80 – 100 

Antal dygn med trafikering per år 364  

Antal vagnar per tåg  ca 40  

Medelvärde för antal godsvagnar 
som förväntas spåra ur vid olycka 

 2,5 – 4,5  

Andel farligt godsvagnar 4 % 1–3 % 

Urspårningsfaktor per tågkm, 
godståg 

85×10-8 +/- 25 % 

Urspårningsfaktor, persontåg 8,5×10-8 +/- 25 % 

 

Förväntad urspårningsfrekvens för godståg genom Älmhult (på 1 km) blir då  

90×364×85×10-8 ≈ 2,8×10-2 per år, vilket motsvarar ca en urspårning på 35 år.  

Vid en urspårning kan hela tåget spåra ur, men oftast spårar ca 3,5 vagnar ur (VTI 1994). 

Att någon av vagnarna som spårar innehåller farligt gods kan beräknas enligt följande 

formel: 

1 − (1 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠)𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑝å𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑟 = 7% 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑟𝑠𝑝å𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 

Vilket ämne som finns i en vagn som spårar ur baseras på fördelningen mellan olika 

godsklasser. Då denna information är konfidentiell kan inte detaljer återges i denna rapport. 

Underlaget är för litet för att dra några noggranna slutsatser om eventuella trender över tid. 

Ett medelvärde för perioden 2013–2016 används för att räkna ut den procentuella 

fördelningen mellan godsklasser och denna fördelning antas vara samma 2040.  

Beräkning med ovanstående parametrar ger att frekvensen för olycka med farligt gods ska 

ske på 1 km av Södra stambanan genom Älmhult är 0,002 per år, eller ca en olycka per ca 

500 år, fördelat över RID-klasserna enligt Tabell A-2. 
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Tabell A-2. Beräknad frekvens för urspårning av en vagn som innehåller respektive RID-klass. 

 Södra stambanan  

genom Älmhult 

ADR 1 – Explosiva ämnen 1,3∙10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 2,9∙10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 9,6∙10-5 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8∙10-4 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,1∙10-4 

 

Som jämförelse har även beräkningar genomförts med Banverkets modell från 2001 och 

vilket resulterar i en urspårningsfrekvens för sträckan på ca 2×10-3 per år. Skillnaderna blir 

inte betydande i detta fall, och det högre värdet används. 

I Banverkets modell beror ca 50 % av urspårningarna på vagnfel. Ett argument för att inte 

använda den modellen för att uppskatta urspårningsfrekvens inom ett visst område är att 

vagnfelen i många fall inte leder till en någon större urspårning förrän tåget passerar en 

växel eller går in i en kurva. En urspårad vagn kan släpas med av tåget en betydande 

sträcka utan att lokföraren uppmärksammar det (Andersson 2014). Alltså, vagnfel bidrar till 

urspårningar men var själva urspårningen sker styrs mer av banans egenskaper, något som 

inte fångas upp i Banverkets modell från 2001. 

A1.2.2 Utsläpp vid urspårning 

För tunnväggig tankvagn anges i Banverkets modell att sannolikheten för punktering är 

25 % och sannolikheten för stort hål 5 % vid olyckor som inträffar i den största tillåtna 

hastigheten på banan (Banverkets 2001). Det finns statistik från studier över olyckor i USA 

som tyder på att ju högre hastighet desto sannolikare är ett utsläpp av farligt gods (Barkan 

et al. 2003), och även i den studien ligger sannolikheten för utsläpp mellan ca 5 och 25 %. 

Sambandet är relativt osäkert och därför används här ett intervall på 5–25 % 

(normalfördelning) för sannolikheten att ett utsläpp ska ske givet en urspårning. Någon 

skillnad görs inte här på storleken på utsläppet utan det fångas istället upp i fördelningen av 

konsekvensavstånd, se Bilaga B.  

Tjockväggiga tankar (med tryckkondenserad gas RID-klass 2 är betydligt mer robusta och 

bedöms i de flesta riskutredningar ha en sannolikhet för utsläpp som är 1/30 av den för 

tunnväggiga tankar (Banverket 2001).  

För alla ämnen utom RID-klass 1 gäller att ett utsläpp måste ske innan det kan få 

konsekvenser för omgivningen. 

A1.2.3 Frekvens för scenario med farligt gods på järnväg 

Nedan redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen från 

respektive RID–klass (Tabell A-3). Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger 
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på en sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 

konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren. 

Tabell A-3. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av Södra stambanan genom Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot 
givet utsläpp (%) Beräknad 

frekvens 
(medelvärde) 

Min 
Mest 
troligt 

Max 

1 Explosion* 0,1 0,2 1 5,0×10-9 

2.1 

Jetflamma 10 20 30 2,2×10-7 

Gasmolnsexplosion 5 50 70 4,5×10-8 

BLEVE 0,1 0,13 1 4,4×10-9 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 5,3×10-7 

3 
Gasmolnsbrand 1 1,5 3 1,3×10-6 

Pölbrand 10 20 30 1,6×10-5 

5 
Brand 0,02 0,05 0,07 1,7×10-8 

Explosion 0,001 0,003 0,004 1,1×10-08 

*För RID-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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A1.3 Frekvensberäkningar för lastbilstrafik 

A1.3.1 Frekvensberäkningar för trafikolycka med lastbil 

Sannolikheten för olycka med lastbil beräknas enligt följande ekvation: 

𝑃𝑂 = 𝑁 ∙ 𝑄 ∙ 𝐿 ∙ 𝐹 ∙ 365  

𝑁 = Antalet lastbilar per dygn (ÅDTtung) 

𝑄 = Olyckskvot (antalet olyckor/ fordonskilometer) 

𝐿 = Längd för berörd vägsträcka (km) 

𝐹 = Korrigeringsfaktor för antalet fordon per olycka 

 

Denna beräkning upprepas för varje ADR-klass för 1 km väg.  

Eftersom det saknas lokal statistik över hur stor andel av lastbilarna som transporterar farligt 

gods och fördelningen mellan olika ADR-klasser på sträckan antas det följa Sveriges 

nationella statistik. Andelen farligt gods uppskattas till 3-3,5 %. 

Olyckskvoten Q baseras på Vägverkets modell för olycka med tunga fordon (1998). 

Korrigeringsfaktorn för antalet fordon per olycka (F) ansätts till 1,8 för tätort och 1,5 i 

landsbygd enligt Vägverket (1998). För att få med parametern i osäkerhetsanalysen ansätts 

en variation på +/- 25 %. Beräknade frekvenser (sannolikhet per år) för olycka med fördelat 

på olika godsklasser redovisas i Tabell A-4. 

Tabell A-4. Beräkning av olycksfrekvenser (sannolikhet per år) på vägar i Älmhult. 

 Väg 120 Väg 23 

Antal lastbilar per dygn 600 1500 

Olyckskvot 0,8 0,4 

Korrigering flera fordon 1,8 1,5 

Olyckfrekvens per år, farligt gods 0,010 0,011 

ADR 1 – Explosiva ämnen 3,3×10-6 3,4×10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 7,1×10-4 7,4×10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 4,7×10-9 4,9×10-9 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8×10-3 5,0×10-3 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,3×10-4 2,4×10-4 
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A1.3.2 Utsläpp vid en trafikolycka med lastbil 

För att beräkna hur stor sannolikheten för ett utsläpp i händelse av en olycka är, studeras 

sannolikheten för att en tank brister. Ofta har en modell utvecklad av Statens väg- och 

transportforskningsinstitut och detaljerad beskriven i VTI-modellen använts för att uppskatta 

detta (Statens räddningsverk 1996). I senare studier har man konstaterat att en del av 

underlaget och antaganden som modellen bygger på innebär stora osäkerheter för 

resultatet av beräkningarna (Ardin & Markselius 2016).  

Till exempel har andelen singelolyckor motsatt effekt i VTI modellen jämfört med 

verkligheten, där en hög andel minskar beräknad frekvens när antalet singelolyckor i själva 

verket utgör majoriteten av olyckor med farligt gods.  

Det har konstaterats att parametern olycksindex för farligt gods, som är ett mått på 

sannolikheten att en tank brister, är baserad på otillräckligt underlag och trots korrigering för 

hastighetsbegränsning bidrar den med betydande osäkerheter i beräkningen av frekvensen 

för olycka mer farligt gods. Man har sett att till exempel vägrenens lutning, liksom korsningar 

har påverkan på sannolikheten för om tanken välter i samband med en olycka och därmed 

sannolikheten för utsläpp. 

Sannolikheten för läckage på tank med vätska kan enligt Trafikverkets modell för Yt- och 

grundvattenskydd (2013) ansättas till 0,03 oavsett hastighetsbegränsning på vägen. Det är 

ointuitivt att hastighet inte skulle ha någon betydelse så i brist på bättre underlag används 

VTI-modellen med en justering för att lastbilar inte ska ha högre hastighet än 90 km/h. Detta 

ger värden på index för farligt godsolycka som presenteras i Tabell A-5 nedan. I 

beräkningarna antas en osäkerhet på +/- 50 %. 

Tabell A-5. Sannolikhet för utsläpp givet olycka. 

Hastighetsbegränsning 50 60 70 80 90 100 110 

Index för olycka med 
farligt gods, tunnväggig 
tank 

0,02 0,07 0,11 0,195 0,28 0,28 0,28 

 

Gaser transporteras under tryck i tankvagnar med större tjocklek än vätskor och därmed 

större tålighet. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för läckage av 

det transporterade godset då sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med vätskor.  

A1.3.3 Frekvens för scenario med farligt gods på väg 

I Tabell A-6 redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen 

från respektive ADR–klass. Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger på en 

sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 

konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren.  
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Tabell A-6. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av väg 120 genom Älmhult samt väg 23 på sträckan som passerar 
Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot givet 
utsläpp (%) 

Beräknad frekvens 

(medelvärde, per 
år) 

Min Mest troligt Max Väg 120 Väg 23 

1 Explosion* 0,01 0,1 1 7,7×10-9 8,0×10-9 

2.1 

BLEVE 0,1 1 2 2,6×10-8 7,0×10-8 

Jetflamma 2 6 20 2,0×10-7 5,3×10-7 

Gasmolnexplosion (UCVE) 6 30 60 8,0×10-6 2,1×10-6 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 1,3×10-8 3,4×10-8 

3 
Pölbrand 2 3 13 2,3×10-5 6,2×10-5 

Gasmolnsbrand 0,1 1,5 3 8,0×10-6 2,1×10-5 

5.1 
Explosion 0,04 0,3 1 9,3×10-8 2,5×10-7 

Brand 0,3 0,35 0,4 8,7×10-8 2,3×10-7 

*För ADR-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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Bilaga B - Konsekvensberäkningar  
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B1 Inledning 

Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen, men skador kan 

uppkomma dels på grund av att en urspårad vagn hamnar utanför spåret eller om en 

urspårning leder till utsläpp med farligt gods.  

Konsekvensberäkningarna har gjorts i följande steg: 

Kriterier för vad som ska betraktas som risk för dödlig skada diskuteras för  

• tryckpåverkan vid explosion 

• värmestrålning vid brand 

• förgiftning vid exponering av giftig gas 

Avstånden inom vilka dessa kriterier uppnås för de olika scenarierna för varje godsklass 

har beräknats.  

B1.1 Typ av utbredning 

Beroende på typ av ämne som är inblandat blir utbredningen av konsekvensområdet runt 

olyckan olika. En del av de möjliga scenarierna påverkas av vindriktning och 

väderförhållanden medan andra beror på vilket håll ett läckage är riktat mot. För att 

beräkna risken för det planerade planområdet används värdena i Tabell B-1. 

Beroende på konsekvensavståndet och typ av spridning justeras den beräknade 

frekvensen för att få fram individrisken på olika avstånd. 

Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet. 

Tabell B-1. Typ av spridningsutbredning. 

Konsekvens Spridning Beräkningsfaktor 

BLEVE Alla riktningar 1 

Jetflamma En av sidorna och uppåt. 
Spridingsriktning beror på var 
hål uppstår. 

2/3 

Gasmolnsbrand I vindriktningen 45° 45/360 

Gasmoln, giftig gas I vindriktningen 22° 15-60/360 

Pölbrand Alla riktningar 1 

Oxiderande ämne Alla riktningar 1 

B1.2 Individriskbidrag beroende på konsekvensavstånd 

En olycka som inträffar på sträckan (1 km) har nödvändigtvis inte ett konsekvensavstånd 

som verkar över hela sträckans längd. Därför görs en korrigering för att räkna ut hur stor 

andel av frekvensen (som gäller på hela sträckan) som bidrar till individrisken på ett visst 
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avstånd från järnvägen. Andelen beräknas enligt följande formel, med de olika avstånden 

förklarade i Figur B-1: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 =
2 ∙ 𝑥

1 𝑘𝑚
 

𝑥 = √(𝑅2 − 𝑑2) 

 

Figur B-1. Skiss över hur individriskbidraget beräknas för avståndet d från transportleden. 

B1.3 Riskberäkning för urspårning 

För urspårning beräknas individrisken baserat på den modell som tagits fram av 

internationella järnvägsförbundet UIC. Modellen togs ursprungligen fram för att uppskatta 

sannolikheten att en konstruktion (brostöd eller liknande) träffas av ett urspårat tåg (UIC 

2002), men har här anpassats för att beskriva individ- och samhällrisk.  

Modellen bygger på att ett tåg spårar ur och därefter kan glida en viss sträcka på olika 

avstånd från spåret (se Figur B-2). 

 

Figur B-2. Principskiss över parametrar som beskriver riskerna avseende påkörning vid en 
urspårning. 

Grundläggande för modellen är att ett tåg har en maximal sträcka (a) som det kan glida 

längs spåret baserat på tågets hastighet och en inbromsningsfaktor. Hur långt ifrån spåret 

ett tåg kan hamna beror också på modellen på hastigheten.  

Enligt Banverket (2001) är dock sambandet mellan hastighet och urspårning relativt svagt 

och istället har Banverkets modell för sannolikhet att tåget hamnar på ett visst avstånd (b) 

från spåret använts. 

x x 

d 
R 

a 

c d 

b 
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Individriskbidraget på olika avstånd (d) från spåret beräknas av sannolikheten att en 

urspårning sker på sträckan (a) multiplicerat med sannolikheten att tåget når ett visst 

avstånd (d) och kvoten mellan den maximala urspårningssträckan (a) och det maximala 

avstånd (c) som ett tåg kan glida på ett visst avstånd (d) från spåret. 

Samhällsriskbidraget baseras på den rektangel som utgörs av sträckan c och b – d.  

B1.4 Beräkning av areor för samhällsrisk 

Samhällsrisken beräknas som en summa av de areor som kan påverkas vid en olycka 

multiplicerat med sannolikheten per år (uppskattad frekvens) för påverkan för respektive 

area, detta multipliceras slutligen med befolkningstätheten som antas variera med 

avståndet från järnvägen enligt kapitel B1.5.  

Samhällsrisken har uppskattats för ett område på 150 meter på var sida om spåret. 

Eftersom scenarierna med farligt gods har någon typ av cirkulär utbredning beräknas 

areorna på olika avstånd från järnvägen som segment av en cirkel (se Figur B-3). 

 

Figur B-3. Principskiss för hur arean som påverkas bortom ett visst avstånd beräknas vid cirkulärt 
konsekvensavstånd. 

B1.5 Persontäthet 

Persontätheten som använts för de tre olika scenarierna för samhällsriskberäkningarna i 

redovisas i Tabell B-2.  

I samhället i stort befinner sig människor till största delen inomhus, därav ansätts att 95 % 

(99 % nattetid) av befolkningen befinner sig inomhus på avstånd av 15 meter från 

järnvägen och längre.5  

Det bebyggelsefria avståndet bedöms vara fritt från personer. Detta behöver 

nödvändigtvis inte stämma om det exempelvis finns befintlig väg, cykelbanan eller 

liknande närmare. Det bedöms dock ej vara avgörande för att bedöma vilka 

bebyggelsefria avstånd som är lämpliga att upprätthålla vid planering av tillkommande 

verksamhet och tas därmed inte med i beräkningarna.  

                                                      
5 Källa till Holländska riktlinjer. 
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Tabell B-2. Antaganden om persontäthet som använts i beräkningarna. 

Avstånd från 
järnväg (meter) 

Andel 
utomhus 
(dag) 

Andel 
inomhus 
(dag) 

Andel 
utomhus 
(natt) 

Andel 
inomhus 
(natt) 

Persontäthet 
per km2 

0-5 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

5-10 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

10-15 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

15-20 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

20-25 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

25-35 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

… … … … … … 

B1.6 Sannolikhet att omkomma inne/ute 

Att befinna sig inomhus ger i många scenarier ett viss skydd, exempelvis mot 
värmestrålning eller gas (VROM 2005). Vid beräkning av samhällsrisk har därför 
antaganden gjorts om att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre enligt Tabell 

B-3.  

För RID/ADR 1 – Explosiva ämnen och föremål är det istället omvänt så att avståndet för 

dödliga skador är kortare utomhus än inomhus. Avståndet för där en tryckökning är så 

stor att det kan leda till dödliga skador på en människa är betydligt kortare än det avstånd 

där väggar kan raseras och fönster splittras. Även om en person överlever en tryckvåg 

kan de skadas allvarligt av glassplitter eller att byggnadsdelar kollapsar. Därför används i 

beräkningarna två konsekvensavstånd, ett inomhus och ett utomhus men där 

sannolikheten att omkomma inomhus inte är 100% inom detta avstånd utan det avstånd 

som anges i tabellen.  

Antaganden om att omkomma inomhus antas vara konstant inom konsekvensavståndet, 

vilket precis som för konsekvensavståndet utomhus är en förenkling eftersom 

värmestrålning, tryckpåverkan och giftiga koncentrationer avtar med avståndet. För de 

flesta scenarier antas den fördelning som redovisas i Tabell B-3 vara en konservativ 

uppskattning då byggnader bör ge gott skydd.  

  

698



  

   

 
 

69(78) 
 

RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

Tabell B-3. Sannolikhet att omkomma inomhus vid de konsekvensavstånd som beräknats för 
oskyddade individer. 

Scenario Sannolikhet att omkomma inomhus* 

 Uniforma fördelningar 

ADR/RID 1 – Explosion, raserade 
byggnader/splitter 

40-60 % 

ADR/RID 2.1 – Jetflamma, gasmolnsbrand 

 

25-75 % 

 

ADR/RID 2.3 – Giftigt gasmoln 25-75 % 

ADR/RID 3 – Gasmolnsbrand 

ADR/RID 3 – Pölbrand 

25-75 % 

25-75 % 

ADR/RID 5 – Brand 

ADR/RID 5 – Explosion 

25-75 % 

40-60 % 

* Inom det konsekvensavstånd som beräknats för oskyddade individer. 

B2 Sammanställning över konsekvensavstånd 

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i många 

olika riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys 

av farligt gods har utarbetat egna modeller för konsekvensberäkningar. 

Eftersom det finns olika sätt att göra dessa beräkningar, och att inparametrar kan väljas 

olika, så finns det en osäkerhet i dessa konsekvensavstånd. Därför har en 

sammanställning gjorts med beräknade konsekvensavstånd som använts i andra 

riskutredningar i Sverige (Sweco, 2016; WUZ, 2016; WSP, 2016; Briab, 2016; 

Brandskyddslaget, 2015), och utifrån dessa underlag har ett troligt intervall för olika 

olycksscenarier uppskattats (för järnväg se Tabell B-4, för väg se Tabell B-5). Tabellen 

åskådliggör vilka scenarier som kan uppkomma kopplat till respektive klass och 

konsekvensavstånd för dessa scenarier. Avstånden har använts som ingångsparametrar i 

beräkningarna av individ- och samhällsrisk. 

Eftersom det finns anledning att tro att mindre utsläpp är mer sannolika än större (VTI 

1994) påverkas sannolikhetsfördelningen för konsekvensavstånden med en förskjutning 

mot de kortare avstånden. Detta beror på att behållarna och tankarna är utformade för att 

tåla påfrestningar och det därför är mer sannolikt med mindre hål än större. 

  

699



   

 
 

 

70(78) 
 
RAPPORT 

2018-06-19 

VERSION 1 

FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 

FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

Tabell B-4. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 25 60 250 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 
30 60 150 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 100 200 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 25 90 

Gasmolnexplosion - och brand 
Pertfördelning 

10 30 300 

2.3 Giftigt gasmoln 
Pertfördelning 

20 100 1200 

3 
Pölbrand Pertfördelning 10 20 45 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) Pertfördelning 20 25 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 125 

Brand Pertfördelning 10 15 40 

 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 

konsekvenser på ett visst avstånd från spåret. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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Tabell B-5. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 30 100 200 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 10 50 140 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 150 250 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 40 90 

Gasmolnsexplosion/UVCE Pertfördelning 15 50 250 

2.3 Giftigt gasmoln Pertfördelning 10 200 1000 

3 

Pölbrand Pertfördelning 10 20 40 

Gasmoln från avdunstning 
(UVCE) 

Pertfördelning 10 20 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 60 

Brand Pertfördelning 10 30 40 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 

konsekvenser på ett visst avstånd från vägen. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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B3 Förväntat antal omkomna per scenario 

B3.1 Järnväg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 

beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-6. Det är detta värde som 

tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 

(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Tabell B-6. Sammanställning över beräknat antal omkomna för varje scenario på Södra stambanan. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 

Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B3.2 Väg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 

beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-7. Det är detta värde som 

tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 

(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Nedan redovisas antal förväntat omkomna för scenariot med en persontäthet på 10 000 

personer/km2 35 meter från vägen. 

Tabell B-7. Förväntat antal omkomna för respektive scenario, med en persontäthet på 10 000 
personer/km2 på olika avstånd från vägen. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 
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Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B4 Farligt godsklasser som inte bedöms avseende konsekvenser 

Övriga RID-klasser, som inte beskrivits ovan, bedöms inte utgöra någon betydande risk 

för området och anledningarna till detta motiveras nedan. 

RID- klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen, beräknas inte eftersom en brand med 

brandfarliga fasta ämnen inte bedöms spridas särskilt långt utanför olycksområdet och 

mängderna som transporteras på det svenska väg- och järnvägsnätet är små.  

RID-klass 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten kan vid en 

olycka få allvarliga konsekvenser om brandfarlig gas bildas. Konsekvenser av olyckor 

med klassen bedöms inte för det aktuella område främst p.g.a. av två anledningar. Den 

första är att det transporteras små mängder. Den andra är att olyckstypen förutsätter att 

ytterligare en händelse (uppblandning med vatten) ska inträffa förutom läckage och 

antändning. Frekvensen för en sådan olycka bedöms därmed som så liten att olyckstypen 

får marginell påverkan på den totala samhällsrisken. 

RID-klass 6 - Giftiga och smittförande ämnen omfattar ämnen för vilka det av erfarenhet 

är känt eller efter djurförsök kan befaras att de vid påverkan vid ett enstaka tillfälle eller 

under kort tid av relativt små mängder, genom inandning, hudabsorption eller förtäring, 

kan vara hälsoskadliga eller leda till döden hos människor. Smittförande ämnen avser 

ämnen som är kända för att kunna innehålla patogener. Patogener är mikroorganismer 

(inklusive bakterier, virus, parasiter och svampar) eller andra smittförande substanser, 

exempelvis prioner, som kan orsaka sjukdomar hos människor eller djur. Det bedöms 

som osannolikt att en olycka med giftiga ämnen ger konsekvenser för omgivningen 
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eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenser av olycka med giftiga ämnen 

bedöms därför inte i denna utredning. 

RID-klass 7 - Radioaktiva ämnen omfattar ämnen som kan ge upphov till strålskador, 

både på kort och lång sikt. Det bedöms som osannolikt att en olycka med radioaktiva 

ämnen skall ske eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenserna bedöms 

därför inte i denna utredning. 

RID-klass 8 – Frätande ämnen. Ett utsläpp av frätande ämnen (exempelvis svavelsyra 

eller salpetersyra) kan resultera i häftiga reaktioner vid kontakt med metall, vatten eller 

brandfarliga ämnen och i vissa fall även brand med strålningspåverkan och 

brandspridning som följd. Konsekvenserna av ett utsläpp bedöms dock vara begränsade 

till utsläppsplatsens närområde. Därför bedöms inte konsekvenserna av en olycka med 

denna klass. Åtgärder som begränsar vistelse i närområdet till transportleden, skyddar 

mot spridning av vätskor och mot bränder skyddar även mot händelser som kan orsakas 

av frätande ämnen. 

RID-klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål omfattar ämnen och föremål som utgör 

en fara under transport, vilka inte omfattas av definitionen för andra klasser. Exempel på 

ämnen och föremål är miljöfarliga ämnen, litiumbatterier, vattenförorenade vätskor mm. 

Olyckor med denna klass bedöms inte kunna ge några betydande konsekvenser och 

bedöms därför inte i denna utredning. 
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 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 54 Markanvisningstävling för fyra fastigheter i 
Västra Bökhult: Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och 
Teodoliten 1 
Ärendenummer KS 2022/97 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
‒ Kommunstyrelsen godkänner bedömningskriterierna och ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utföra markanvisningstävling för 
fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra 
Bökhult. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun avser att bjuda in till markanvisningstävling för uppförande 
av bostäder inom fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i 
Västra Bökhult. Syftet med markanvisningstävlingen är att utse en eller flera 
exploatörer till nämnda fastigheter. 
Visionen för den nya stadsdelen Västra Bökhult är att skapa en småskalig 
stadskaraktär med en blandad bebyggelse och med boendemiljöer med fokus på 
människors behov av livskvalitet och god hälsa.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Tävlingsprogram daterat 2022-04-06 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
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Kommunledningsförvaltning 
Arpine Minasyan   
arpine.minasyan@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Markanvisningstävling för fyra fastigheter i Västra 
Bökhult: Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och 
Teodoliten 1  
Ärendenummer KS 2022/97  
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun avser att bjuda in till markanvisningstävling för uppförande 
av bostäder inom fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i 
Västra Bökhult med syfte att utse en eller flera exploatörer till nämnda 
fastigheter. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Tävlingsprogram daterad 2022-04-06 
 
Ärendebeskrivning 
Älmhults kommun avser att bjuda in till markanvisningstävling för uppförande 
av bostäder inom fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i 
Västra Bökhult. Syftet med markanvisningstävlingen är att utse en eller flera 
exploatörer till nämnda fastigheter. 
För att möta efterfrågan på olika bostadstyper och boendeformer fortsätter 
kommunen exploateringen av Västra Bökhult etapp 2. Alla tomter i Västra 
Bökhult etapp 1 är slutsålda och tilldelning av villatomter i Västra Bökhult etapp 
2 pågår. Tävlingsfastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten1 
är avsedda för upp till tvåplanshus där samtliga bostäder ska ha egen uteplats i 
markplan. Lasern 1, Libellen 2 och Stativet 2 ligger inom stadsmässiga kvarter 
och möter en högre bebyggelse medan Teodoliten 1 är mer tålig för en lägre 
bebyggelse. Kommunen ställer dock inga krav på upplåtelseformer, 
lägenhetsstorlekar eller lägenhetsfördelning. 
Förslaget ska uppfylla kommunens intentioner för området som beskrivs i vision 
och målbild för platsen och i planhandlingarna.   
Visionen för den nya stadsdelen Västra Bökhult är att skapa en småskalig 
stadskaraktär med en blandad bebyggelse och med boendemiljöer med fokus på 
människors behov av livskvalitet och god hälsa.  

709



 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-12  2(5) 

 

 

Kommunens ambition är att stadsdelen ska utvecklas på ett hållbart sätt och allt 
som byggs inom stadsdelen ska bidra till alla tre hållbarhetsaspekter (ekologisk, 
social och ekonomisk). Miljön vi lever i formar vår vardag, därför är det viktigt 
att det skapas förutsättningar för en hållbar livsstil, exempelvis med 
cykelparkeringar, bilpool eller andra åtgärder. Den byggda miljön ska bidra till 
fler ekosystemtjänster och biologisk mångfald i området. Val av byggnadssätt, 
byggnadsmaterial och tekniska lösningar (installationer) görs så att påverkan på 
miljön och klimat minimeras.  
Blandad bebyggelse med olika bostadstyper och boendeformer ger inte enbart en 
variation i bebyggelsen och arkitektur, utan ger också en förutsättning för 
människor med olika behov och önskemål att bo i området. I Västra Bökhult 
finns gemensamma ytor och grönområden, mötesplatser i form av två torg, 
lekplats och en tjugo meter hög pulkabacke med utsiktspunkt som ger 
förutsättningar för umgänge och rörelse.  
För att bidra till en attraktiv stadsdel är det viktigt att bebyggelsen utförs med 
hög arkitektonisk kvalitet i form av anpassning till platsen, proportioner, väl 
utförda detaljer och högkvalitativa materialval. För att skapa miljöer där 
människor trivs, känner sig trygga och mår bra läggs särskild vikt vid 
omsorgsfull gestaltning av utemiljön med inslag av grönska samt entréer mot 
gatan.  
Kommunen gör en helhetsbedömning utifrån visionen och målbilden för 
området och de angivna bedömningskriterierna.  
Vid bedömningen läggs vikt vid följande kriterier utifrån kommunens vision för 
området: 

• Förslagets anpassning till platsen 
• Arkitektonisk gestaltning 
• Utemiljö 
• Hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk) 
• Genomförbarhet 

 
 
Förslag till beslut 
‒ Kommunstyrelsen godkänner bedömningskriterierna och ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utföra markanvisningstävling för 
fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra 
Bökhult. 
 

Arpine Minasyan Susann Pettersson 
Stadsarkitekt Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 
fördjupad variant 
Prövning av barnets bästa 

  

Ärendenamn: Markanvisningstävling för fyra fastigheter i Västra Bökhult: Lasern 1, Libellen 2, 
Stativet 2 och Teodoliten 1 

Ansvarig: Paul Robertsson Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelning 

Barn som berörs av detta beslut: Barn i Älmhults kommun 

Datum: 2022-04-06   

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på 
andra barns bekostnad? 
Förslaget bedöms inte hindra barns rätt till lika villkor och jämlikhet. Förslaget diskriminerar inte några grupper 
eller gynnar några barn på bekostnad av andra barn. 

 

Barnets bästa (art. 3) 
Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt 
barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet? 

Tillgänglighet och trygghet 
”En god tillgänglighet för barn består främst i en säker och trygg närmiljö samt säkra och trygga vägar till 
skolan, kompisar, kiosk, idrottshall m m. En säker och trygg miljö för barnen kan definieras som en miljö som är 
så säker och trygg att föräldrarna vågar låta barnen röra sig själva i miljön.” 1 

 

Fastigheterna ligger nära kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelvägar finns goda förutsättningar för 
trygga och tillgängliga färdsätt in och ut ur området. För barn och unga innebär planförslaget närhet till skola, 
förskola och rekreationsområden med lekmöjligheter.  
 
Grönytor & rörelse 
Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa.  Naturkontakt* handlar om 
både fysisk och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön och naturen som ger 
mening i leken och underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck 2-5.  

 
Bostadsnära grönska (gården, parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på egen hand 
till mer perifera naturområden. Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad grad av fysisk aktivitet 
och allmänt välmående 4. Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en rad studier och 
forskningsrapporter som visar att barns rörelse är av största vikt för både den mentala och fysiska hälsan både 
på kort och lång sikt. 6 
 

Alla dessa frågor är viktiga att lösa på bästa möjliga vis för att det gynnar barn både på kort och lång sikt. Alla 
frågor enl. ovan har beaktats i framtagandet tävlingsprogrammet och bedömningskriterierna.  
 
Källor 
1. SKL, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, Underlag, Utgåva 2, (2007) Edita 
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2.Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable homes. 
Sustainable suburbs. Sydney: Routledge 
3.McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A systematic 
review. Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7  
4. Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design: 
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81. 
5. Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis - 
Hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 
koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU. 
6.https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/ 
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både 
möjligheten att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett 
buskage.  
 
 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ 
påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 
Förslaget har ingen negativ påverkan på barns förutsättningar för en optimal utveckling. 

 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit 
delaktiga, förklara varför? 
Barn har inte involverats i tävlingsprocessen. Markanvisningstävlingen syftar att utse en eller flera exploatörer 
till fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra Bökhult. Denna process är 
svårtillgänglig för barn.    
Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i 
beslutet? 
- 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 

 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39) 
 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40) 

 Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 
X Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 
X Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 
 Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17) 
 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 
X Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.) 
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 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen  
(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 
Enligt artikel 31 har barn rätt till lek, vila och fritid. Utemiljön och alla hållbarhetsaspekter (ekonomisk, 
social och ekologisk) finns med i bedömningskriterierna för markanvisningstävlingen. 

 

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 

Tävlingsfastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 är avsedda för upp till tvåplanshus där 
samtliga bostäder ska ha egen uteplats i markplan samt kan ha varierade upplåtelseformer, 
lägenhetsstorlekar eller lägenhetsfördelning. Detta skapar möjlighet för människor med olika behov och 
önskemål att få tillgång till ett attraktivt boende. Den gröna trädgården utgör en förlängning av den egna 
bostaden. Utemiljön finns med i bedömningskriterierna och kommer att redovisas i tävlingsförslaget.   

Ur ett barnperspektiv finns goda förutsättningar till uteplats/trädgårdar samt bostadsnära natur vilket är 
positivt för barns rörelse, mentala och fysiska utveckling. Det finns även trygga vägar som möjliggör att 
barn själva kan röra sig i närområdet. Inom stadsdelen finns en pulkabacke, mötesplatser i form av två torg 
och en stor och tillgänglighetsanpassad lekplats. 

Då fastigheterna ligger nära kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelvägar finns goda förutsättningar för 
trygga och tillgängliga färdsätt in och ut ur bostadsområdet. Tävlingstomterna ligger inom gångavstånd till 
skola, förskola och rekreationsområden med lekmöjligheter.  
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Älmhults kommun bjuder in till
Markanvisningstävling

för 4 fastigheter i Västra Bökhult: 
Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1

Tävlingsprogram
2022-04-06
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Älmhults kommun växer ständigt och år 2017 blev vi utsedda till Årets tillväxtkommun i Sverige. 
Älmhults kommun hamnar i topp som en av Sveriges mest framtidssäkra kommuner och sticker 
särskilt ut som den tredje mest kunskapsintensiva kommunen i landet. Kommunen arbetar konti-
nuerligt med trygghets- och säkerhetsfrågorna och i resultatet för trygghetsmättning 2021 uppvisar 
Älmhults kommun ett problemindex på 1.22 vilket är bland de lägsta i södra Sverige. 

Förutsättningarna för Älmhults kommun är speciella då vi är en relativt liten kommun men har ett 
av Sveriges största företag, IKEA, placerat i kommunen. Även näringslivet i stort är välmående 
och kompetensförsörjning till kommunen är ett starkt fokus. Detta i sin tur leder till stora behov av 
nya bostäder då många människor vill flytta till kommunen. I Älmhult talas över sextio olika språk 
och de internationella inslagen berikar och gör Älmhult till en intressant internationell mötesplats. 

Goda kommunikationer genom Södra stambanan och Älmhults järnvägsstation gör det lätt att nå 
världen. Du tar dig söderut till Köpenhamns flygplats på drygt 1,5 timme eller norrut till Växjö på 30 
minuter. 

Bild 2. Vy över Älmhults järnvägsstation och centrum. 

Bild 1. Vy över IKEA museum.
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Inbjudan
Älmhults kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom fastigheter-
na Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra Bökhult. Fastigheterna har ett attrak-
tivt naturnära läge med gångavstånd till skola, förskola och sjön Möckeln samt 3 km till Älmhults 
järnvägsstation.  

Syftet med markanvisningstävlingen är att utse en eller flera exploatörer till fastigheterna Lasern 1, 
Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1. Avsikten är att ett markanvisningsavtal ska upprättas med 
den/de vinnande förslagsställarna.

Tävlingsbidrag ska lämnas in till Älmhults kommun enligt anvisningarna i detta tävlingsprogram.  

Markanvisningstävlingen annonseras på kommunens webbplats www.almhult.se/markanvisningar.

Tävlingsprocessen
Tävlingsförslag lämnas in för en eller flera av fastigheterna. Tävlingsförslaget ska vara kommunen 
tillhanda senast den 16 september 2022. Utifrån de tävlingsbidrag som kommit in väljs sedan ett 
eller flera bidrag ut som vinnare för respektive fastighet/fastigheter. 

Markanvisningsavtal upprättas därefter mellan Älmhults kommun och den/de vinnande förslags-
ställarna. Kommunen lämnar ingen ersättning för inlämnade förslag. 

Markanvisningsavtal kommer att tecknas så snart exploatören och kommunen är överens om 
bygglovshandlingar.  

Vinnande förslag offentliggörs i enlighet med överenskommelse mellan parterna.  

Fastigheterna överlåts när bygglovet vinner laga kraft.

Bild 3. Illustration över fastigheterna på Västra Bökhult etapp 2. Tävlingsfastigheterna är markerade 
med en gul streckad linje.
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Viktiga datum
2022-05-26 Publicering av tävlingsinbjudan

2022-09-16  Sista datum för inlämning av tävlingsbidrag

2022-10-03  Besked lämnas till vinnare 

Tävlingsuppgiften
Tävlingsprogrammet är framtaget av kommunledningsförvaltningen och beslutat av kommunstyrel-
sen.

Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett förslag till byggnation för fastigheterna Lasern 1, Libellen 
2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra Bökhult. 

Tävlingsbidraget kan gälla en eller flera av fastigheterna.

Tävlingsbidraget ska följa gällande detaljplan för respektive fastighet. Detaljplanhandlingar tillhan-
dahålls som underlag för markanvisningstävlingen. 

Lasern 1, Libellen 2 och Stativet 2 ligger inom stadsmässiga kvarter och möter en högre bebyg-
gelse medan Teodoliten 1 är mer tålig för en lägre bebyggelse. Möten mellan olika volymer inom 
kvarter och mellan kvarter är viktigt för områdets karaktär (ex. skala) och upplevelse (ex. trygghet). 
Samtliga bostäder ska ha egen uteplats i markplan. Kommunen ställer dock inga krav på upplåtel-
seformer, lägenhetsstorlekar eller lägenhetsfördelning.

Förslaget ska uppfylla kommunens intentioner för området som beskrivs i vision och målbild för 
platsen och i planhandlingarna. Kommunen gör en helhetsbedömning utifrån visionen och målbil-
den för området och de angivna bedömningskriterierna.  

Bild 4. Flygfoto över Västra Bökhult etapp 2 från norr. Tävlingsfastigheterna är markerade med en gul 
streckad linje. Kullen ligger mellan Västra Bökhult etapp 1 och etapp 2. Paradisbostadsområdet samt 
Paradisskolan och kunskpsförskolan skymtar i bakgrunden.
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Redovisning av tävlingsförslaget
Inlämning - tävlingsbidrag
Tävlingsbidraget ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 16 september 2022.

Tävlingsbidraget mejlas till: ks@almhult.se

I ämnesraden ange: KS 2022/97 tävlingsbidrag för fastighet/fastigheter i Västra Bökhult.
Exempel: KS 2022/97 tävlingsbidrag för Libellen 2 och Stativet 2 i Västra Bökhult.

Inlämningskrav - tävlingsbidrag
• Beskrivning av projektet och dess intentioner
• Situationsplan som redovisar gestaltning av den yttre miljön samt byggnadernas placering
• Fasadritningar med beskrivning av materialval och färgsättning (redovisas enligt NCS-syste-

met)
• Planritning över samtliga bostadsplan
• Redovisning av antal lägenheter
• Redovisning av BTA, BOA
• Uppskattad tidsplan för byggnation
• Tänkt upplåtelseform

Inlämningskrav - organisationsuppgifter och referenser
• Beskrivning av organisation
• Kontaktuppgifter: Exploatörens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer
• Kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress 
• Firmatecknare
• Redovisning av minst ett tidigare genomfört referensprojekt. Referensprojekten ska inte vara 

äldre än 10 år

Bedömning och kriterier
Tävlingsbidrag
Vid bedömningen läggs vikt vid följande kriterier utifrån kommunens vision för området:
• Förslagets anpassning till platsen
• Arkitektonisk gestaltning
• Utemiljö
• Hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk)
• Genomförbarhet

Bedömningsgrupp
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef
Arpine Minasyan, stadsarkitekt
Anna Welander, mark- och exploateringsingenjör
Peter Hultin, planarkitekt
Cecilia Axelsson, miljöstrateg
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Kommunens vision för platsen
Visionen för den nya stadsdelen Västra Bökhult är att skapa en småskalig stadskaraktär med en 
blandad bebyggelse och med boendemiljöer med fokus på människors behov av livskvalitet och 
god hälsa. 

Målbild för platsen
Kommunens ambition är att stadsdelen ska utvecklas på ett hållbart sätt och allt som byggs inom 
stadsdelen ska bidra till alla tre hållbarhetsaspekter (ekologisk, social och ekonomisk). Miljön vi 
lever i formar vår vardag, därför är det viktigt att det skapas förutsättningar för en hållbar livsstil, 
exempelvis med cykelparkeringar, bilpool eller andra åtgärder. Den byggda miljön ska bidra till fler 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald i området. Val av byggnadssätt, byggnadsmaterial och 
tekniska lösningar (installationer) görs så att påverkan på miljön och klimat minimeras och gärna 
blir noll. 

Blandad bebyggelse med olika bostadstyper och boendeformer ger inte enbart en variation i 
bebyggelsen och arkitektur, utan ger också en förutsättning för människor med olika behov och 
önskemål att bo i området. I Västra Bökhult finns gemensamma ytor och grönområden, mötesplat-
ser i form av två torg, lekplats och en tjugo meter hög pulkabacke med utsiktspunkt som ger förut-
sättningar för umgänge och rörelse. 

För att bidra till en attraktiv stadsdel är det viktigt att bebyggelsen utförs med hög arkitektonisk 
kvalitet i form av anpassning till platsen, proportioner, väl utförda detaljer och högkvalitativa mate-
rialval. För att skapa miljöer där människor trivs, känner sig trygga och mår bra läggs särskild vikt 
vid omsorgsfull gestaltning av utemiljön med inslag av grönska samt entréer mot gatan. 

Målbilden i Älmhults kommuns miljöplan är bland annat att allt som byggs i Älmhults kommun ska 
bidra till att skapa goda livsvillkor för alla. År 2030 ska det vara möjligt, enkelt och naturligt för 
invånare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Byggande ska ske med fokus på människors behov 
av livskvalitet, god hälsa, hushållning av resurser samt hållbarhet över tid.

Bild 5. Flygfoto över Västra Bökhult från nordväst. Kullen ligger mellan Västra Bökhult 1 och 2. I för-
grunden syns planerad naturmark med stigar och en stor lekplats. 
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Platsens förutsättningar
Lägesbeskrivning
Stadsdelen Västra Bökhult ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle längs med Norra Ring-
vägen, väster om Ljungbyvägen och nordväst om Paradisets bostads-, skol - och förskoleområde. 
Fastigheterna (Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1) har mycket attraktiva naturnära 
läge med gångavstånd till skola, förskola, sjön Möckeln samt 3 km till Älmhults järnvägsstation.  

Västra Bökhult ingår i kommunens satsning på utbyggnad av nya stadsdelar i den västra delen av 
centralorten. Totalt kommer minst 1 500 nya bostäder att tillföras den nordvästra delen de närmas-
te 15 åren. Utöver bostäder kommer även andra funktioner som behövs för en levande stadsdel 
att tillföras. Det innebär bland annat skola, förskola, handel, service och inte minst viktigt idrotts- 
och rekreationsmöjligheter. 

Paradisskolan som är F-6 skola för ca 800 elever är inflyttningsklar inför höstterminen 2022 och 
Kunskapsförskolan är klar och verksamheten igång sedan 2020. Aktivitetshuset med padelhallar 
planeras vara färdigbyggt slutet av 2022 och det pågår dialog kring etablering av matvaruaffär. 
Vena mosse, direkt söder om Västra Bökhult, har en attraktion i sig som rekreation men kommer 
att utvecklas med motionsslingor. Pulkabacke, mötesplatser i form av torg, lekplats finns i området. 

Norra Ringvägen som binder ihop Hallandsvägen (väg 23) och Ljungbyvägen är redan byggd. Vä-
gen ansluts till Hallandsvägen med en rondell som skapar en ny entré till Älmhult västerifrån. Flera 
gång- och cykelstråk knyter ihop området med natur, badplats, förskola och skola, centrum samt 
integrerar området med andra stadsdelar. Idag finns regionalbusstrafik längs med Ljungbyvägen. 
Det planeras en stadsbusslinje längs med Norra Ringvägen som trafikförsörjer såväl Paradiset 
som Västra Bökhult. Längs med Norra Ringvägen är busshållplatser anlagda.

Bild 6. Flygvy över Norra Ringvägen från söder. I bakgrunden skymtar sjön Möckeln och bostadsområ-
dena Paradiset och Västra Bökhut.
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Tävlingstomterna
Tävlingstomterna utgörs av fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 samt Teodoliten 1. Samt-
liga tomter ligger mitt i etapp 2 av Västra Bökhult.  

Fastighetens storlek
Lasern 1  2220 m2
Libellen 2  2246 m2
Stativet 2  2680 m2
Teodoliten 1            1778 m2

Bild 7. Utdrag ur Lantmäteriets Topografiska karta som visar fastighetsindelningen och fastigheterna. 
Tävlingsfastigheterna är markerade med en understruken text.

LASERN 1

TEODOLITEN 1

LIBELLEN 2

STATIVET 2
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Bild 8. Lasern 1. Flygvy 
tagen från nordost. Fast-
ighetens ungefärliga gräns 
är markerad med en gul 
streckad linje.

Bild 10. Stativet 2 och Teodoliten 1. Flygvy tagen från sydväst. Fastigheternas ungefärliga gräns är 
markerad med en gul streckad linje.

Bild 9. Libellen 2. Flygvy 
tagen från sydväst. Fast-
ighetens ungefärliga gräns 
är markerad med en gul 
streckad linje.
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Gällande detaljplan
För fastigheterna gäller detaljplanen ”Del av Bökhult 2:1, Västra Bökhult i Älmhult, Älmhults kom-
mun”. Detaljplanen vann laga kraft den 22 juli 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde i Älmhults centralort med en 
blandning av bostäder, såväl villor, gruppbyggda hus som flerfamiljshus. Vissa kvarter inom de-
taljplanen ger också möjlighet till att bedriva verksamheter med centrumändamål (kafé, butik o 
dyl). Utgångspunkten har varit att anpassa bebyggelsen utifrån de geografiska förutsättningarna 
och det kommer att finnas flera gröna stråk genom området. Detaljplanen omfattar cirka 30 hektar 
och möjliggör att cirka 500 bostäder kan byggas ut. Första etappen omfattade 250 bostäder och 
denna etapp omfattar cirka 250 bostäder.

Planbestämmelser för de aktuella fastigheterna
• Användningen är bostäder (B).
• Största tillåtna byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 40% för flerbostadshus eller bo-

stadshus som uppförs som del av grupphusbebyggelse (e1).
• Största tillåtna byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 30% för styckebyggda hus (e1).
• Enbart källarlösa hus får uppföras (b).
• Fyra meter förgårdsmark mot gata, på vilken byggnad inte får uppföras (prickmark). 
• Huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns (p1).
• Byggnader som är flerbostadshus eller som uppförs som en del av grupphusbebyggelse får 

sammanbyggas i tomtgräns (p1).
• Högsta byggnadshöjd är 7,6 meter för huvudbyggnad. 
• Takkupor och frontespiser får anläggas till max 1/3 av fasadlängd utan inverkan på byggnads-

höjd (f2).
• Färdig golvhöjd ska vara minst 0,5 meter ovan medelmarknivå för gata längs med fastigheten 

(b).
• Komplementbyggnad (fristående) får placeras två meter från fastighetsgräns (b).
• Avståndet mellan carport/garage och anslutande gata ska vara minst 6 meter, så att biluppställ-

ningsplats kan ordnas (p2).
• Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter (f1).

Bild 11. Utdrag av plankartan för Del av Bökhult 2:1
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Parkeringar
Parkering ska anordnas inom respektive fastighet, alternativt kan andel av parkeringarna förläggas 
inom en annan av de aktuella fastigheterna om båda fastigheterna ingår i inskickat tävlingsförslag 
(parkering avsedd för rörelsehindrade ska dock läggas högst 25 meter ifrån entré). 

En separat utredning som visar hur förslaget ämnar göra eventuella avsteg från parkeringsnormen 
genom att ändra beteendemönster med mobilitetsåtgärder ska lämnas in om tävlingsförslaget gör 
avsteg från parkeringsnormen. Ett minskat parkeringsbehov bedöms positivt enligt kriteriet hållbar-
het.

Cykelparkering ska anordnas inom fastigheten. Parkering för cykel och hur denna är ordnad ska 
redovisas i tävlingsförslaget. Särskild vikt läggs vid utformning av cykelparkering i bedömningskri-
teriet hållbarhet.

Friyta
Trädgård ska redovisas i tävlingsförslaget. Bedömd kvalitet på trädgård tar stöd i bedömningskri-
teriet hållbarhet. Gröna ytor har förmågan att rena dagvatten och tillföra biologisk mångfald. Den 
gröna trädgården utgör en förlängning av den egna bostaden.

Markanvisning
Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal kommer att tecknas när Exploatören och Kommunen är överens om 
bygglovshandlingar.

Markpris
Markpriset är fast: 900 kr/kvm fastighetsarea. 

Fastigheten kommer att säljas utgrävd och utfylld. Terrasserad yta på fastigheterna ligger på 10-20 
cm under färdig gata.

Markanvisningsavgift
En markanvisningsavgift tas ut på 5% i samband med tecknande av markanvisningsavtal. Markan-
visningsavgiften får tillgodoräknas vid betalning av slutlikvid. 

Övriga kostnader
Avgifter för bygglov, anslutningsavgifter för vatten och avlopp, eventuell fjärrvärme, el och fiber, 
markundersökningar med mera ingår ej. 

Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.

Köpekontrakt
Köpekontrakt tecknas när bygglovet vunnit laga kraft. 

Genomförande
Vädertät stomme ska vara uppförd senast två år efter att bygglovet vunnit laga kraft. Förseningar 
av byggstart är förenat med ett årligt vite. Exploatören ska ta hänsyn till befintliga tekniska anord-
ningar i fastighetsgräns och projekterade marknivåer.
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Underlag
Underlaget för tävlingen består av detta tävlingsprogram samt nedanstående bilagor. Samtliga 
handlingar finns att tillgå på Älmhults kommuns webbplats under: 
https://www.almhult.se/markanvisning

Detaljplan
• Plankarta med planbestämmelser (Laga kraft 2016-07-22)
• Planbeskrivning med behovsbedömning (Laga kraft 2016-07-22)
• Grönstruktur- och cykelvägsdiagram (Laga kraft 2016-07-22)
• Karaktärskarta (Laga kraft 2016-07-22)
• Illustrationskarta (Laga kraft 2016-07-22)

Utredningar
• Planprogram Västra Bökhult, 2011
• RGeo, översiktlig geoteknisk undersökning för exploateringsområde norr om Norra Ringvägen, 

Älmhults kommun, Tyréns, 2012-09-14
• Projekteringsunderlag, översiktlig geoteknisk undersökning för exploateringsområde norr om 

Norra Ringvägen, Älmhults kommun, Tyréns, 2012-09-14
• Inventering och bedömning av naturvärde V.Bökhult och Hökhult, underlag till detaljplaner i 

Älmhults kommun, kronobergs län, Tyréns, 2016-03-02
• Rapport, övergripande dagvattenutredning Bökhult/Hökhult, Tyréns, 2015-12-21
• Rapport, VA-utredning delområde 1 Bökhult & Hökhult, Tyréns, 2016-02-05
• Rapport, Västra Bökult, Tyréns, Trafikbullerutredning, 2016-03-31.

Styrdokument
• Översiktsplan Älmhults kommmun (2016-09-26)
• Miljöplan 2030 för Älmhults kommun (2018-04-23)
• Parkeringsnorm för Älmhults kommun (2018-01-16)
• Cykelplan för Älmhults kommun (2021-11-04)

Ritningar
• Grundkarta DWG
• Plankarta DWG

Kontakt
Frågor mejlas till ks@almhult.se

I ämnesraden ange: KS 2022/97 tävlingsbidrag för fastighet/fastigheter i Västra Bökhult.
Exempel: KS 2022/97 tävlingsbidrag för Libellen 2 och Stativet 2 i Västra Bökhult.

Samtliga frågor och dess svar kommer att läggas upp på Älmhults kommuns webbplats 
www.almhult.se/markanvisningar

13726



Bilder

KUNSKAPSFÖESKOLAN

PARADISET

VÄSTRA BÖKHULT ETAPP 1

VÄSTRA BÖKHULT ETAPP 2

PARADISSKOLAN

IKEA OF SWEDEN
ÄLMHULTS STATION

VÄG 120 HALLANDSVÄGEN

NO
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TORG

TORG

SKOLTORG

SJÖN MÖCKELN

BÖKHULTS BADPLATS

LJUNGBYVÄGEN

Bild 12. Ortofoto över nordvästra delen av Älmhult
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Bild 13. Flygvy över torget i Västra Bökhut etapp 1.

Bild 14. Flygvy över torget och tomter för flerbostadshus i Västra Bökhut etapp 1.
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Bild 15. Flygvy över Västra Bökhult etapp 1 och Paradiset.

Bild 16. Hyreslägenheter på fastigheten Röret 1 som K-Fastigheter bygger i Västra Bökhult etapp 1.

Bild 17. Lekplats mellan Västra Bökhult etapp 1 och 2.

16729



Bild 19. Bild över Paradisskolan

Bild 18. Bild över Kunskapsförskolan

Bild 20. Flygbild över Norra Ringvägens anslutning till väg 120 med en rondell samt rondellen som ska 
anslutas till den kommande gatan mot Venaområdet.
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Bild 21. Gång- och cykelvägen 
som förbinder Norregårdsgatan 
med Norra Ringvägen till vänster 
och Skoltorget mellan Paradis-
skolan och kunskapsförskolan till 
höger.

Bild 22. Skoltorget mellan Paradis-
skolan och kunskapsförskolan.

Bild 23. Vy från skoltorget mot 
bostadstomter för flerbostadshus.

Bild 24. Vi från rondellen på Norra 
Ringvägen mot Paradisskolan
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Bild 28. Torget i Västra Bökhut 
etapp 1.

Bild 25. Torget i Västra Bökhut 
etapp 2 under byggnation.

Bild 26. Torget i Västra Bökhut 
etapp 2 under byggnation.

Bild 27. Anlagd stig från torget 
mot naturmark.
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 59 Hållbarhetsrapport 2021 
Ärendenummer KS 2022/101 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner Hållbarhetsrapport 2021. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att närmare utreda höga värden av partiklar i 

luften (PM2,5) och återkomma till kommunstyrelsen senast september 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en samlad hållbarhetsrapport för 
2021 som redovisar aktiviteter och resultat kopplat till kommunens 
hållbarhetsarbete.   
 
Hållbarhetsrapporten innefattar även en redovisning av miljömålen som 
återfinns i kommunens Miljöplan 2030.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
hållbarhetsrapport för 2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Hållbarhetsrapport 2021 daterad 2022-04-26 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) lämnar följande yrkande som tillägg till förslag till 
beslut: 

• Förvaltningen får i uppdrag att närmare utreda höga värden av partiklar i 
luften (PM2,5) och återkomma till kommunstyrelsen senast september 2022. 

Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkande. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-26  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertson   
paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Hållbarhetsrapport för Älmhults kommun 2021  
Ärendenummer KS 2022/36 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en samlad hållbarhetsrapport för 
2021 som redovisar aktiviteter och resultat kopplat till kommunens 
hållbarhetsarbete.   
 
Hållbarhetsrapporten innefattar även en redovisning av miljömålen som 
återfinns i kommunens Miljöplan 2030.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
hållbarhetsrapport för 2021. 
 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Hållbarhetsrapport 2021 daterad 2022-04-26 
 

Ärendeberedning 
Hållbarhetsfrågorna får allt större betydelse i samhället. Ett ökat fokus på 
frågorna har skett under senare år genom bland annat tillkomsten av de globala 
hållbarhetsmålen, Agenda 2030, samt alltmer påtagliga effekter av allt från 
klimatförändringar till segregationsproblem och andra socioekonomiska effekter.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en samlad hållbarhetsrapport som 
redovisar aktiviteter och resultat kopplat till kommunens hållbarhetsarbete.  
Hållbarhetsrapporten innefattar även en redovisning av miljömålen som 
återfinns i kommunens Miljöplan 2030.  
 
Rapporten är uppbyggd så att utmaningar och av kommunen genomförda 
aktiviteter inom området hållbarhet redovisas utefter målen i agenda 2030. Varje 
målområde omfattar även en redovisning av för Älmhults kommun relevanta 
indikatorer från Kolada inom hållbarhetsområdet.  
Slutligen omfattar hållbarhetsrapporten även en redovisning av miljömålen i 
enlighet med kommunens Miljöplan 2030. Dessa redovisas i tabellformat.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-26  2(2) 

 

 

 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 att godkänna Hållbarhetsrapport 2021  
 
 
 
Paul Robertson Susann Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen  
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Hållbarhetsrapport 2021   
 
Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Älmhult. I den här hållbarhetsrapporten kan du 
läsa om hur vi har arbetat med hållbar utveckling i Älmhults kommun under 2021.   
 
 
Agenda 2030  
 
Hållbarhetsarbetet i Älmhult kommun utgår från Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. De globala målen finns till för att uppnå fyra saker 
till år 2030:  
 

• Att avskaffa extrem fattigdom  
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen  
• Att främja fred och rättvisa  
• Att lösa klimatkrisen  

 
Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 och är den 
mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare 
någonsin har antagit. Den innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål, 
och spänner över ett stort antal viktiga samhällsfrågor med avgörande betydelse 
för vår och planetens framtid.  
 
De 17 målen är integrerade, odelbara och inkluderar alla. Utgångspunkten är 
alltså att man inte kan välja ut några mål utan måste ta hänsyn till samtliga mål 
och hur de påverkar varandra. De två grundprinciperna är omställning och 
partnerskap. Hållbarhetsarbetet kräver därför helhetssyn och samverkan. 
 

Det här innebär hållbar utveckling 
 
En hållbar utveckling innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. En hållbar utveckling 
bygger på tre dimensioner:  
 

 
 

1. Social hållbarhet  
Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans i våra 
samhällen, hur samhällena är inkluderande, hur mänskliga rättigheter 
efterlevs och hur vi tar hand om varandra.  

 
2. Miljömässig hållbarhet  

Den miljömässiga hållbarheten handlar om hur vi människor tar hand om 
planeten, miljön och naturen runt omkring oss.  

 
3. Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten handlar om hur vi får samhället att fungera 
och hur vi genom skattefinansiering och privata investeringar uppnår en 
sund ekonomisk balans.  
 

De globala målen för hållbar utveckling inkluderar alla tre dimensionerna.  
 
Det här är Älmhults kommuns roll i hållbarhetsarbetet  
 
I Sverige har kommunerna och regionerna en central roll i genomförandet av de 
globala målen. De kommunala grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg 
och samhällsplanering, är i hög grad kopplade till målen i Agenda 2030.  
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet 
finns med i planeringen och för att följa upp hur hållbarheten utvecklas i Älmhults 
kommun. Kommunens nämnder och bolag bidrar i hållbarhetsarbetet utifrån 
verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre 
hållbarhetsdimensionerna. 
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Om bokslutet 
 
För att följa upp hur vi i Älmhults kommun bidrar i arbetet med att nå målen för 
hållbar utveckling har vi kopplat kommunens egna resultatmål till de globala 
målen i Agenda 2030. När vi följde upp våra resultatmål i årsredovisningen för 
2021 följde vi därför upp hållbarhetsmålen parallellt. I den här rapporten 
sammanfattar vi Älmhults kommuns hållbarhetsarbete under 2021. Rapporten  

 
 
bygger på vår årsredovisning för 2021. Syftet är att kortfattat redogöra för vilka 
hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomfört, vilka utmaningar vi står inför 
och vilka resultat som vi uppnått  
 
De globala målen är indelade i 7 olika fokusområden, 3 stycken under social 
hållbarhet och 4 stycken under ekologisk hållbarhet. 
 
För varje fokusområde beskrivs följande:  
• Det här är våra utmaningar, exempel på områden som vi särskilt behöver 

arbeta med i vår kommun.  
• Det här gjorde vi under 2021, exempel på insatser som vi genomförde under 

2021. 
• Relevanta nyckeltal från Kolada. Bedömning av nyckeltal görs med: 

 
↘ Negativ trend 
→ Neutral trend 
↗ Positiv trend 

 
I slutet redovisas de miljömål som är beslutade i kommunens Miljöplan 2030. 
 
 

 

Fokusområde Huvudmål SDG 
Social Hållbarhet   

Livskvalitet och trygghet 
 
 
 

 Ingen fattigdom 
 Ingen hunger 
 Hälsa och välbefinnande  
 Fredliga och inkluderande samhällen  
 

Jämlikt och rättvist 
 

 Jämställdhet  
 Minskad ojämlikhet  

 

Växande och inkluderande 
 

 Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur  

 God utbildning för alla  
 Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt  
 Genomförande och globalt 

partnerskap 
 

Ekologisk Hållbarhet  

Minskad klimatpåverkan 
 Bekämpa klimatförändringarna 
 Hållbar energi för alla 

Cirkulär kommun  Hållbar konsumtion och produktion 

Hållbara Livsmiljöer 
 Hållbara städer och samhällen 

 

Rika och tillgängliga naturmiljöer 
 Hav och marina resurser  
 Rent vatten och sanitet för alla  
 Ekosystem och biologisk mångfald 
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Social hållbarhet 
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Livskvalitet och trygghet  
Aktuella globala Hållbarhetsmål på lokal nivå 
 

 
Mål 1: Ingen fattigdom 
 
Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor chans till ett värdigt 
och tryggt liv.  
 
Kommunens ansvar för socialt stöd och omsorg innebär att de som lever i den 
största ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den. För att nå målet 
krävs långsiktiga insatser på lokal nivå. 
 
 

Mål 2: Ingen hunger  
 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och bättre kosthållning 
samt främja ett hållbart jordbruk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande 
 
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors 
välbefinnande i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets 
utveckling. 
 
 
 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen  
 
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande 
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livskvalitet och trygghet
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Det här är våra utmaningar  
 
Pandemin har påverkat den fysiska och psykiska hälsan negativt. Den har även 
begränsat möjligheterna till kultur, idrott och föreningsliv som är viktigt för 
hälsan. Därför är kommunens arbete med att främja hälsosamma levnadsvanor 
och psykisk hälsa nu ännu viktigare. 
 
Kommunen behöver stötta fler familjer att bryta långvarigt försörjningsstöd och 
komma in på arbetsmarknaden. År 2020 hade 1,8 procent av den vuxna 
befolkningen ett långvarigt ekonomiskt bistånd, medan genomsnittet för alla 
kommuner var 1,1 procent. 
 
AME behöver utvecklas i flera av sina processer samt fortsätta att utvecklas i 
samverkan med bland annat arbetsförmedlingen och dess kompletterande 
aktörer, Finsam, vuxenutbildningen, kommunala arbetsgivare och näringslivet. 
 
Kommunen behöver arbeta fram strategier och processer inom socialtjänsten 
som främjar förändringsarbete för tidiga samordnade insatser för den enskilde. 
 
Kommunen hade en hög andel, 12,3 %, barn och unga i ekonomiskt utsatta 
hushåll. Snittet för riket var 8,9 % för 2020. Detta är en ökning på 6% jämfört 
med 2019. Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med att alla barn och unga ska ha 
möjlighet till goda uppväxtvillkor oavsett familjens ekonomiska situation.   
 
För att klara framtidens socialtjänst behöver verksamheten arbeta utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv och vara än mer resurseffektiva. 
 
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste 
frågor för Sveriges kommuner och regioner. 
 
Eftersom det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället behöver 
vi också arbeta för att skapa mer jämlika livsvillkor, som bidrar till mer jämlik 
hälsa. 
 
Att möta den nya lagstiftningen rörande kommunernas brottsförebyggande krav 
och ett fortsatt samordnat fokus på social brottsprevention. 

 
 
 

Det här gjorde vi under 2021 
 
Kommunen ställde snabbt om flera verksamheter för att minska risk för 
smittspridning i samband med pandemin och för att säkerställa bemanning.  
 
Långsiktig planering av äldreboendestrukturen, ett uppdrag som samordnas 
mellan Kommunledningsförvaltning, Socialförvaltningen och Tekniska 
förvaltningen. 
 
Stor satsning på digitalisering inom socialförvaltningen, exempelvis e-tjänster, 
beslutstödprogram, byte av trygghetslarm inom hemtjänsten och SÄBO, 
brandlarm och elektroniska hjälpmedel. 
 
Måltidsverksamheten har tillsammans med skolan under året verkat för en 
näringsrik och attraktiv måltidsupplevelse för eleverna med målet att bidra till 
goda matvanor både i och utanför skolan. Även arbete med planering för 
mätning av matsvinn och framtagande av ny måltidspolicy. 
 
Årets trygghetsmätning visar på en fortsatt positiv trend med en ökad trygghet 
och minskad problembild i Älmhults kommun. 
 
Arbete med en anpassning till kommande lagstiftning rörande kommunernas 
brottsförebyggande arbete. Ett led i detta arbete var beslut om ett strategiskt 
brottförebyggande råd i samverkan med lokalpolisområde Ljungby. Rådet 
etableras under år 2022. 
 
Fokus för det gemensamma brottsförebyggande nätverket i samverkan med polis 
och näringsliv har varit på de gröna näringarna och dess brottsutsatthet. Arbetet 
resulterade bland annat tre trygghets- och säkerhetsdialoger i samverkan med 
LRF. 
 
Ett arbete med framtagande av modell för social brottsprevention går in i sitt 
slutskede och kommer slutföras under år 2022. 
 
Hälsofrämjande projekt i skolan inom Trivselprogrammet, ett program för att öka 
aktiviteten på bland annat raster. Elever är trivselledare som håller i aktiviteter 
på raster, med stöd av personal.  
 
 

Livskvalitet och trygghet

Livskvalitet och trygghet
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Nyckeltal ur Kolada - Livskvalitet och trygghet 
 

Mål Agenda 
2030 Nyckeltal Trend  

1 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) ↘  
1 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen ↘  
2 Invånare med fetma, andel (%)                        →  
3 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)  →  
3 Medellivslängd kvinnor, år  ↗  
3 Medellivslängd män, år  →  
3 Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)  →  

16 Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) →  
16 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv →  

 
 

 
 
 
  

Livskvalitet och trygghet
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Jämlikt och rättvist  

Aktuella globala hållbarhetsmål lokal nivå 
 
 

 
Mål 5: Jämställdhet  
 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. 
 
Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika 
rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och 
bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av 
makt, inflytande och resurser i samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Mål 10: Minskad ojämlikhet 
 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
 
I ett hållbart samhälle har invånarna likvärdiga möjligheter att utvecklas 
och verka till sin fulla kapacitet. Ett jämlikt samhälle bygger på principen 
om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, 
etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. 
 

 
  

Jämlikt och rättvist
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Det här är våra utmaningar  
 
Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Så länge det inte är uppnått behöver vi arbeta aktivt 
med att ge kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en 
jämställd samhällsutveckling. 
 
Som arbetsgivare behöver vi fortsätta verka för jämställda arbetsvillkor och 
arbetsplatser. 
 
I Sverige som helhet ökar inkomstskillnaderna mellan olika grupper, vilket är 
kopplat till ojämlikhet även när det gäller hälsa, utbildning, boende och tillgång 
till arbete. 
 
Vi behöver fortsätta vårt arbete för att motverka segregation på bostads- och 
arbetsmarknaden.  
 
I allt vårt arbete behöver vi aktivt stäva efter att alla grupper i samhället ska vara 
inkluderade och känna sig delaktiga. 
 
Resultatskillnader i skolan mellan flickor och pojkar. Andel elever i åk 9 som var 
behöriga till yrkesprogram var 81% för pojkar resp. 88% för flickor. Andelen 
elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var 60 % för pojkar och 72 
% för flickor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det här gjorde vi 2021 
 
Antagande av policy för att stärka barnens rättigheter i Älmhults kommun. Syftet 
är att säkerställa att barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv genomsyrar 
Älmhults kommuns verksamheter. Stort fokus på barnkonventionen i förskolan 
vilket har lett till ökad kunskap hos personal och barn.  
 
Arbete inom projekt Barnens bästa i region Kronoberg för att exempelvis minska 
behovet av externa placeringar. Ett utvecklingsarbete har resulterat i ett nytt 
arbetssätt som kallas ”Gynnsam samverkan”. Syftet är att samverkan mellan 
skola, socialtjänst och andra aktörer ska ske tidigt när man upptäcker att ett barn 
har behov av stöd och att de samordnade insatserna dokumenteras i en 
barnplan. 
 
Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på en 
blandning av bostadsrätter, hyresrätter och villor. 
 
Utvecklingen av vårt Servicecenter gjorde det enklare att få information och 
komma i kontakt med kommunens tjänster och service.  
 
Fördjupande arbete på alla förskolor i de sju diskrimineringsgrunderna som en 
del av gemensamt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 
 
Ökat fokus inom skola och fritidshem på jämställdhet och orsaker till 
resultatskillnader mellan flickor och pojkar. Syftet är att arbeta mer främjande 
för både pojkars och flickors lärande och utveckling. 
 
Under året har kommunorganisationen tydliggjort hur man ska göra för att 
anmäla kränkande särbehandling och diskriminering. Inom kommunorganisation 
finns det inga tydliga löneskillnader mellan kvinnor och män och 70% av alla 
chefer är kvinnor.  
 
 
 
 
 
 

Jämlikt och rättvist
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Nyckeltal ur Kolada – Jämlikt och rättvist 
  

Mål Agenda 
2030 Nyckeltal Trend 

5 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) ↗ 
5 Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) ↗ 

5 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) → 
10 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) → 
10 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) ↘ 

10 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) → 

10 Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) → 

10 Brukarbedömning Personlig assistans - Brukaren kan göra det hen vill med hjälp av sina assistenter, andel (%) ↗ 

10 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) ↗ 

 

  

Jämlikt och rättvist
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Växande och inkluderande Älmhult 
Aktuella globala hållbarhetsmål lokal nivå 

 
 
 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
 
Målet är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 
 
Att investera i hållbara företag, industrier, forskning, miljövänlig 
teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för 
en hållbar utveckling. 
 
 

Mål 4: God utbildning för alla  
 
En inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
 
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
 
Kommunen har en central roll i att rusta medborgarna fr framtidens 
arbetsmarknad och att skapa ett gott företagsklimat lokalt samt vara en 
attraktiv arbetsgivare. 
 

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap 
 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling. För att nå de gemensamma målen 
behöver vi samarbeta och tillsammans verka för ett gemensamt arbete 
för hållbar utveckling över gränser. 

  

Växande och inkluderande Älmhult
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Det här är våra utmaningar  
 
Vi behöver fortsätta att investera i infrastruktur som främjar hållbar utveckling. 
 
Vi vill främja innovationer och hållbar industri men det kan ibland vara en 
utmaning eftersom vi som kommun inte får gynna enskilda näringsidkare. 
 
För att nå målen i Agenda 2030 krävs samordnade insatser på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Det krävs också att vi samverkar med den 
privata sektorn och med civilsamhället. Samverkan med andra parter kan leda till 
ökad effektivitet men kan vara en utmaning att etablera och upprätthålla på ett 
bra sätt. 
 
När vi upphandlar varor som produceras utomlands kan vi bidra till ökad 
hållbarhet i andra länder genom att ställa hållbarhetskrav, men det är svårt och 
resurskrävande att ställa och följa upp sådana krav. 
 
Kompetensförsörjning är en stor utmaning inom näringslivet där många företag 
aviserar svårighet att hitta rätt kompetens i den omfattning som behövs, både i 
nuläge och framåt. Detta gör att kvalitén på skolans verksamhet är av central 
betydelse. Även möjligheterna att arbetspendla till Älmhult samt viljan och 
möjligheten att bosätta sig i kommunen är avgörande.  
 
Kommunen hade en hög andel elever i åk 9, 31 % år 2021, som inte uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen. Snittet för riket var 26 % för samma år. Vi behöver 
fortsätta arbeta aktivt med att förbättra resultaten i grundskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det här har vi gjort 2021 
 
Arbete med att minska behovet av försörjningsstöd genom utveckling av 
arbetsmarknadsenheten (AME). Genom samarbete mellan näringslivsenheten 
och arbetsmarknadsenheten har praktikplatser kunnat erbjudas i större 
omfattning än tidigare. 
 
Vi genomförde fler än 50 företagsbesök och utvecklade kommunens service till 
näringslivet. Exempelvis genom bokningsbara rådgivningstider för bygglov och 
uppstart av funktionen Företagslots. Företagslotsen förenklar kontakten för 
företagare med kommunen genom att vid ett och samma tillfälle träffa berörda 
handläggare för sitt ärende. Under 2021 startades 134 nya företag i kommunen 
vilket är en ökning jämfört med 2020. 
 
Samarbete med grannkommunerna Markaryd och Ljungby för att underlätta för 
omyndiga ungdomar att starta företag. 
 
Under 2021 digitaliserades merparten av kommunens blanketter så att det nu är 
möjligt att utföra ärenden till kommunen digitalt. 
 
Utveckling av ett mer tillitsbaserat ledarskap inom kommunorganisationen för 
att bättre ta vara på den motivation och kompetens som finns hos såväl anställda 
som verksamhetens målgrupper. 
 
Under året har vi arbetat med tillskapande av ny järnväg mellan Älmhult och 
Karlshamn, den så kallade Sydostlänken, som kommer att bidra till mer hållbara 
transporter avseende såväl gods som persontransporter. 
 
De kommunala förskolorna har påbörjat ett utvecklingsarbete där förskolans 
pedagoger ska lära om hållbar utveckling– såväl ekonomiskt, socialt som 
miljömässigt. Pedagogerna erbjuds kunskapsutveckling och tillsammans skapar 
barn och pedagoger en förståelse för Hållbar utveckling.  
 
Kompetensinsats inom förskola, förskoleklass och fritidsverksamheten med mål 
att säkerställa en så bra och trygg övergång som möjligt för det enskilda barnet. 
Syftet med insatsen är att få en gemensam syn på samverkan och övergångar 
samt en förståelse för varandras uppdrag.  
 
Samverkansprojekt med kommun i Sydafrika med syfte att ta fram strategier för 
kommunernas gröna miljöer, SPOGOS. 

Växande och inkluderande Älmhult

Fyll i utmaningar + det här gjorde vi 2021

Inom ex Jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, arbetsmarknad, fritid

Jenny, Jörn, Håkan, Calle

Fyll i utmaningar + det här gjorde vi 2021

Inom ex Jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, arbetsmarknad, fritid

Jenny, Jörn, Håkan, Calle
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Nyckeltal Kolada – Växande och inkluderande Älmhult 
 

Mål Agenda 
2030 Nyckeltal Trend 

4 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) ↗ 
4 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Totalt → 
4 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) Män  ↘ 
4 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) Kvinnor → 
4 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) ↘ 
4 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) ↘ 
4 Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) ↘ 
8 Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) ↗ 
8 Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. ↘ 
8 Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) ↘ 
8 Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. ↘ 
8 Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. → 
9 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) ↗ 
9 Företagsklimat enl. Svenskt näringsliv ↘ 
9 Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) ↗ 
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Ekologisk hållbarhet 
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Minskad klimatpåverkan 
 
Aktuella globala Hållbarhetsmål på lokal nivå 
 
 
 

 
Mål 7: Hållbar energi för alla  
 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna  
 
Målet innebär att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser. Halten av växthusgaser i 
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.    
 
 
 
 
 
  

Minskad klimatpåverkan

750



 

15 
 

 
 
Det här är våra utmaningar  
 
Koldioxidutsläppen är de högsta i modern tid. Trenden måste vändas inom de 
kommande tre åren om vi ska klara klimatmålen, enligt FN:s klimatpanel senaste 
delrapport. Koldioxidhalten har ökat från cirka 250 ppm till över 400 ppm på bara 
100 år. Förra gången världen upplevde jämförbara koldioxidkoncentrationer var 
för 3–5 miljoner år sedan, då temperaturen var 2–3° C varmare och havsnivån 
var 10–20 meter högre än nu. 
 
Vi ser redan nu tydliga effekter i vår kommun av klimatförändringarna, främst i 
form av ökad risk för översvämningar men även mer långvariga  värmeböljor. I 
allt vårt arbete med samhällsplanering behöver vi lägga stor vikt vid att både 
minska klimatpåverkan och anpassa planeringen till nuvarande och kommande 
klimatförändringar.  
 
Vi behöver fortsätta arbetet med energieffektivisering i våra fastigheter och 
verksamheter.  
 
Kommunen behöver arbeta aktivt med att effektivisera och minska 
klimatutsläppen från kommunorganisationens fordonsflotta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det här har vi gjort 2021 
 
Kommunen tog beslut om en ny cykelplan som ska få fler att cykla. Planen, som 
sträcker sig till 2030, ska bidra till ett hållbart samhälle och attraktiva 
boendemiljöer. Strategier och åtgärder är baserade på dialoger med allmänheten 
samt med ett stort fokus på trafiksäkerhet, skolvägar och att koppla ihop 
befintligt cykelnät. Planen bygger på sex strategier för att nå målen om ökad 
cykling i Älmhults kommun.  

 
Genomförande av projekt inom hållbart resande. Under den europeiska 
mobilitetsveckan uppmärksammades cykling och dess positiva effekter på klimat, 
stadsmiljö och hälsa. Aktiviteten var ett samarbete med Aktivitetshuset och flera 
lokala aktörer. 
 
Cykelväg i paradiset byggdes under 2021. Befintlig cykelväg, som löper genom 
Paradiset, kopplades ihop med Ljungbyvägen. Genom denna åtgärd kan man 
som cyklist färdas på separerade cykelvägar och slipper ge sig ut i blandtrafiken 
på villagatorna. 

Vi genomförde åtgärder för att minska energiförbrukningen i kommunens 
fastigheter. 
  
Installation av nya solceller på Paradisskolan. 
 
Arbete pågår för att ta fram en plan laddinfrastruktur för fordonsflottan.  
 
I all översiktlig planering och detaljplanering beaktas behovet av åtgärder för 
klimatanpassning såsom dagvattenhantering och mikroklimat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Minskad klimatpåverkan

Fyll i utmaningar + det här gjorde vi 2021

Inom ex Jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, arbetsmarknad, fritid

Jenny, Jörn, Håkan, Calle

Fyll i utmaningar + det här gjorde vi 2021

Inom ex Jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, arbetsmarknad, fritid

Jenny, Jörn, Håkan, Calle
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Nyckeltal Kolada – Minskad Klimatpåverkan 
 

Mål Agenda 
2030 Nyckeltal Trend 

7 Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) → 

7 Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv ↗ 

12 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. ↗ 

12 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv ↗ 

12 Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv ↗ 
 

 

Mätbara mål från Miljöplan 2030, se sid. 26 – 28. 
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En cirkulär kommun 
 
Aktuellt globala Hållbarhetsmål på lokal nivå 
 
 
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
 
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och 
tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på 
klimat och miljö samt människors hälsa. En hållbar konsumtion och 
produktion bidrar bland annat till en effektiv användning av 
resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för 
försörjningen, samt minskad påverkan från farliga kemikalier. 
 

 
 
  

En cirkulär kommun
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Det här är våra utmaningar 
 
Kommunens avfallsplan som antogs 2020 innehåller konkreta åtgärder som 
behöver genomföras för att Älmhult ska bidra till en hållbar och cirkulär 
konsumtion där produkter återbrukas och avfallsmängderna minskar. 
 
Arbetet med att skapa förutsättningar för tillväxt måste ske på ett sådant sätt att 
vi samtidigt kan klara målen om hållbar konsumtion och produktion. 
 
Det är en utmaning ekonomiskt att ställa hållbarhetskrav i alla våra 
upphandlingar och resurskrävande att följa upp leverantörerna för att säkerställa 
att kraven efterlevs. 
 
Vi behöver fortsätta arbetet med att minska matsvinnet i våra 
måltidsverksamheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det här har vi gjort 2021 
 
Nya papperskorgar med källsortering har under 2021 placerats ut på offentliga 
platser runt om i kommunen såsom på torget, vid badplatser och i gatumiljö. På 
torget har det även tillkommit en ny fast källsorteringsstation. 
 
Vi samverkade med Håll Sverige Rent och hade Skräpplockardagar i april för att 
minska nedskräpningen. Förskolor, skolor, föreningar, politiker, invånare, 
verksamheter med flera hjälpte till att plocka skräp. Över 2000 barn i Älmhult var 
anmälda till Håll Sverige Rent, bland den högsta andelen av landets kommuner. 

 
Studenter från LNU gjorde en inventering av fyra nedlagda deponier - deponin i 
Virestad, Grävlingsås, Mesatippen och Delary. Deponier klassades från mycket 
stor risk till liten risk med tillhörande numrering från 1 till 4. Deponin i Virestad 
tilldelades riskklass 1 och övriga riskklass 2. 
 
Under året gjordes kommunens första skräpmätning för att ta reda på hur stort 
problemet med nedskräpning är. Det var i genomsnitt 1,58 skräpföremål per 10 
m2, vilket är under snittet (5,72) för liknande kommuner. 
 
Genom kommunens verksamhet Återbruket har produkter cirkulerats och fått 
nytt liv genom second hand-försäljning. Samtidigt ger verksamheten möjligheter 
till sysselsättning till personer som behöver stöd med att komma ut i arbetslivet. 
 
Vi reviderade riktlinjerna för våra inköp och förtydligade att vi ska ta hänsyn till 
både miljömässig och social hållbarhet.  
 
 

. 

 
 

 
 

 

 
 
 

En cirkulär kommun
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Nyckeltal Kolada – Cirkulär kommun 
 

Mål Agenda 
2030 Nyckeltal Trend  

12 Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) ↗  

12 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) ↗  

Mätbara mål från Miljöplan 2030, se sid. 26 – 28. 

 

 
 
 
 
 
  

755



 

20 
 

Hållbara livsmiljöer 
 
Aktuella globala Hållbarhetsmål på lokal nivå 
 
 
Mål 11: Hållbara städer 
 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara  
 
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av 
bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare 
kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera 
sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städer 
säkra och hållbara för framtiden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbara livsmiljöer
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Det här är våra utmaningar 
 
Samhällsplaneringen har ett långsiktigt perspektiv och hållbarhetsfrågor är en naturlig del. 
Det är samtidigt en utmaning att få med alla perspektiv som segregation, tillgänglighet, 
grönområden, klimatanpassning, tillgång till fritidsaktiviteter och så vidare. 
 
En hög expansionstakt ger ökat tryck på infrastruktur i form av vatten och avlopp samt 
dagvattenhantering. 
 
Klimatanpassning genom lokala dagvattenlösningar och stadsgrönska som ger skugga vid 
varma perioder är kostsamt, men ger en minskad sårbarhet för klimatförändringar. 
 
En hållbar livsmiljö innebär även en giftfri miljö. Exponering av farliga kemikalier i vår 
omgivning kan öka risken för cancer, påverka kroppens hormonsystem samt ge en rad 
andra negativa konsekvenser för människors hälsa. Barn är särskilt utsatta. 
 
Höga värden av partiklar i luften, PM2,5. Värdena är högst i Sverige. Orsaken kommer att 
utredas under 2022.  
 
Det är en utmaning att tillhandahålla fler ekosystem tjänster i stadsmiljön för att främja 
såväl psykisk som fysisk hälsa.  
 
 
 
 
 
 

 
Det här har vi gjort under 2021 
 
Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på hållbara, 
energieffektiva bostäder och en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och villor. 
Projektering och byggnation pågår genom olika entreprenörer. 
 
Pågående arbete med grönplan med syfte att sätta mål, strategier och åtgärder för 
kommunens gröna miljöer. 
 
En trädanalys genomfördes på 1100 träd i centralorten för att få en bra överblick över 
trädens behov för att må bra. Även trädens ekosystemtjänster har beräknats, exempelvis 
upptag av CO2, syreproduktion, rening av luft och förmåga att flödesreglera. Resultatet 
ska användas som planeringsunderlag för parker och till den kommande grönplanen. 

 
Inventering av gräsytor i centralorten för att identifiera lämpliga ytor att omvandla till 
artrika ängar. Som ett resultat kommer ett antal ytor att omvandlas till ängar under 2022. 
Inventeringen är en del i projektet Rädda bina i Älmhult, se Rika och tillgängliga 
naturmiljöer. 
 
Projektet Kemikaliesmart förskola avslutades under 2021. Genom projektet har förskolor 
fasat ut och bytt ut leksaker och material med skadliga kemikalier såväl inomhus som 
utomhus. Kemikalier som kan störa och påverka barns utveckling av till exempel hjärna 
och hormonsystem. 
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Nyckeltal Kolada – Hållbara livsmiljöer 
 

Mål Agenda 
2030 Nyckeltal Trend  

11 Demografisk försörjningskvot ↗  
11 Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) →  

 
 

 

Mätbara mål från Miljöplan 2030, se sid. 26 – 28. 
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Rika och tillgängliga naturmiljöer 
Aktuella globala Hållbarhetsmål på lokal nivå 
 

 
 
Mål 14: Hav och marina resurser  
 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för 
hållbar utveckling. 
 
Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är 
beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin 
försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som 
helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. 
 
 

Mål 7: Rent vatten och sanitet 
 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet 
för alla. 
 
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed 
också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. 
Dricksvatten är dessutom vårt viktigaste livsmedel. 

 

 
 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 
 
Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på 
jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, 
mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och 
säkerställa hållbart nyttjande av ekosystemtjänster är en avgörande 
utmaning för vår överlevnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rika och tillgängliga naturmiljöer
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Utmaningar 
 
En stor andel sjöar och vattendrag i Älmhults kommun uppnår inte god ekologisk 
status enligt EU:s vattendirektiv och det krävs arbete för att förbättra 
vattenkvaliteten i dem.  
 
Arbetet med klimatanpassning behöver intensifieras i kommunen. I takt med att 
risken för fler och mer intensiva skyfall väntas öka de närmaste årtiondena, behövs 
satsningar på robusta system för dagvatten.  
 
Det finns fortfarande många enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller 
lagkraven på rening och behöver åtgärdas. 
 
Stark expansionstakt leder till målkonflikter när det gäller markanvändningen och att 
värdefulla naturmiljöer kan behöva tas i anspråk för vägar, industrimark och 
bostäder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Det här gjorde vi under 2021 
 

I projektet Rädda bina i Älmhult samverkar kommunen med lokala aktörer för att ta fram 
föreläsningar, vandringar, visningsängar andra aktiviteter för att sprida kunskap kring 
ängsbruk och pollinatörer. Kommunen har fått LONA-bidrag för projektet. Under 2021 har 
kommunen inventerat gräsytor, gjort informationskampanjer, filmer, engagerat förskolor 
och tagit fram skyltar. 
 
Våtmarksstudie togs fram för att analysera var i landskapet det finns goda förutsättningar 
att restaurera våtmarker. Utdikningen av våtmarker har lett till stora växthusgasutsläpp. 
Genom att återskapa våtmarker kan vi bidra till biologisk mångfald, vattenrening, 
rekreation och bromsa klimatpåverkan. Samverkan med markägare kommer att göras 
under 2022. 

 
Naturvärden kartlagda i kommunens första naturvårdsplan. Syftet med planen är att lyfta 
fram naturvårdens intressen i den kommunala planeringen för att bättre kunna ta tillvara 
och utveckla kommunens naturvärden. I planen identifierade 379 naturvärdesobjekt med 
särskilda värden för biologisk mångfald.  

 
Under 2021 togs informationsmaterial och skyltning fram till kulturstigen vid Delary. Under 
året färdigställdes även kulturstigen med hjälp av byggprogrammet på Haganässkolan.  

 
Under 2021 korades vinnarna i miljöspanaruppdraget Älska din Toa. Syftet var att 
uppmärksamma världstoalettdagen, hur viktigt välfungerande avloppslösningar är för 
samhället samt vad som ska kastas i en toalett.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckeltal Kolada – Rika och tillgängliga naturmiljöer 

Rika och tillgängliga naturmiljöer
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Mål Agenda 

2030 Nyckeltal Trend 

6 Sjöar med god ekologisk status, andel (%) ↘ 
6 Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) → 

6 Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel 
(%) → 

 
 

 

Mätbara mål från Miljöplan 2030, se sid. 
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Mätbara mål från Miljöplan 2030 
Nedan redovisas i tabellform de mätbara målen från Älmhults kommuns Miljöplan 2030. 
 

 
Mål 

Enhet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kommentarer 

1. År 2030 har användning av fossila 
bränslen upphört i Älmhults kommun. 
Delmål: 1 ton CO2/invånare år 2025. 

Ton CO2/inv 3,57 3,4 3,35 3,14 3,077446 
  

 
Ton CO2 57 732 56 481 57 411 55 430 54 320 

 
En minskning på 2 % 

2. År 2030 ska energianvändningen per 
invånare ha minskat till 25 MWh per 
invånare (minskning med 30 procent 
jämfört med 2005). 

MWh/invånar
e  

32 31 29 24 29 26 
 

Mål Enhet 2017 2018 2019 2020 2021   Kommentarer 
3. År 2030 ska körsträckan per bil och 
invånare ha minskat till 667 mil/person. 

mil/person 714 698 680 627 
  

Snitt i Sverige 605 mil/person. Älmhults 
körsträcka per invånare har minskat med 
8% mellan 2019 och 2020.  I riket har 
snittkörsträckan minskat med 7% mellan 
2019 och 2020. 

4. Installerad effekt från solceller ska vara 
minst 40 W per invånare år 2025. 

W/invånare 40 58 104 156 
  

Sedan 2018 finns tillgänglig statistik över 
kommunens alla solcellsanläggningar. Det 
ursprungliga målet 40W per invånare och 
inkluderar endast de anläggningar med 
elcertifikat.   

5. År 2025 ska Älmhults 
kommunorganisation vara fossilbränslefri. 

ton co2 2475 2211 1884 1449 810 
 

ca 400 ton Co2 från transporter. Ej exakta 
siffor för fordon pga. avsaknad av system 
för datainsamling. Exkl. utsläpp från fordon 
på Älmhultsbostäder. 59% av fordon 
fossiloberoende år 2020. 

6. I kommunens lokaler och bostäder ska 
energianvändning per kvadratmeter 
minska med 30 procent mellan år 2014 och 
2030. 

kWh/m2 och 
år 

155 140 123 124 128 
 

30 procent minskning mellan år 2014 och 
2030 innebär 103 kWh/m2 år 2030.  

7. År 2030 ska Älmhults kommun äga 
anläggningar för solenergi med en totalt 
installerad effekt på 
minst 700 kW. 

kW 
 

276 302 332 332 
 

Paradisskolan kommer att tillkomma under 
2022. 

8. Körsträckor för persontransporter ska 
minska. 
Nyckeltal: Minskad transportenergi 
(kWh/årsarbetare). 

    
1790 1528 

 
ca 400 ton Co2 från transporter. Ej exakta 
siffor för fordon pga avsaknad av system för 
datainsamling. Exkl fordon på 
Älmhultsbostäder. 
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Referenspunkt 2017: 865 (785) 
kWh/årsarbetare.  

 
 
   

Enhet 2015 2016 2017 2018 2020 2021 
 

9. Kommunens utsläpp (årsmedelvärde) till 
luft av kvävedioxider, bensen och partiklar 
ska minska årligen och ligga väl under 
riktvärdet för miljömålet Frisk luft. 
Riktvärdet för kväveoxider 20 μg/m3 , 
bensen 1 μg/m3 , PM2,5 10 μg/m3 .  

 
8 
0,57 
8,5 

8,03 
0,56 
8,67 

7,27 
0,49 
6,3 

ej 
uppmätt/ 
0,5/ 
ej 
uppmätt 

5,4/ 0,4 / 
11,6 

 
Värden för PM2,5 över miljömålen under 
2020. Värdet även högst i Sverige. 
Kommunen behöver undersöka orsaken 
vidare. 
 
PM2,5 för Älmhult 11, 5 μg/m3. Miljömål 10 
μg/m3. WHOs nya riktlinje 5 μg/m3. 
  

10. Utsläpp av PM10 ska inte överstiga 15 
μg/m3 

Referenspunk
t 2016: 14 
(15) μg/m3. 

17 14,7 10,7 
 

14,7 
  

 
Enhet 2017 2018 2019 2020 2021   

 

11. Andelen ekologiska, rättvisemärkta och 
närproducerade livsmedel som köps in till 
Älmhults kommun ska öka till minst 50 
procent.  

Procent (%) 33 36 37 34 35 
 

Inköpt andel ekologiskt. 

12. 100 procent av punkterna på 
checklistan för kemikaliesmart förskola ska 
vara avklarade 2020.  

Referenspunk
t 2017: 
Påbörjat 
arbete med 
handlingsplan
. 

  
20 80 100 

  

Bly mg/kg TS 16 12 12 12 11 
 

Samtliga värden ligger på en betryggande 
marginal under gränsvärden. 

Kvicksilver 
mg/kg TS 

0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 
  

13. Mängden kvicksilver, bly och kadmium i 
av 
loppsslammet i kommunala reningsverk 
ska minska, samt ligga på en betryggande 
marginal (50 procent) under gällande 
rekommendationer och gränsvärden. 

Kadmium 
mg/kg TS 

0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 
  

14. Mängd farligt avfall inklusive batterier 
och elavfall i soppåsen ska minska. 
Nyckeltal: Insamlade mängd farligt avfall 
(kg/person) ska öka. 

kg/person 15 
 

21,23179 14 
   

 
Enhet 2017 2018 2019 2020 2021   

 

15. I Älmhults kommun ska minst 90 
procent av alla hushåll och verksamheter 
sortera ut sitt matavfall senast år 2021. 

Procent (%) ca 10% ca 10% ca 10% 94 
   

16. Hushållsavfall som skickas till 
förbränning ska minska till 150 kg/invånare 
och år senast 2025. 

kg/invånare 
och år 

225 209 194 183 
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17. Senast år 2019 ska alla kommunala 
verksamheter 
källsortera de förpackningar (glas, metall, 
plast, 
papp) och tidningar som verksamheten ger 
upphov till. 

Procent (%) 
      

Samtliga sorterar ut. Men källsortering 
tillgänglig för brukare, elever och besökare 
saknas i majoriteten av 
samhällsfastigheterna 
 
Miljöhus finns i samtliga verksamheter. 
Källsortering ska enligt avfallsplan finnas 
tillgänglig för brukare.  

18. Senast år 2019 ska alla kommunala 
verksamheter sortera ut sitt matavfall. 

    
100% 

  
Miljöhus/rum finns sedan 2020 i samtliga 
kommunala verksamheter.   

Enhet 2017 2018 2019 2020 2021   
 

19. Samtliga skyddsvärda träd på 
kommunens mark 
ska skötas så att deras livsbetingelser 
gynnas. 

Procent (%) 
      

Trädinventering pågår för kommunens träd. 
Under 2021 har ca 6 skyddsvärda parkträd 
identifierats. 

20. Andel (procent) skyddad natur ska öka Procent (%) 2 2 2 2,1 
  

Rikssnitt 11,2, Kronobergs län 3,1% 

21. 100 procent av kommunens sjöar och 
vattendrag ska ha god ekologisk status när 
det gäller 
vattenkvalitet år 2027. 

Andel (%) 
med god 
ekologisk 
status 

 
16% 

 
26% 23% 

  

22. Årsmedelhalt av kväve i Drivån, 
nedströms Älmhults avloppsreningsverk, 
ska hållas så på så låga nivåer som möjligt 
utifrån tillgänglig teknisk lösning och i den 
utsträckning som inte anses ekonomiskt 
orimligt att uppfylla. Särskild hänsyn ska 
tas till nyttan av skyddsåtgärden jämfört 
med kostnaden för sådan åtgärd. 

µg/liter 3567 6700 5567 4650 6367 
 

1200 μg/liter är Naturvårdsverkets undre 
gräns för mycket höga halter. 

23. Alla enskilda avlopp har godtagbar 
rening 
senast 2030. 

Procent (%) 50% 
 

56% 62% 62% 70% 2466 fastigheter i område 1-9 har hittills 
inventerats, varav 70 % har en godkänd 
avloppsanläggning. I områdena 10-13 har 
inventering ännu inte påbörjats.  

24. Vattenskyddsområden med 
skyddsbestämmelser ska finnas för alla 
allmänna vattentäkter senast år 2030. 

Procent (%) 62% 62% 62% 62% 62% 
  

 

764



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 55 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/102 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning per mars 2022 och 

lägger rapporten till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens uppföljning per mars år 2022. 
Kommunstyrelsen prognostiserar att lämna ett mindre överskott om 433 tkr. 
Överskottet kan härledes till vakanta tjänster inom förvaltningen. Osäkerhet i 
prognosen beror främst på rekrytering och när under året tjänsterna tillsätts. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14 

• Kommunstyrelse -Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-14 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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Kommunledningsförvaltningen  
Jeanette Karlsson   
jeanette.karlsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om ekonomisk uppföljning per 
mars år 2022, kommunstyrelsen   
Ärendenummer KS 2022/102 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens uppföljning per mars år 2022. 
Kommunstyrelsen prognostiserar att lämna ett mindre överskott om 433 tkr. 
Överskottet kan härledes till vakanta tjänster inom förvaltningen. Osäkerhet i 
prognosen beror främst på rekrytering och när under året tjänsterna tillsätts. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14 

• Kommunstyrelse -Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-14 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk uppföljning per mars 2022 och 
lägger rapporten till handlingarna. 

 
 
 
 
Jeanette Karlsson Susann Pettersson 
Controller Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen  
Ekonomienheten 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Jeanette Karlsson 
Jeanette.karlsson@almhult.se 

 

 

 

 

 

  

Kommunstyrelse 
 
Ekonomisk uppföljning 
per mars 2022 
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1 Driftredovisning - helårsprognos 
 

1.1 Analys av helårsprognos intäkter och kostnader 

 

 
 

Kommunstyrelsen budgetomslutning för 2022 är - 69 275 tkr vilket är en utökning gentemot budget 2021. 

Den stora skillnaden mellan åren är att kommunfullmäktige tillfört 3 310 tkr avseende: 

• systemutvecklare inom IT- och digitaliseringsavdelningen 

• samhällsplanerare inom samhällsbyggnadsavdelningen 

• rimligare finansieringsgrad via intäkter avseende planhandläggning (80 % mot tidigare 100%). 

• kommunövergripande åtagande som till exempel medborgarundersökning, medarbetarenkät samt   

kompetensutveckling av ledare och medarbetare, kopplat till HR budget. 

 

För att minska internt administrativt arbete har 2 030 tkr omförts från övriga förvaltningar avseende interna 

tjänster som tidigare har interndebiterats. Vidare har kommunstyrelsen avsatt 600 tkr till att ta fram en 

reviderad ”Fördjupad översiktsplan”. 

 

Prognos för helåret visar en positiv budgetavvikelse med +433 tkr.   

2021
Intäkter/kostnader (tkr)                             
kostnad=minus, intäkt=plus Budget 

Helårsprognos 

per mars

Budget-

avvikelse 
Utfall

Intäkter 31 577 31 863 286 30 985

Personalkostnader -59 200 -56 640 2 560 -52 069

Övriga kostnader -41 652 -44 065 -2 413 -38 437

Summa -69 275 -68 842 433 -59 522

2022
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1.2 Fördjupad analys av helårsprognos  

 

 
 

Budgetförändringar på avdelningsnivå 2022 jämfört med 2021: 

 

Service- och näringsliv har slagits ihop under 2021 och näringsliv innefattar numera två tjänster, tidigare 

näringslivsutvecklare och en näringslivssamordnare som tidigare var benämnd destinationsutvecklare. 

Budget för detta har 2022 omförts från kommunledning och kommunikationsavdelningen.  

 

Kommunfullmäktige har tillfört kommunledning och HR-avdelningen budget för kommunövergripande 

uppdrag samt IT- och digitaliseringsavdelningen för en systemutvecklare. Vidare har 

samhällsbyggnadsavdelningen tillförts budget för en samhällsplanerare och för rimligare finansieringsgrad 

via intäkter avseende planhandläggning.IT- och digitaliseringsavdelningen samt 

kommunikationsavdelningen har omförts budget från övriga förvaltningar för tjänster som tidigare 

interdebiterats. 

 

Prognosen visar på ett positivt överskott om +433 tkr i ett tidigt skede på året. Osäkerheten i prognosen 

beror främst på rekrytering och när tjänsterna tillsätts. Rekrytering pågår och några tjänster tillsätts redan 

under maj månad. Vidare råder viss osäkerhet kring framtida behov av stödfunktioner kopplat till 

totalförsvar och brottsförebyggande arbete. Båda verksamheterna är lagstyrda och regeringen har ökat 

kravställan kopplat till båda områdena.    

 

2021

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus Budget 

Helårsprognos 

per mars

Budget-

avvikelse 

Utfall

200 Kommunstyrelse -3 925 -3 817 108 -3 636

201 Kommunledning -13 397 -13 426 -29 -12 333

202 Ekonomi- o upphandlingsavdelning -13 705 -13 605 100 -13 221

203 HR-avdelning -13 324 -13 324 0 -11 993

204 Kommunikationsavdelning -6 240 -6 234 6 -5 290

205 IT- o digitaliseringsavdelning -3 385 -3 385 0 -1 683

206 Servicecenter -6 458 -6 242 216 -3 412

208 Samhällsbyggnadsavdelning -8 841 -8 809 32 -7 953

Summa nämndens nettokostnader -69 275 -68 842 433 -59 522

2022
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 56 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2022/102 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens 

ekonomiska uppföljning per mars 2022. 
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att återkomma med nämndens 

fördjupade analys och åtgärdsplan senast i juni 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska uppföljningen per mars, ges en helårsprognos av kommunens 
förväntade resultat för år 2022. Uppföljningen omfattar endast 
driftredovisningen. 
Kommunens samlade helårsprognos visar ett resultat på 13 miljoner kronor som 
innebär en positiv budgetavvikelse om 6 miljoner kronor. 
I delårsrapporten per augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som 
omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad 
måluppfyllelse. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Älmhults kommun, ekonomisk uppföljning per mars 2022, 2022-04-26  

• Utbildningsnämndens beslut 2022-04-13, § 38, 2021/118 

• Socialnämnden beslut 2022-04-27 SN, § 52, 2022/37,  

• Tekniska nämndens beslut 2022-04-26, § 44, TN 2022/56  

• Kommunstyrelsen beslut 2022-05-17  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-26, § 33 KFN 2022/5 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 32, MOB 2021/38 

• Gemensamma nämnden beslut 2022-04-11, § 31, GNF 2022/8 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar som tillägg till förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att återkomma med nämndens 
fördjupade analys och åtgärdsplan senast i juni 2022. 

Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkande. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Gusten Mårtenssons (C) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström 
chistina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Ekonomisk uppföljning per mars 2022, Älmhults 
kommun  
Ärendenummer KS 2022/102 
 
Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska uppföljningen per mars, ges en helårsprognos av kommunens 
förväntade resultat för år 2022. Uppföljningen omfattar endast 
driftredovisningen. 
Kommunens samlade helårsprognos visar ett resultat på 13 miljoner kronor som 
innebär en positiv budgetavvikelse om 6 miljoner kronor. 
I delårsrapporten per augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som 
omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad 
måluppfyllelse. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Älmhults kommun, ekonomisk uppföljning per mars 2022, 2022-04-26  

• Utbildningsnämndens beslut 2022-04-27 UN 2021/118 § 48 

• Socialnämnden beslut 2022-04-27, SOC 2022/37 § 52 

• Tekniska nämndens beslut 2022-04-26 TN 2022/56 § 44 

• Kommunstyrelsen beslut 2022-05-17 KS 2022/XX § XXX 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-XX, KFN 2022/XX § XX 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 32, MOB 2021/38 

• Gemensamma nämnden beslut 2022-04-11, § 31, GNF 2022/8 
 

Ärendeberedning 
Helårsprognosen för år 2022 visar för kommunen som helhet ett utfall på drygt 
plus 13 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat på knappt plus 7 
miljoner kronor är det en positiv budgetavvikelse med 6 miljoner kronor. 
Nämndernas budgetavvikelse i helårsprognosen uppgår sammantaget till minus 
19 miljoner kronor. Socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och 
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kultur-och fritidsnämnden redovisar större negativa budgetavvikelser. Övriga 
nämnder redovisar mindre över- eller underskott eller i enlighet med budget. 
Finansen inklusive gemensamma övergripande nettokostnader bedöms ha en 
positiv budgetavvikelse på totalt 25 miljoner kronor, som i huvudsak beror på 
högre skatteintäkter än budgeterat. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunens 
ekonomiska uppföljning per mars 2022. 

 
 
Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Christina Utterström 
Christina.utterstrom@almhult.se 

 

 

 

 

 

  

Älmhults kommun 
 
Ekonomisk uppföljning 
per mars 2022 
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1 Driftredovisning - helårsprognos 
Helårsprognosen för år 2022 visar för kommunen som helhet ett utfall på drygt plus 13 miljoner kronor. 

Jämfört med budgeterat resultat på knappt plus 7 miljoner kronor är det en positiv budgetavvikelse med 6 

miljoner kronor. Nämndernas budgetavvikelse i helårsprognosen uppgår sammantaget till minus 19 

miljoner kronor. Socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden samt kultur-och fritidsnämnden 

redovisar större negativa budgetavvikelser. Övriga nämnder redovisar mindre över- eller underskott eller i 

enlighet med budget. Finansen inklusive gemensamma övergripande nettokostnader bedöms ha en positiv 

budgetavvikelse på totalt 25 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på högre skatteintäkter än 

budgeterat. 

 

 
 

 

1.1 Nämndernas analyser helårsprognos  

 

 Kommunstyrelse 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar på en positiv budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor. Det 

finns osäkerhet i prognosen som främst beror på rekrytering och när tjänsterna tillsätts. Rekrytering pågår 

och några tjänster tillsätts redan under maj månad. Vidare råder viss osäkerhet kring framtida behov av 

stödfunktioner kopplat till totalförsvar och brottsförebyggande arbete. Båda verksamheterna är lagstyrda 

och regeringen har ökat kravställan kopplat till båda områdena.    

 

 Teknisk nämnd 

Tekniska nämndens helårsprognos är en negativ budgetavvikelse med 3,2 miljoner kronor. Den 

huvudsakliga förklaringen till underskottet är ökade kostnader för el, värme, vatten och drivmedel. 

Lokalhyrorna till förvaltningarna har inte justerats för året och de ökade fastighetskostnaderna belastar 

därmed tekniska nämnden.  Förvaltningsledningen har ökade kostnader för kundförluster som inte fanns 

med i budgeten. Projekt och planeringsverksamheten omfördelar mindre del av lönekostnaden till 

investering jämfört med budgeterat, vilket ger en högre driftkostnad.  

Driftsammandrag, mnkr
Prognos 

2022

Budget 

2022

Budget-

avvikelse Utfall 2021

(minus är kostnad, plus är intäkt

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd -3,4 -3,2 -0,1 -2,8

Kommunstyrelsen -68,8 -69,3 0,4 -59,5

Överförmyndarnämnd -2,3 -2,3 0,0 -2,1

Teknisk nämnd -96,5 -93,2 -3,2 -93,3

Utbildningsnämnd -575,4 -572,8 -2,5 -544,4

Socialnämnd -397,5 -385,8 -11,7 -374,3

Gemensam nämnd för familjerätt -1,3 -1,3 0,0 -1,1

Kultur- och fritidsnämnd -44,8 -42,7 -2,1 -40,1

Miljö- och byggnämnd -12,1 -12,3 0,2 -9,8

Nämndernas nettokostnad -1 202,0 -1 183,0 -19,0 -1 127,3

Gemensamma övergripande nettokostnader -29,8 -33,0 3,2 -2,9

Verksamhetens nettokostnader totalt -1 231,8 -1 216,0 -15,8 -1 130,3

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 249,0 1 231,4 17,7 1 165,7

Finansiella poster -4,1 -8,5 4,4 -0,8

Resultat 13,1 6,8 6,3 34,6
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Åtgärder vid negativ budgetavvikelse i prognosen 

Följande förslag till åtgärder redovisas: 

 
 

 

 Utbildningsnämnd 

Nämndens helårsprognos visar en total negativ budgetavvikelse med 2,5 miljoner kronor. Grundskolan och 

gymnasieskolan visar på underskott medan övriga verksamheter visar på överskott. Grundskolan redovisar 

en negativ avvikelse på 3,5 miljoner kronor som avser högre personalkostnader. Avvikelsen beror på flera 

faktorer, bland annat extra behov av bemanning för elever med för särskilt stöd. Gymnasieskolans prognos 

är drygt 1 miljon kronor i underskott. Orsaken är bland annat ett sämre elevantal samt vikande siffror kring 

interkommunala ersättning. Förskolan visar en positiv budgetavvikelse på drygt 1 miljon kronor som beror 

på att personalkostnaderna på förskolorna har varit lägre än det beräknade på grund av sjukfrånvaro. 

 

Åtgärder vid negativ budgetavvikelse i prognosen 

Följande åtgärder redovisas: 

 

Åtgärdsplan Tekniska nämnden skattekollektivet

Uppföljning 

mars 2022
Belopp anges i tkr

IB Prognos utan flaggade åtgärder -3223

Åtgärdsplan

Löpnr Förslag på åtgärd/tkr Effekt 2022 Effekt 2023 Effekt 2024 Konsekvensbeskrivning Avrappor

t-  ering 

till 

Avrapport-  

eringstillfälle

1

Förvaltningen: Hantera kostander för 

kundförluster inom ramen för oförutsatta 

utgifter.

125 0 0

2

Produktion: Ej genomföra inköp ers. 

mindr maskiner som belastar 

driftbudgeten.

488 0 0

Risk att arbeten får göras 

ineffektivt. TN

delår aug

3

Förvaltningen: Generall besparing 

genom minskad kompetens utveckling, 

vakans maa föräldrarledighet.

435 0 0 TN

delår aug

4

Fastighet: Kompensation för ökade 

kostnader för VA uteblev vilket innebär 

att vi får föröka minska 

underhållskostnaderna där det går.

1 088 0 0

Vi skjuter på åtgärder framåt 

vilket kan ge stora konsekvenser 

på sikt med ökade kostnader för 

underhåll.

TN

delår aug

5

Fastighet: Energipriser på el och 

uppvärmning ökar mer än vad som 

beräknats inför hyressättning för 2022. 

Även här får vi försöka minska 

underhållskostnaderna där det går.

1 087 0 0

Vi skjuter på åtgärder framåt 

vilket kan ge stora konsekvenser 

på sikt med ökade kostnader för 

underhåll. Kommer även försöka 

minimera drifttider för 

ventilationen före och efter 

TN

delår aug

6

Fastighet: Justering av hyresintäkter 

2023. 2 175,0

Kostanden belastar övriga 

kommunala verksamheter. TN

Beslut 

detaljbudget 

2023

Summ

a

Summa prognos,  efter v idtagna 

åtgärder

0,0 2 175,0 0,0

Ingående negativ budgetavvikelse (IB) anges i minus
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I grundskolan pågår ett arbete med att anpassa personalstyrkan i enlighet med budgeten. I dagsläget är det 

svårt att vara helt säker på effekten under innevarande år. Osäkerheten kring bussupphandlingen är också 

en faktor som påverkar prognossäkerheten. På Haganässkolan pågår också ett arbete med att öka skolans 

attraktivitet vilket förhoppningsvis leder till bättre ekonomiskt resultat, det är först vid den slutliga 

antagningsdagen som man kan veta hur många elever som går på skolan. Därefter krävs en bedömning om 

ytterligare åtgärder är nödvändiga. 

 

 Socialnämnd 

Socialnämnden redovisar en helårsprognos om minus 11,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen avser 

framför allt hemtjänsten med minus 10,2 miljoner kronor och assistans enligt SFB1/LSS2 med minus 1,3 

miljoner kronor. Budgetavvikelsen inom bistånd genom hemtjänst beror främst en lågt räknad budget inför 

2022, behovet av insatser är större än tilldelad budget. Individ- och familjeomsorgen har till år 2022 fått en 

ökad budget, och prognosen för helåret är att verksamheten kommer ha en budget i balans. Inom omsorg 

funktionsvariation finns ökade behov av insatser, främst personlig assistans. 

 

Åtgärder vid negativ budgetavvikelse i prognosen 

Förvaltningen arbetar aktivt inom de respektive verksamhetsområdena för att hitta möjliga åtgärder för att 

nå en budget i balans. Förvaltningens avsikt är att ännu mer utveckla de förebyggande och rehabiliterande 

arbetssätten, detta för att den enskilde i möjligaste mån så länge det är möjligt ska få kunna klara sig i det 

egna hemmet, med stöd av insatser från socialtjänsten.  

 

Till sammanträdet i maj kommer förvaltningen att presentera en mer fördjupad analys, då nämndens 

förväntade underskott är av den dignitet att en åtgärdsplan kräver tid för analyser för att ge nämnden 

möjlighet att fatta väl underbyggda beslut. Bland annat kommer en analys av nettokostnadsavvikelsen 

gällande äldreomsorg utifrån senaste statistiken tas fram. Analys ska även göras av framtida behov av 

platser inom särskilt boende i relation till hemtjänsten. 

 

  

  

 
1 SFB=SocialFörsäkringsBalken 
2 LSS=Lag om Särskilt Stöd 

Belopp anges i tkr

IB Prognos utan flaggade åtgärder -5 288

Åtgärdsplan

Löpnr Förslag på åtgärd/tkr Effekt 

2022

Effekt 

2023

Effekt 

2024

Konsekvensbeskrivning Avrappor

t-  ering 

till 

Avrapport-  

eringstillfälle

1 Personal anpassning grundskola 2 022 5 699 5 699

Lägre personal täthet vilket 

riskerar att ge en lägre 

måluppfyllelse

KS/KF delår aug

2 Besparing Haganäs gymnasiet 750 750 750

Lägre personal täthet vilket 

riskerar att ge en lägre 

måluppfyllelse

KS/KF delår aug

Summa Summa prognos,  efter v idtagna 

åtgärder

-2 516 1 161 1 161

Ingående negativ budgetavvikelse (IB) anges i minus
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 Kultur- och fritidsnämnd  

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott på 2,1 miljon kronor, varav 1,6 miljoner kronor är en 

engångskostnad för nedskrivning av en konstgräsplan. Kvarstående 0,4 miljoner kronor i negativ 

budgetavvikles är helårsprognosen för ordinarie verksamhet. Förslag på åtgärd för att undvika negativ 

budgetavvikelse är att under året vara återhållsamma med extra utlämnande av bidrag. 

 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Nämndens helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse med 0,2 miljoner kronor. Överskottet 

förklaras av ett större överskott på personalkostnaden som täcker upp underskott på främst intäktssidan. 

Lägre personalkostnaderna beror bland annat på ännu ej tillsatta vakanta tjänster.  

 
1.2 Helårsprognos finansen  

Kommunövergripande poster tillsammans med skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt 

finansnettot, den så kallade finansen, har tillsammans en helårsprognos på 25 miljoner kronor i positiv 

budgetavvikelse. Finansens budgetavvikelse beror i huvudsak på högre skatteintäkter etc på nästan 18 

miljoner kronor. Detta beror en starkare utveckling av skatteunderlaget då återhämtningen skett 

snabbare än SKR tidigare väntat sig. Prognosen utgår ifrån SKR:s bedömning i februari 2022.  

Att finansnettot visar en prognos med positiv avvikelse hänför sig främst till att kommunen förväntas få 

lägre räntekostnader på lån än vad som budgeterats. Det är en följd av att kommunen inte investerat i 

den takt som budgeterats och då inte heller behövt ta upp nya lån i den takt som planerats. 

 
 

 Kommunövergripande poster inom Finansen med större budgetavvikelser är följande: 

• + 5 mnkr pensionsåtagande: pensionerna bedöms har en högre nettokostnad år 2022 

jämfört med år 2021 men bedöms vara lägre än budget. Prognosen utgår ifrån Skandias 

beräkningar 211231. 

• - 2 mnkr lönerevision år 2022: Budgetmedel för årets lönerevision (9 månader) tillförs 

nämnderna efter avslutad lönerevision i april. Lönerevisionens utfall bedöms bli högre än 

budget. 

 

Finansen, mnkr
Prognos 

2022

Budget 

2022

Budget-

avvikelse Utfall 2021

(minus är kostnad, plus är intäkt

Pensionsåtagande (netto, inkl intäkt kalkylerad PO-pålägg) -28,0 -33,2 5,2 -22,5

KS strategiska satsningar -0,7 -0,7 0,0 0,0

Tillfälligt budgettillskott socialnämnden -0,9 -0,9 0,0 0,0

Ej utfördelade löneökningar -17,5 -15,5 -2,0 0,0

Övriga kommunövergripande intäkter och kostnader -0,5 -0,5 -0,1 -0,6

Internränta (kostnad nämnderna) 17,8 17,8 0,0 18,5

Gemensamma övegripande nettokostnader -29,8 -33,0 3,2 -2,9

Skatteintäkter, inkl avräkning 970,3 960,8 9,5 900,1

Inkomst- och kostnadsutjämning 243,2 237,4 5,8 237,2

Avgift till LSS-utjämning -5,6 -5,9 0,2 -10,8

Fastighetsavgift 41,2 39,1 2,1 39,2

S:a skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 249,0 1 231,4 17,7 1 165,7

Finansiella intäkter 4,8 4,0 0,8 5,5

Finansiella kostnader -8,9 -12,6 3,6 -6,3

S:a finansnetto -4,1 -8,5 4,4 -0,8

Summa Finansen 1 215,1 1 189,8 25,3 1 161,9
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-04-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 31 Ekonomisk redovisning per mars 
Ärendenummer GNF 2022/8 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor godkänner ekonomisk 

redovisning per mars 2022 daterad 2022-04-04. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska redovisningen per mars 2022 redovisar den gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor en budget i balans 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

• Ekonomisk redovisning efter mars 2022, gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor i Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner daterad 
2022-04-04 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med familjerättens förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Controller i Markaryd, Ljungby och Älmhults kommuner.  
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 44 Delårsrapport 1 år 2022 
Ärendenummer TN 2022/56 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till 

kommunstyrelsen för sammanställning. 
2. Uppdrar tekniska förvaltningen att vidare granska VA-verksamhetens 

kostnadsbild och avskrivningstider i samband med budgetarbete. 
3. Uppdrar tekniska förvaltningen att undersöka om VA-kollektivets underskott 

kan betalas tillbaka under under fem år istället för tre. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens budgetram för år 2022 är 93,2 miljoner kronor. Prognosen 
för år 2022 beräknas till 96,5 miljoner kronor vilket innebär ett underskott på -
3,2 miljoner kronor.  
När det gäller VA är budgeten i balans, men med en prognos på -2 miljoner 
kronor innebär det att tidigare års underskott byggs på ytterligare med 2 miljoner 
kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22 

• Ekonomisk uppföljning daterad 2022-04-22 

• Ekonomisk uppföljning VA daterad 2022-04-22 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar på följande tillägg: 
1. Uppdrar tekniska förvaltningen att vidare granska VA-verksamhetens 

kostnadsbild och avskrivningstider i samband med budgetarbete. 
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 2022-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

2. Uppdrar tekniska förvaltningen att undersöka om VA-kollektivets underskott 
kan betalas tillbaka under under fem år istället för tre. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Utbildningsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 
Ärendenummer UN 2021/118 
 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen 

per mars 2022.  
 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt den ekonomiska uppföljningen per mars 2022 
enligt fullmäktiges anvisningar. 
  

Beslutsunderlag 
• Rapport, Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-07 

• Tjänsteskrivelse, Ekonomisk uppföljning per mars 2022, daterad 2022-04-07 

• Sammanträdesprotokoll, Utbildningsnämndens utskott, daterad 2022-04-13 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunfullmäktige 
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 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 52 Ekonomisk uppföljning per mars 
Ärendenummer SOC 2022/37 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per mars 2022. 
2. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att komplettera beslut om 

åtgärder för en budget i balans (SOC 2022/27 § 41) med att på nämndens 
sammanträde i maj föredra en analys av nettokostnadsavvikelsen gällande 
äldreomsorg utifrån senaste statistiken. 

3. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att genomföra en uppdatering 
av SKR:s material i syfte att kunna göra en analys av framtida behov av 
platser inom särskilt boende i relation till hemtjänsten. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen redovisar per siste mars en prognos om 397 516 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om – 11 712 mkr.    
Pågående arbete med att verkställa åtgärder för en budget i balans fortlöper 
under år 2022 - 2023 enligt framarbetad åtgärdsplan. De stora 
budgetavvikelserna som sticker ut återfinns under hemtjänst (- 10 213), externt 
stödboende (-1 254) och assistans SFB/LSS (- 1 321). 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22 

• Ekonomisk uppföljning per mars 2022, socialnämnden 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Elin Nilsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
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 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) yrkar följande tillägg till 
socialförvaltningens förslag till beslut:   

 att socialnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att socialnämnden 
tillförs extra medel för att täcka upp det prognostiserade underskottet inom 
hemtjänsten, 10,2 miljoner. 

Vidar Lundbäck (C) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag på Lars Ingverts 
(S) tilläggsyrkande. 
Vidar Lundbäck (C) yrkar att socialnämnden vid majsammanträdet tar beslut om 
nämnden behöver ansöka om tilläggsanslag. 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts 
(S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden avslagit yrkandet. 
Votering begärs. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag och NEJ för bifall. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Jakob Willborg (M) 1 

  

Lars Ingvert (S) 
 

1 
 

Ann Johansson (S) 
 

1 
 

Silvia Lobos (S) 
 

1 
 

Elin Nilsson (S) 
 

1 
 

Vidar Lundbäck (C) 1 
  

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 1 
  

Gull-Britt Tranvik (SD) 1 
  

Jens Jörgensen (M) 1 
  

Livia Martinsson (KD) 1 
  

Marie Rosenquist (M) 1 
  

SAMMANSTÄLLT 7 4 0 
 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att socialnämnden avslår 
tilläggsyrkandet. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Finansiell rapport per mars 2022 
Ärendenummer KS 2022/60 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport augusti och 
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2022-03-31. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25. 

• Finansiell rapport 31 mars 2022.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-25  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Caroline Biltmo 
caroline.biltmo@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Finansiell rapport  
Ärendenummer KS 2022/60 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende uppföljning per mars, delårsrapport augusti och 
helår per december. Rapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per 2022-03-31. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25. 

• Finansiell rapport 31 mars 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger finansiell rapport per 2022-03-31. 
  
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och 
lägga den till handlingarna. 

 
 
 
Caroline Biltmo Susann Pettersson 
Redovisningssamordnare Kommunchef 
 
Beslut för info 
Kommunstyrelsen 
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Bakgrund 
Enligt antagen finanspolicy ska kommunstyrelsen och kommunens helägda 

dotterbolag ta fram en finansiell rapport tre gånger per år till kommunfull-

mäktige. Detta ska göras i samband med uppföljning per mars, delårsrapport per 

augusti och årsredovisningen.   

Av rapporten ska det framgå skuldportföljens volym, inklusive kapitalbindning 

räntebindning och derivat. Rapporten ska vara fördelad per bolag. 

I rapporten framgår föregående rapports siffror inom parentes. Föregående 

rapport är gjord per 31 december 2021. 

 

Aktuell likviditetssituation 
Enligt kommunens finansiella övergripande verksamhetsplan ska kommunen ha 

likvida medel motsvarande en betalningsberedskap om minst 30 dagar. 

Betalningsberedskap om minst 30 dagar motsvarar i dagsläget cirka 55 miljoner 

kronor. Kommunens likviditet uppgår per 2022-03-31 till 31 miljoner kronor 

(113 mnkr) exklusive en kredit på 55 miljoner kronor. Beviljad koncernkredit 

uppgår till 80 miljoner kronor.  

 

Skuldportföljen per 2022-03-31 
Skuldportföljen uppgår per 31 mars till 1 360 miljoner kronor (1 360 mnkr). 

Under första kvartalet har två lån omsatts till nya lån, ett om 50 miljoner kronor 

samt ett om 100 miljoner kronor. Kommunen har inte per 31 mars nyttjat hela 

den, av kommunfullmäktige beslutade, upplåningsreserven om 1 731 miljoner 

kronor. 

 

Gröna lån 
Kommuninvest erbjuder kommuner och regioner att ansöka om ”Gröna lån” för 

att finansiera hållbara investeringsprojekt som främjar omställningen till 

koldioxidsnål och klimattålig tillväxt. De investeringsprojekt Älmhults kommun 

hittills ansökt om och fått beviljade som berättigade projekt är Internationella 

skolan, 215 miljoner kronor samt Paradisskolan, 245 miljoner kronor. För lån 

som finansierar ett godkänt grönt projekt och har en kapitalbindning längre än 

tre år reduceras priset med 0,02%. 

 

Kapitalbindning  
Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen uppgår till 

2,68 år (2,60 år). Kapitalbindningen under år 1 uppgår till 22,43 % (26,10 %).  

 

Räntebindning  
 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen uppgår till

 2,63 år (2,60 år). 
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Genomsnittlig räntesats 
Skuldportföljens snittränta uppgår till 0,48 % (0,46 %). 

 

Derivat  
För närvarande finns inga derivat kopplade till lånen. 

 

Kommunens borgensåtaganden  
Totalt har Älmhults kommun fattat beslut om en nivå på borgensåtagande om  

817,4 miljoner kronor, varav 813 miljoner kronor är till kommunens helägda 

dotterbolag. Utnyttjat borgensåtagande uppgår till 631,7 miljoner kronor.  

 

 
 

 

  

Företag Belopp i tkr Utnyttjad borgen i tkr

Älmhultsbostäder AB 700 000 540 000

Älmhults Näringsfastigheter AB 45 000 20 000

ElmNet AB 65 000 65 000

Älmhults Terminal AB 3 000 2 300

Friskis & Svettis 4 400 4 400

Statliga lån till egna hem 0 0

Totalt 817 400 631 700
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Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 
Finanspolicyn antogs i januari 2019. Under åren 2019 - 2022 har det arbetats 

med att komma inom de gränsvärden som är satta. Avvikelserna per 31 mars 

2022 är att kommunen ligger något högt för lån med räntebindning mellan 1-3 år 

samt att kommunen ligger något lågt för lån med räntebindning mellan 7-10 år. 

Arbetet med att komma inom gränsvärdena för samtliga värden fortsätter 

löpande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde Gränsvärden 2022-03-31 2021-12-31

Högst 50 procent av den totala under 

en enskild 12-månaders period. 0,00 - 50,00 22,43% 0,00%

Räntebinding <1år 20,00 - 40,00 22,43% 26,10%

Räntebinding 1år-3år 10,00 - 30,00 40,07% 40,07%

Räntebinding 3år-5år 10,00 - 30,00 25,00% 25,00%

Räntebinding 5år-7år 10,00 - 25,00 12,50% 8,82%

Räntebinding 7år-10år 0,00 - 20,00 0,00% 0,00%
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 58 Förlängning av lån till stiftelsen Linnés 
Råshult 
Ärendenummer KS 2019/92 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen beslutar att återbetalning av lån om 154 442 kronor till 

Stiftelsen Linnés Råshult flyttas fram ett år till senast 2023-12-31. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2019 att bevilja lån till Stiftelsen Linnés 
Råshult för byte av halmtak på ladugård inom kulturreservatet Linnés Råshult, 
med återbetalning senast 2022-12-31. Enligt uppgift från stiftelsen är åtgärden 
försenad på grund av torkan 2018–2019 och det har inte gått att få fram material. 
Projekt bedöms i stället bli färdigt hösten 2023 och därmed behöver också 
återbetalningen flyttas fram ett år till december 2023.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 153, dnr 2019/92 

• Låneavtal Linnés Råshult daterat 2020-09-17  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Stiftelsen Linnés Råshult 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-11  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Förlänga lån till stiftelsen Linnés Råshult   
Ärendenummer KS 2019/92 
 
Sammanfattning av ärendet 
Återbetalning av lån om 154 442 kronor till Stiftelsen Linnés Råshult flyttas 
fram ett år till senast 2023-12-31.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 153, dnr 2019/92 

• Låneavtal Linnés Råshult daterat 2020-09-17  
 

Ärendeberedning 
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2019 att bevilja lån till Stiftelsen Linnés 
Råshult för byte av halmtak på ladugård inom kulturreservatet Linnés Råshult, 
med återbetalning senast 2022-12-31. Enligt uppgift från stiftelsen är åtgärden 
försenad på grund av torkan 2018–2019 och det har inte gått att få fram material. 
Projekt bedöms i stället bli färdigt hösten 2023 och därmed behöver också 
återbetalningen flyttas fram ett år till december 2023.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att återbetalning av lån om 154 442 kronor till 

Stiftelsen Linnés Råshult flyttas fram ett år till senast 2023-12-31. 
 

Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Stiftelsen Linnés Råshult 
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Kommunstyrelsens ordförande  
Gusten Mårtensson 
gusten.martensson@almhult.se 
 
 

 

Låneavtal – förlängning 
 
Detta avtal mellan nedan angivna parter, ersätter tidigare låneavtal daterat 2020-
09-17 avseende låneperioden. 
 
Lånet avser byte av halmtak på ladugård inom kulturreservatet Linnés Råshult 
som ska återbetalas så snart projektet är slutfört, dock senast 2023-12-31. 
 
Kreditgivare: Älmhults kommun (organisationsnummer 21200-0647) 
Kredittagare: Linnés Råshult Stiftelse (organisationsnummer 829000-7668) 
Lånebelopp: 154.442 kronor 
Låneperiod: 2020-09-25- -2023-12-31 
Beslut: KS 2019/92 § 153. 
 
Amortering av lånet ska ske till fullo senast 2023-12-31. 
Ränta ska inte tas ut på de utlånade medlen. 
 
 
Älmhults kommun Linnés Råshult Stiftelse 
 
 
____________________ _____________________ 
Gusten Mårtensson Eva Ballovarre 
Kommunstyrelsens ordförande Ordförande
 
 
____________________        ______________________ 
Susann Pettersson Birgit Käll Andersson  
Kommunchef  ???
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Beslut om ekonomisk säkerhet, Äskya 
avfallsanläggning 
Ärendenummer KS 2022/34 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som 

ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning pantsätta 34 miljoner 
kronor i tillgodohavande på ett konto i Swedbank med fullmakt till 
Länsstyrelsen. 
  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att i samband 
med att nytt tillstånd för Äskya avfallsanläggning ska tas fram, utreda 
framtida hanteringen och ägandet av deponin. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 
Kommunstyrelsen punkt 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Deponin Äskya avfallsanläggning har inte i samband med bolagiseringen 2019, 
då SSAM AB1 bildades, flyttats över till bolaget utan finns kvar i kommunens 
ägo. Det är Älmhults kommun som har tillståndet för verksamheten.  
Länsstyrelsen har konstaterat att det inte finns någon ekonomisk säkerhet ställd 
för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning enligt gällande tillstånd. 
Skälet till att kommunsektorn omfattas av kravet på säkerhet för återställning av 
deponiverksamhet är att EU:s deponeringsdirektiv innehåller tvingande 
bestämmelser om ställande av säkerhet för återställning. Medlemsstaterna är 
skyldiga att tillse att det kravet uppfylls av alla deponier som omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Något utrymme för undantag för deponier som 
drivs i offentlig regi finns ej enligt förarbetena. 
 
 

 
1 Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Länsstyrelsen beslut 2022-02-10, Föreläggande om att inkomna med 
ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun. 

• Länsstyrelsens beslut om anstånd att inkomna med ekonomisk säkerhet för 
Äskya avfallsanläggning senast 30 juni, 2022-04-26  

• Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, Deldom 2007-02-09, Tillstånd till fortsatt 
och utökad verksamhet vid avfallsanläggningen Äskya. 

• SKR, Avdelningen för juridik, 2022-04-21, svar på förfrågan om 
föreläggande om ekonomisk säkerhet som pant strider mot kommunallagens 
pantsättningsförbud. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Södra Smålands Avfall och Miljö, SSAM AB 
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 Tjänsteskrivelse    

 2022-04-26  1(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
christina.utterstrom@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Ekonomisk säkerhet Äskya   
Ärendenummer KS 2022/34 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen inkom i februari 2022 med föreläggande om att kommunen ska 
inkomna med ekonomisk säkerhet på 34 miljoner kronor för Äskya 
avfallsanläggning. Den ekonomiska säkerheten ska ställas som pant eller borgen. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att som ekonomisk säkerhet pantsätta 
beloppet på ett konto i Swedbank med fullmakt till Länsstyrelsen.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Länsstyrelsen beslut 2022-02-10, Föreläggande om att inkomna med 
ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun. 

• Länsstyrelsens beslut om anstånd att inkomna med ekonomisk säkerhet för 
Äskya avfallsanläggning senast 30 juni, 2022-04-26  

• Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, Deldom 2007-02-09, Tillstånd till fortsatt 
och utökad verksamhet vid avfallsanläggningen Äskya. 

• SKR, Avdelningen för juridik, 2022-04-21, svar på förfrågan om 
föreläggande om ekonomisk säkerhet som pant strider mot kommunallagens 
pantsättningsförbud. 
 

Ärendeberedning 
Deponin Äskya avfallsanläggning har inte i samband med bolagiseringen 2019, 
då SSAM AB1 bildades, flyttats över till bolaget utan finns kvar i kommunens 
ägo. Det är Älmhults kommun som har tillståndet för verksamheten. I 
kommunens redovisning finns en avsättning (beräknade kostnader för framtida 
åtagande) på drygt 23 miljoner kronor. Nivån på avsättningen är under utredning 
och ska enligt gällande redovisningsprinciper nuvärdesberäknas vilket inte i 
dagsläget är gjort.  
Länsstyrelsen har konstaterat att det inte finns någon ekonomisk säkerhet ställd 
för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning enligt gällande tillstånd; deldom 
M1102 daterad 2007-02-07. Enligt deldomen gäller: ”Detta tillstånd får tas i 

 
1 Södra Smålands Avfall och Miljö AB. 
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 Tjänsteskrivelse    

 2022-04-26  2(3) 

 

 

anspråk endast under förutsättning att kommunen, för att säkerställa att de 
skyldigheter som gäller för verksamheten fullgörs, har ställt ekonomisk säkerhet 
om minst 34 milj kr. Säkerheten skall ställas i form av pant eller borgen enligt 
bestämmelserna i 2 kap 25 § utsökningsbalken och prövas av miljödomstolen i 
särskild ordning. Säkerheten skall förvaras hos Länsstyrelsen i Kronobergs 
län.” 
Den ekonomiska säkerheten ska förutom kostnader för sluttäckningen av 
avslutade deponier även täcka kostnader för fortsatt lakvattenrening, 
omhändertagande av deponigas och framtida kontroller. Enligt Länsstyrelsen har 
kravet på ekonomisk säkerhet inte ändrats sedan domen 2007. Länsstyrelsen kan 
inte heller godkänna andra alternativ att säkra medel för framtida kostnader än 
det som anges i tillståndet. Länsstyrelsen bedömer därmed att det inte går att 
ställa ekonomisk säkerhet i form av fonderade medel (avsättning), eftersom det 
skulle strida mot 2007 års dom. Enligt praxis är inte heller ekonomisk säkerhet i 
form av fonderade medel en godtagbar säkerhet eftersom medlen för att fylla sitt 
syfte alltid måste vara tillgängliga för tillsynsmyndigheten att ta i anspråk vid 
behov. 
Skälet till att kommunsektorn omfattas av kravet på säkerhet för återställning av 
deponiverksamhet är att EU:s deponeringsdirektiv innehåller tvingande 
bestämmelser om ställande av säkerhet för återställning. Medlemsstaterna är 
skyldiga att tillse att det kravet uppfylls av alla deponier som omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Något utrymme för undantag för deponier som 
drivs i offentlig regi finns ej enligt förarbetena. 
I kommunallagen finns förbud för pantsättning av kommunens egendom. 
Pantsättningsförbudet och kraven på ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken 
strider delvis mot varandra. Regelverket i miljöbalken är en implementering av 
ett EU-direktiv och EU rätten är överordnad vanlig svensk lag. Det innebär att 
vid en regelkonflikt anses hierarkiskt högre författning ha företräde framför 
lägre och därmed bedömer SKR att kommunen i denna situation har möjlighet 
att välja lämplig säkerhet inom ramen för föreläggandet. 
Pantsättning av tillgodohavande på ett konto innebär att medlen inte är 
tillgängliga som likvida medel för kommunen. Ingen ränta utgår på medlen och 
det utgår en engångsavgift på 5 tkr till banken vid upprättandet. Ett alternativ är 
att banken utfärdar en bankgaranti, vilket också har en engångsavgift på 5 tkr 
men även en löpande garantiprovision till banken som i dagsläget uppgår till 
0,45% per år.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som 
ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning pantsätta 34 miljoner 
kronor i tillgodohavande på ett konto i Swedbank med fullmakt till 
Länsstyrelsen. 
  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att i samband 
med att nytt tillstånd för Äskya avfallsanläggning ska tas fram, utreda 
framtida hanteringen och ägandet av deponin. 
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Christina Utterström Susann Pettersson 
Ekonomichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
Södra Smålands Avfall och Miljö, SSAM AB 
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Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Älmhults kommun
Att: Anders Nyberg
anders.nyberg@almhult.se

Elektronisk delgivning

Föreläggande om att inkomma med ekonomisk säkerhet 
för Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Älmhults kommun, med organisations-
nummer 212000-0647, att inkomma med en ekonomisk säkerhet på 34 
miljoner kronor för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning.

Den ekonomiska säkerheten ska ställas som pant eller borgen och 
inkomma till Länsstyrelsen med kopia till Mark- och miljödomstolen 
senast åtta veckor från det att beslutet vunnit laga kraft. Inlämnande av 
säkerhet ska ske enligt vad som anges nedan under rubriken 
”Information”.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har konstaterat att det inte finns någon ekonomisk 
säkerhet ställd för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning enligt 
gällande tillstånd; deldom M1102 daterad 2007-02-07.

Enligt deldomen gäller:

”Detta tillstånd får tas i anspråk endast under förutsättning att 
kommunen, för att säkerställa att de skyldigheter som gäller för 
verksamheten fullgörs, har ställt ekonomisk säkerhet om minst 34 milj 
kr. Säkerheten skall ställas i form av pant eller borgen enligt 
bestämmelserna i 2 kap 25 § utsökningsbalken och prövas av 
miljödomstolen i särskild ordning. Säkerheten skall förvaras hos 
Länsstyrelsen i Kronobergs län.” 

Länsstyrelsen har kontaktat er om att någon ekonomisk säkerhet inte 
har ställts som pant eller borgen. Ni har informerat om att ni gör 
avsättningar regelbundet och har fonderade medel för beräknade 
kostnader. Den 24 mars 2021 inkom ni med en redovisning av 
fonderingsbehov för Äskya avfallsanläggning (reviderad 2020-11-27).

Beslut

Datum
2022-02-10

 

Ärendebeteckning 
555-880-2022

Anläggningsnr.
0765-60-001
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Beslut 2 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-02-10 555-880-2022

Summering (Ur inlämnad kalkyl för fonderingsbehov, rev. 2020-11-27)

I kalkylen anges att bedömning av fonderingsbehovet har utgått från 
anläggningens verksamhetstillstånd, egenkontrollprogram (VOS 
2016) och aktuell sluttäckningsplan (Faveo Projektledning AB, 2014). 
I kalkylen redovisas beräknade kostnader för sluttäckningsåtgärder, 
drift och skötsel (lakvatten, gashantering, kontroll av utsläpp, skötsel 
deponiyta), avskrivningar historiska investeringar (kapitalkostnad för 
avskrivning och räntekostnad för tidigare investeringar som belastar 
fonden, till exempel investeringar i lakvattenanläggning och nya 
deponiceller) och framtida investeringar (uppgradering/avveckling 
gasuttagsystem). Den totala nuvärdesberäknade kostnaden uppgår till 
57,3 miljoner kronor. I kalkylen har flera antaganden behövts göras, 
vilket medför osäkerheter. SWECO som gjort kalkylen 
rekommenderar att den uppdateras fortlöpande i takt med att ny 
information om framtida kostnader kommer till känna. 

Motivering till beslutet
Ekonomisk säkerhet i form av fonderade medel, pant eller borgen.

Enligt tillståndet till fortsatt och utökad verksamhet vid 
avfallsanläggningen Äskya, Älmhults kommun (M1102-05, 2007-02-
09) ska ekonomisk säkerhet om minst 34 miljoner kronor ställas i 
form av pant eller borgen.

Kravet på ekonomisk säkerhet har inte ändrats sedan domen 2007. 
Länsstyrelsen kan inte heller godkänna andra alternativ att säkra 
medel för framtida kostnader än det som anges i tillståndet. 
Länsstyrelsen bedömer därmed att det inte går att ställa ekonomisk 
säkerhet i form av fonderade medel, eftersom det skulle strida mot 
2007 års dom. 

Enligt praxis är inte heller ekonomisk säkerhet i form av fonderade 
medel en godtagbar säkerhet eftersom medlen för att fylla sitt syfte 
alltid måste vara tillgängliga för tillsynsmyndigheten att ta i anspråk 
vid behov (se Högsta domstolens avgörande NJA 2009 s. 667 och 
Mark- och miljööverdomstolens avgöranden MÖD 2006:12 och 
2010:20). 

Totalt nuvärde täckningsåtgärder 29 690 823 kr

Totalt nuvärde för drift och skötsel 8 311 527 kr

Totalt nuvärde avskrivningar historiska investeringar 15 691 014 kr

Totalt nuvärde framtida investeringar 3 626 461 kr

Summa nuvärde 57 319 825 kr
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Beslut 3 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-02-10 555-880-2022

Belopp

Den ekonomiska säkerheten ska förutom kostnader för sluttäckningen 
av avslutade deponier även täcka kostnader för fortsatt 
lakvattenrening, omhändertagande av deponigas och framtida 
kontroller.

Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan ansöka om ändring av 
belopp för en ekonomisk säkerhet hos Mark- och miljödomstolen om 
det aktuella beloppet som beslutats inte längre bedöms kunna täcka 
kostnaderna.

Länsstyrelsen bedömer att avskrivningar av historiska investeringar 
inte ska ingå i beräkningen av den ekonomiska säkerheten. 
Länsstyrelsen bedömer inte heller att hela kostnaden för drift och 
skötsel är relevant för beräkning av den ekonomiska säkerheten. Om 
totalkostnaden minskas med kostnad för avskrivningar av historiska 
investeringar och del av kostnad för drift och skötsel blir kostnaderna 
som den ekonomiska säkerheten ska täcka cirka 35-40 miljoner 
kronor. Eftersom det finns viss osäkerhet i beräknade kostnader 
bedömer Länsstyrelsen att det belopp på 34 miljoner kronor som 
anges i domen från 2007 fortfarande är relevant och inte behöver 
omprövas om höjning i nuläget.  

Slutsats

Ni behöver ställa en ekonomisk säkerhet på 34 miljoner kronor i form 
av pant eller borgen. Länsstyrelsen bedömer att senast åtta veckor 
efter att beslutet vunnit laga kraft är rimlig tid att inkomma med 
säkerheten till Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.

Bestämmelser som beslutet grundas på

 Deldom M1102-05, 2007-02-09

 26 kap 9 § Miljöbalken. En tillsynsmyndighet får i det enskilda 
fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för 
att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som 
har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda 
fallet får inte tillgripas.

Information
Den ekonomiska säkerheten på 34 miljoner kronor ställs mot 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Enklast är att skicka in den 
ekonomiska säkerheten tillsammans med eventuell fullmakt till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län för förvaring. Handlingarna ska 
skickas i original med rekommenderat brev, alternativt kan de 
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Beslut 4 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-02-10 555-880-2022

överlämnas direkt hos Länsstyrelsen, i lokalerna på Kungsgatan 8 i 
Växjö. 

Det är mark- och miljödomstolen som godkänner den ekonomiska 
säkerheten i enlighet med tillståndet för verksamheten. En kopia på 
säkerhetsdokumentationen ska därför skickas med e-post till Mark- 
och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt för prövning, 
mmd.vaxjo@dom.se. Ange att original har lämnats till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län och att ni vill att Mark- och miljödomstolen prövar 
säkerheten. Ange även Länsstyrelsens anläggningsnummer för Äskya 
avfallsanläggning: 0765-60-001 och målnummer för dom om tillstånd.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta mig, Ulrica Nymberg, för frågor på telefon 
010-2237498 eller via e-post Ulrica.Nymberg@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 880-2022 i ämnesraden för e-post.

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-223 70 00.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf enhetschef för miljöskyddsenheten Anders 
Brännström med miljöskyddshandläggare Ulrica Nymberg som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också miljöjurist 
Henrik Skanert och miljöskyddshandläggare Anna Nicklason 
medverkat. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Deldom M1102-05, 2007-02-09
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Beslut 5 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-02-10 555-880-2022

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via e-
post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
351 86 Växjö.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
kronoberg@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange 
diarienummer 880-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Staffan Wikell 
avdelningen för juridik 
 

Älmhults kommun 
Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström 

Föreläggande för Älmhults kommun enligt 15 kap 35 § 
miljöbalken om att inkomma med säkerhet för 
avfallsanläggning och det kommunala pantsättningsförbudet i 
11 kap 22 § kommunallagen (KL) 
Bakgrund 

Älmhults kommun har av Länsstyrelsen i Kronobergs län genom beslut 2022-02-10 
förelagts att ställa ekonomisk säkerhet i form av pant eller borgen på 34 miljoner kr 
för verksamheten vid kommunens avfallsanläggning. Beslutet har enligt uppgift 
vunnit laga kraft.   

Kommunallagens pantsättningsförbud 

Det kommunala pantsättningsförbudet regleras i 11 kap. 22 § kommunallagen (KL). 
Av bestämmelsen framgår att kommuner och regioner inte får upplåta panträtt i sin 
egendom till säkerhet för en fordran. Vid förvärv av egendom får de dock överta 
betalningsansvaret för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i 
egendomen. Förbudet gäller både för fast och lös egendom. Syftet med förbudet är att 
säkerställa att säkerheten för kommunernas och regionernas lån utgörs av all den 
egendom som de äger och hela deras skattekraft. Det har ansetts väsentligt för tilltron 
till kommunerna och regionerna som låntagare att långivarna kan utgå från att krediten 
kan baseras på båda dessa faktorer1. Likalydande bestämmelse fanns med redan i  
1977 års och 1991 års kommunallagar2. När bestämmelsen infördes i 1977 års 
kommunallag löd bestämmelsen: 

Kommun och landstingskommun får taga upp lån och ingå borgen. Kommun och 
landstingskommun får ej upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för fordran. Vid 
förvärv av egendom får kommun och landstingskommun övertaga betalningsansvaret 
för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen. 

Bestämmelsen om pantsättningsförbudet tillkom för att kommunerna och landstingen 
inte skulle få ta upp lån mot säkerhet av panträtt i fastighet. Det är alltså upplåtandet 
av panträtten genom överlämnande av pantbrev som är otillåtet, inte att ta ut 
pantbreven i sig3. När man bedömer pantsättningsförbudets räckvidd så måste det 

 
1 Prop. 1978/79:53, s. 18, 2021:75, sid 246 
2 Prop 1990/91:117 s 214 
3 Kommunallagarna 2 – Kaijser m fl, Kommunförbundets förlag, 6:e upplagan, sid 549.  
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inbegripa vad ”till säkerhet för en fordran” betyder i förhållande till bestämmelsen i 
15 kap 35 § miljöbalken (MB) och syftet med den bestämmelsen. I 15 kap 35 § MB 
talas om att verksamhetsutövaren ska ställa säkerhet för fullgörandet av de 
skyldigheter som gäller för deponeringsverksamheten. Bestämmelsen gäller alla de 
kostnader som åvilar verksamhetsutövaren nu och i framtiden under en deponis hela 
livslängd, men det gäller inte i första hand konkreta fordringar vid tillfället när 
säkerheten ställs.  

Krav på ekonomisk säkerhet vid deponering av avfall enligt 15 kap 35 § miljöbalken  

Enligt 15 kap 35 § miljöbalken (MB) gäller att ett tillstånd till en verksamhet som 
omfattar deponering av avfall får ges endast om verksamhetsutövaren för fullgörandet 
av de skyldigheter som åligger denne för deponeringsverksamheten ställer säkerhet 
enligt 16 kap. 3 § MB eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant 
säkerställande. 
Den säkerhet som ska ställas gäller alltså inte en specifik fordran utan är ett slags 
generell garanti för täckande av de kostnader för återställning och andra skyldigheter 
som åligger verksamhetsutövaren under deponins hela livslängd. Huvudsyftet med 
ställande av säkerhet enligt bestämmelsen är att skydda samhället från risken att 
behöva svara för framtida kostnader för efterbehandling.  

Bestämmelsen i 15 kap 35 § gäller alla deponeringsverksamheter även sådana som 
bedrivs av staten, en kommun, en region eller ett kommunalförbund. I förarbetena till 
bestämmelsen anges att skälet till att även staten och kommunsektorn omfattas av 
kravet på säkerhet för återställning är att EU:s deponeringsdirektiv innehåller 
tvingande bestämmelser om ställande av säkerhet för återställning och att 
medlemsstaterna är skyldiga att tillse att det kravet uppfylls av alla deponier som 
omfattas av direktivets tillämpningsområde. Något utrymme för undantag för deponier 
som drivs i offentlig regi finns ej enligt förarbetena4 Av deponeringsdirektivet artikel 
8  a iv) framgår bl a att medlemsstaterna ska tillse att sökanden ska vidta åtgärder i 
form av ekonomisk säkerhet eller någon motsvarighet för att säkerställa iakttagande 
av de skyldigheter som åligger sökanden enligt utfärdat tillstånd i enlighet med 
direktivet. Säkerheten ska bibehållas så länge som det är nödvändigt för underhålls – 
och efterbehandlingsverksamheten på platsen.5  

Regelkonflikt 

Pantsättningsförbudet i 11 kap 22 § KL och kraven på ekonomisk säkerhet i 15 kap  
35 § MB strider delvis mot varandra. Bestämmelsen om pantsättningsförbudet riktar 
sig bara till verksamhetsutövaren (här kommunen)själv medan 15 kap 35 § MB riktar 
sig både till verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheter och domstolar. Kravet i 15 
kap 35 § MB är inte heller begränsat till pantsättning av egendom utan omfattar även 
andra typer av säkerheter. I den regelkonflikt som uppstår när kommunen nu förelagts 

 
4 Prop 2006/07:95 sid 135.  
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/31 EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall 
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att ställa säkerhet genom pant eller borgen enligt 15 kap 35 § MB måste man fråga sig 
vilken bestämmelse som har företräde. Eftersom 15 kap 35 § MB är en 
implementering av ett EU-direktiv samt att EU rätten är överordnad vanlig svensk lag 
och att vid en regelkonflikt hierarkiskt högre författning anses ha företräde framför 
lägre så bedömer jag att kommunen i den förhandenvarande situationen har möjlighet 
att välja lämplig säkerhet inom ramen för föreläggandet. Det kan vara pantsättning av 
kommunens fasta eller lösa egendom eller bankgaranti eller kanske 
försäkringslösning, om det kan finnas någon sådan som länsstyrelsen kan godta. 
Dessutom kan man betrakta 15 kap 35 § MB som en speciallagstiftning i förhållande 
till pantsättningsförbudet i KL och den skulle då ha företräde framför 
pantsättningsförbudet även på den grunden.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för juridik 
 

 

Staffan Wikell 
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Post Box 500, 343 23 Älmhult  Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  Fax 0476-552 00  E-post info@almhult.se  
Webbplats www.almhult.se Organisationsnummer 212000-0647  Bankgiro 5720-0073 

Kommunledningsförvaltningen 
Elisabeth Olofsson   
0476-55149 
Elisabeth.olofsson@almhult.se 
 

 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Att: Ulrica Nymberg 

  
  

 
 
 
Begäran om förlängning av anstånd i ärende 555-880-2022 
 
Älmhults kommun har beviljats anstånd till och med den 9 juni 2022 i 
ovanstående ärende.  
Som grund för kommunens begäran anfördes att ett beslut om den ekonomiska 
säkerheten kan fattas av kommunfullmäktige i Älmhults kommun först den 30 
maj, med efterföljande justering den 7 juni.  
Älmhults kommun har nu fått besked från banken att det är ett lagakraftvunnet 
beslut som krävs för det fall att kommunfullmäktige beslutar om en bankgaranti.  
Mot denna bakgrund begär Älmhults kommun förlängning av anståndet till den 
30 juni 2022 med att inkomma med ekonomisk säkerhet på 34 miljoner kronor 
för verksamheten vid Äskya avfallsanläggning. 
 
Älmhult den 20 april 2022 
 
Elisabeth Olofsson 
Kanslichef 
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From:                                 Brännström Anders
Sent:                                  Tue, 26 Apr 2022 08:42:31 +0000
To:                                      Elisabeth Olofsson
Cc:                                      Emanuelsson Olivia G
Subject:                             Begäran om förlängning av anstånd - godtas

Hej Elisabeth, 
 
Vi meddelar anstånd enligt begäran till 30 juni 2022. 
 
 
Vänlig hälsning
 
Anders Brännström              
Tf. enhetschef miljöskyddsenheten
Telefon: 010 223 74 33     
  
Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg
SE-351 86  VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00 
Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö
Information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd
 

www.lansstyrelsen.se/kronoberg 
 
Vår vision: ”Ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans.”
 
Vi diarieför ärendet  
 

Från: Elisabeth Olofsson <elisabeth.olofsson@almhult.se> 
Skickat: den 26 april 2022 10:15
Till: Nymberg Ulrica <Ulrica.Nymberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Begäran om förlängning av anstånd
 
Hej Ulrica! 

Undrar om ni har hunnit ta ställning till bifogad begäran? Skulle behöva ett besked snarast, då kallelsen till 
AU går imorgon. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
  
Elisabeth Olofsson 
Kanslichef 
  

Kommunledningsförvaltningen 
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Box 500, 343 23 Älmhult 
0476-55149 
Elisabeth.olofsson@almhult.se 
www.almhult.se 
  
Värna om miljön - undvik utskrift 
 
 
 
Från: Elisabeth Olofsson 
Skickat: den 20 april 2022 16:08
Till: ulrica.nymberg@lansstyrelsen.se
Ämne: Begäran om förlängning av anstånd
 
Hej Ulrica! 
 
Bifogar här en begäran om förlängning av det tidigare anståndet som ni har gett i ärende 555-880-2022, 
Föreläggande om att inkomma med ekonomisk säkerhet för Äskya avfallsanläggning i Älmhults kommun. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Elisabeth Olofsson 
Kanslichef 
  

Kommunledningsförvaltningen 
Box 500, 343 23 Älmhult 
0476-55149 
Elisabeth.olofsson@almhult.se 
www.almhult.se 
  
Värna om miljön - undvik utskrift 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 60 Granskning av upphandlingsverksamheten 
Ärendenummer KS 2022/35 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-04-27 som svar på    

kommunrevisionens granskning av kommunens upphandlingsprocess. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har givit Ernst and Young (EY) i uppdrag att granska          
kommunens upphandlingsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen upphandlar i enlighet med LOU samt kommunens interna 
styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling.  
Bedömningen är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i enlighet 
med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig 
upphandling.  Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer 
för hur upphandlingar ska genomföras samt att genomförd 
stickprovsundersökning i stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer. 
Kommunrevisionen efterfrågar kommunstyrelsens skriftliga svar på 
granskningen senast 2022-05-16. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar yttrande 
daterat 2022-04-27 som svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
upphandlingsprocess. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27 

• Ernst and Youngs rapport ”Granskning av upphandlingsprocessen i 
förhålllande till LOU – Älmhults kommun”, daterad 2022-12-09 

• Kommunrevisionens missiv ” Granskning av upphandlingsprocessen” daterat 
2022-02-15        
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunrevisionen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-27  1(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Elisabeth Olofsson   
elisabeth.olofsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Yttrande gällande granskning av 
upphandlingsprocessen  
Ärendenummer KS 2022/35 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har givit Ernst and Young (EY) i uppdrag att granska          
kommunens upphandlingsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen upphandlar i enlighet med LOU samt kommunens interna 
styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling.  
Bedömningen är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i enlighet 
med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig 
upphandling.   Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer 
för hur upphandlingar ska genomföras samt att genomförd 
stickprovsundersökning i stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer. 
I rapporten framhåller man att den interna kontrollplanen omfattar 
avtalsuppföljning, men påtalar att kommunstyrelsen bör överväga kontroller av 
att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och kommunfullmäktiges 
policy och riktlinje. I granskningen ges kommunstyrelsen följande 
rekommendationer: 

1. Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamhet 
2. Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU 

och fullmäktiges riktlinje och policy  
Kommunrevisionen efterfrågar kommunstyrelsens skriftliga svar på 
granskningen senast 2022-05-16. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar detta 
yttrande som svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
upphandlingsprocess. 
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27 

• Ernst and Youngs rapport ”Granskning av upphandlingsprocessen i 
förhålllande till LOU – Älmhults kommun”, daterad 2022-12-09 

• Kommunrevisionens missiv ” Granskning av upphandlingsprocessen” daterat 
2022-02-15                      
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-27  2(3) 

 

 

Ärendeberedning 
Syftet med den granskning som EY gjort av kommunens upphandlingsprocess, 
på uppdrag av kommunrevisionen, var att bedöma om kommunstyrelsen 
upphandlar i enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument och 
riktlinjer för offentlig upphandling. Revisionen bedömer utifrån rapporten att 
kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i enlighet med LOU samt 
kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 
Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer för hur 
upphandlingar ska genomföras samt att genomförd stickprovsundersökning i 
stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer. Revisionen ser positivt 
på att det tidigare har genomförts utbildningsinsatser för anställda och 
uppmuntrar till att utbildning även erbjuds framöver. Vidare bedömer revisionen 
att det delvis finns en tillräcklig kontroll av upphandlingsverksamheten, bl.a. 
genom att samtliga direktupphandlingar ska anmälas till upphandlingsenheten 
samt genom den upphandlingsplan som upprättas över planerade upphandlingar. 
Revisionen konstaterar att den interna kontrollplanen innehåller 
avtalsuppföljning, men bedömer att kommunstyrelsen bör överväga kontroller av 
att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och kommunfullmäktiges 
riktlinje och policy.  
Kommunstyrelsen har utifrån rapporten givits följande rekommendationer:  

1. Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter. 
2. Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU 

och fullmäktiges riktlinje och policy. 
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom rekommendationerna samt 
frågeställningen och lämnar följande förslag till svar på kommunrevisionens 
granskning av kommunens upphandlingsprocess; 
1. Upphandlingsenhetens upphandlare deltar kontinuerligt i externa 

utbildningar för att få aktuell kunskap om lagändringar och nya riktlinjer. 
Upphandlarna har före pandemin även genomfört utbildningsinsatser för 
anställda i kommunen. Dock har utbildningarna ej varit möjliga att 
genomföra under pandemin, men ett arbete pågår förnärvarande med att 
återuppta dessa utbildningar med ett uppdaterat innehåll. En digital 
upphandlingsguide har också tagits fram som finns tillgänglig på 
kommunens webb under näringslivssidorna för externa och i 
Kunskapsbanken för medarbetare.   
 

2. Kommunstyrelsen säkerställer att upphandlingar genomförs i enlighet med 
LOU och kommunens policy och riktlinje genom såväl intern kontroll som 
uppföljning av krav och avtal. Kommunens nya riktlinje innehåller både 
rutiner och anvisningar om kontroller i syfte att kvalitetssäkra upphandlingar 
samt uppföljningar av avtal som sker på respektive förvaltning. Härigenom 
ska således kontroller genomföras som ett led i att ytterligare säkerställa att 
upphandlingar genomförs i enlighet med lag och övriga av kommunen 
antagna styrdokument.  
 
Revisonen har även noterat att det saknas dokumentation avseende 
upphandlingen av färdtjänst och skolskjuts och vill därför vill veta om 
dokumentation aldrig har upprättats eller varför den annars inte har översänts 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-27  3(3) 

 

 

till granskarna. Dokumentationen saknas inte, men har på grund av 
förbiseende ej tillhandahållits revisionen. Detta har dock åtgärdats och 
revisionen har tillhandahållit samtliga handlingar i den aktuella 
upphandlingen.   

 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2022-04-27 som svar på    

kommunrevisionens granskning av kommunens upphandlingsprocess. 
 
 
Elisabeth Olofsson Susann Pettersson 
Kanslichef Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunrevisionen 
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   Revisorerna 

 Missiv 

 

        2022-02-15  1(1) 

 

 

Till: kommunstyrelsen 

För kännedom till: kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Granskning av upphandlingsprocessen  

 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska kommunens upphandlingsprocess. 

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen upphandlar i enlighet 

med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig 

upphandling. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i hög utsträckning 

upphandlar i enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument och 

riktlinjer för offentlig upphandling. Bedömningen görs mot bakgrund av att det 

finns tydliga riktlinjer för hur upphandlingar ska genomföras samt att genomförd 

stickprovsundersökning i stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer. 

I granskningen ges kommunstyrelsen följande rekommendationer:  

 

• Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter  

• Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU 

och fullmäktiges riktlinje och policy 

Revisorerna noterar från granskningen att det saknas väsentlig dokumentation 

avseende upphandlingen av färdtjänst och skolskjuts. Vi revisorer vill veta om 

denna dokumentation aldrig har upprättats eller annars varför den inte har 

översänts till granskarna.  

Revisorerna har godkänt rapporten och önskar kommunstyrelsens skriftliga svar 

på bedömningarna enligt rapporten samt dess rekommendationer och 

revisorernas fråga senast måndagen den 16:e maj 2022.  

 

Bilaga: Granskning av upphandlingsprocessen 

 

 

 

 

Tommy Lövquist Laila Hult  

Ordförande Vice ordförande 
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1. Sammanfattning 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 

verksamhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Erfarenheter visar 

att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett antal svårigheter för de 

upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. 

Kommunens revisorer har därför valt att granska om kommunstyrelsen upphandlar i enlighet 

med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 

Granskningen grundas på dokumentstudier, intervjuer och en stickprovsundersökning av 10 

upphandlingar.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i 
enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig 
upphandling. Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer för hur 
upphandlingar ska genomföras samt att genomförd stickprovsundersökning i stort visar på en 
god följsamhet till LOU och riktlinjer.  

Den interna kontrollplanen omfattar avtalsuppföljning men vi bedömer att kommunstyrelsen 
bör överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och fullmäktiges 
riktlinje och policy.   

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter  
 Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och 

fullmäktiges riktlinje och policy 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 
verksamhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Nya 
bestämmelser, bl.a. avseende direktupphandling, införs den 1 februari 2022. En effekt av 
lagstiftningen är att offentlig verksamhet förmodas att göra bättre affärer då lagstiftningen 
kräver öppenhet och transparens i upphandlingsförfarandet.  

Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad med ett antal 
svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. Ett återkommande 
mönster är att de upphandlande myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga 
kunskaper och stöd i form av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå. Flertalet inköp och 
upphandlingar, särskilt på direktupphandlingsnivå, sker dock på lokal nivå ute i organisationen. 

Älmhults kommun ska vid inköp följa lagen om offentlig upphandling samt kommunens policy 
för upphandling. I kommunens inköp- och upphandlingspolicy anges de bindande principerna 
som utöver gällande lagar ska tillämpas vid all anskaffning. Policyn fastställer att 
kommunstyrelsen ska övervaka upphandlingsverksamheten i kommunen.  

Sedan slutet av 2018 har det pågått en process avseende upphandling av 
skolskjutsverksamhet i Älmhults kommun. Upphandlingen har annonserats två gånger och i 
båda fallen har en av anbudsgivarna överklagat tilldelningsbeslutet. Kommunstyrelsen 
beslutade under hösten 2020 att göra en direktupphandling för att kunna erbjuda skolskjuts 
under tiden som överprövningen pågick.  Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av en av 
anbudsgivarna. I en dom från förvaltningsrätten framgår att Älmhults kommun tillåts köpa 
skolskjuts och färdtjänst av Flexbuss AB i väntan på ny dom eller avslutad ny upphandling. 

Mot bakgrund av ovan har revisorernas identifierat upphandlingsprocessen som ett område 
vilket ska granskas under 2021.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syftade till att bedöma om kommunstyrelsen upphandlar i enlighet med LOU 
samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Följer kommunen lagen om offentlig upphandling, kommunens inköp och 
upphandlingspolicy och tillhörande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?  

• Upprättas tillräcklig dokumentation? 

 Är samarbetet mellan det centralt placerade stödet för upphandlingsfrågor och 
kommunens nämnder ändamålsenligt? Får berörd personal det stöd som behövs? 
Finns tillräcklig kompetens för uppdraget? 

 Säkerställer kommunstyrelsen att den interna styrningen och kontrollen av 
upphandlingsverksamheten är tillräcklig? 

 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med kommunchef, ekonomichef och 
tf. upphandlingschef. För att verifiera hur väl kommunen förhåller sig till 
upphandlingsregelverket har 10 stickprov granskats. Stickproven har valts ut genom ett 
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riskbaserat urval från leverantörsreskontran. Dokumentation från stickproven avser 
annonsering, förfrågningsunderlag, protokollsöppning, anbud, anbudsutvärdering, 
tilldelningsbeslut samt avtal.  

2.4. Revisionskriterier 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

De grundläggande principerna är att offentlig verksamhet ska behandla leverantörer på ett 
likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. Den upphandlande myndigheten ska tilldela 
den leverantör ett kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. 
Anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder: 

 Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
 Kostnad 
 Pris 

Upphandlingsdokumenten ska ange vilken grund som utvärderingen ska utgå ifrån.   
Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten anteckna skäl för 
direktupphandling och annat av betydelse, om upphandlingens värde överstiger 100 000 
kronor. Myndigheten ska ha riktlinjer för direktupphandling. 
En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. 
Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under 
upphandlingens samtliga skeden. 

Kommunallag (2017:725) 

Av Kommunallagens 6 kap. framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter. Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt lag och författning. De ska också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig.  

Inköp- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern, fullmäktige  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för upphandlingsfrågorna och samordnar 
styrningen för all upphandling. Upphandling ska genomföras i konkurrens när det är möjligt. 

Uppföljning av krav och avtal ska genomföras för att säkerställa att leverans sker enligt avtal.  

Riktlinjer för inköp och upphandling, fullmäktige 2021-12-13 

Varje nämnd ansvarar för sina egna inköp och avtal samt att beslut om att upphandla fattas 
på behörig nivå enligt gällande delegeringsordning.  

Nämnderna ansvarar för uppföljning av avtal samt utvärdering av de inköp och upphandlingar 
som görs i kommunen genom intern kontroll.   

Samtliga upphandlingar ska planeras i god tid och upphandlingsenheten ska inför varje 
budgetår sammanställa förvaltningarnas planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. 
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3. Iakttagelser 

3.1. Organisation  

2019 inleddes ett arbete med att se över och förändra kommunens organisation och 
styrdokument avseende upphandling. Nya riktlinjer togs fram i samråd med 
kommunledningsgruppen som består av samtliga förvaltningschefer.  

Upphandlingsenheten består av tre upphandlare och en upphandlingschef1. Enhetens ansvar 
framgår av riktlinjen för inköp och upphandling. Enheten ansvarar bland annat för: 

 Att genomföra både kommunövergripande upphandlingar samt för specifika 
verksamheter 

 Vara ett stöd till verksamheterna vid upphandlings- och inköpsfrågor  
 Utbilda personal som handlägger upphandlings- och inköpsärenden  

Respektive nämnd/verksamhet ska bistå upphandlingsenheten med kunskap på området och 
hjälpa till att formulera vilka krav som ska ställas på varan eller tjänsten. Vidare framgår det av 
riktlinjen att nämnderna ansvarar för att ha en fungerande inköpsorganisation med tydliga 
behörigheter och funktioner.  

Vid intervju uttrycks att förvaltningarna alltid är delaktiga i upphandlingsenhetens arbete med 
upphandlingar men att det är väldigt sällan som förvaltningarna genomför egna upphandlingar.  

Kommunens inköpsprocess ser ut enligt följande:  

 

Källa: Riktlinjer för inköp och upphandling. 

Det förekommer att kommunen gör upphandlingar tillsammans med övriga kommuner i 
Kronobergs län. Upphandlingen genomförs i dessa lägen framförallt av Växjö kommun och 
Älmhults kommun tecknar därefter avtal med leverantören.  

 
1 Vid tidpunkt för granskningen är upphandlingschefen sjukskriven och IT-och digitaliseringschefen är 
även tillförordnad upphandlingschef.  
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Samtliga avtal publiceras i en avtalsdatabas som finns tillgänglig på intranätet. I riktlinjen för 
inköp och upphandling framgår att upphandlingsenheten ansvarar för att uppdatera och 
bevaka avtalstider i databasen. Det är bara enhetens upphandlare som har möjlighet att lägga 
in avtal i databasen. 

Intervjuade uttrycker att ansvarsfördelningen i upphandlingsfrågor har blivit tydligare genom 
de nya riktlinjerna för inköp och upphandling.  

Förvaltningarna har utsedda kontaktpersoner för frågor kring upphandling. 
Upphandlingsenheten upplever att det finns upparbetade kontakter med förvaltningarna. Det 
sker möten med representanter från samtliga förvaltningar och upphandlingsenheten.  

3.2. Styrning och kontroll  

Kommunövergripande och samordnade upphandlingar är delegerade till upphandlingschef2. 
Övriga upphandlingar är delegerade till förvaltningschef/avdelningschef/enhetschef. I 
delegationsordningen framgår vidare att avrop från ramavtal utgör ren verkställighet.  

Kommunens riktlinje för inköp och upphandling beskriver hur direktupphandlingar ska 
genomföras. 

0 – 100 000 kr 100 000 – 626 284 kr 

Inköpet ska anmälas till 
upphandlingsenheten och genomföras 
enligt en förenklad direktupphandlingsrutin. 
Rutinen är under framtagande och 
beräknas vara färdigställd i slutet av 2022.  

Inköpen får endast göras om det saknas 
ramavtal, inte avser ett återkommande 
behov samt om värdet är lägre än 
direktupphandlingsgränsen inom en 
avtalsperiod. 

Direktupphandlingen ska genomföras och 
dokumenteras i upphandlingsverktyget. 

Verksamheten genomför 
direktupphandlingen med stöd av 
upphandlingsenheten.  

 

I riktlinjen framgår att förvaltningarna ska rapportera samtliga planerade upphandlingar till 
upphandlingsenheten. Resultatet sammanställs i en upphandlingsplan som presenteras för 
kommunstyrelsen samt publiceras på hemsidan3. Erhållen granskningsplan för 2022 som 
presenterades för kommunstyrelsen omfattar 28 upphandlingar som överstiger 50 basbelopp.   

Det finns inga systematiska kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU. Vid 
intervju framförs att det har förekommit att förvaltningscontrollers uppmärksammat situationer 
där inköp misstänks ha genomförts utanför avtal. I dessa lägen har controllern kontaktat 
förvaltningschefen.  

Kommunens riktlinje för inköp och upphandling att nämnderna ansvarar för att följa upp avtal 
via intern kontroll. Uppföljning av avtal är ett gemensamt granskningsområde i den interna 
kontrollplanen för 2021 och 2022. Tre avtal har kontrollerats utifrån om fakturerat pris 
överensstämmer med avtal, om beställarna är nöjda över kvaliteten och om leveranstiderna 
har hållits. I förekommenade fall har även efterlevnad av miljökrav kontrollerats.  Resultatet för 

 
2 Kommunstyrelsens delegationsordning 2021-11-30  
3 Upphandlingsplanen som presenteras för kommunstyrelsen och publiceras på hemsidan innehåller 
inte upphandlingar till ett värde på lägre än 2,5 mnkr. Upphandlingsenheten har en fullständig 
upphandlingsplan som innehåller samtliga planerade upphandlingar.  
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2021 års uppföljning visade att två av leverantörerna till stor del har levererat i enlighet med 
avtalen. I det tredje avtalet avseende belysning konstaterades att leverantören fakturerat högre 
priser än avtalet. Leverantören har krediterat kommunen för felaktig debitering.  

Upphandlingsenhetens upphandlare deltar i externa utbildningar för att få aktuell kunskap om 
lagändringar och nya riktlinjer. Upphandlarna har genomfört utbildningsinsatser för anställda i 
kommunen. Utbildningarna har inte genomförts under pandemin. Det pågår arbete med att 
uppdatera innehållet i utbildningen av nya chefer. Utbildningen kommer att innehålla ett avsnitt 
om LOU.  

3.3. Bedömning  

Vi bedömer att upphandlingsenhetens och de beställande verksamheterna/nämndernas 
ansvar finns tydligt definierat i kommunens riktlinje för inköp och upphandlingar. Vidare 
bedömer vi att det finns en ändamålsenlig samverkan mellan upphandlingsenheten och 
nämnderna. Bedömningen görs mot bakgrund att verksamheterna får hjälp med upphandlingar 
såväl under som över direktupphandlingsgränsen.  

LOU fastställer att det ska finnas riktlinjer för direktupphandling. Kommunen har, genom 
riktlinjen för inköp och upphandling, tydliggjort hur direktupphandlingar ska genomföras.  

Vi bedömer att upphandlarna ges möjlighet till kompetensutveckling och ser positivt på att det 
tidigare har genomförts utbildningsinsatser för anställda. Samtidigt vill vi uppmuntra 
kommunstyrelsen till att tillse att berörda anställda erbjuds utbildning framöver. Dels då det 
inte har genomförts några utbildningar under de två senaste åren dels mot bakgrund av att det 
har tagits fram nya riktlinjer för inköp och upphandling.  

Vi bedömer att det delvis finns en tillräcklig kontroll av upphandlingsverksamheten. Vi 
konstaterar att det finns kontroller i form av att samtliga direktupphandlingar ska anmälas till 
upphandlingsenheten samt att det upprättas en upphandlingsplan över planerade 
upphandlingar. Den interna kontrollplanen omfattar avtalsuppföljning men vi bedömer att 
kommunstyrelsen bör överväga  kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU 
och fullmäktiges riktlinje och policy.   

 
 

865



 
 
 

8 

4. Stickprov 

Resultatet av stickprovsundersökningen redovisas i nedanstående tabeller. Tabellerna visar 
vilket underlag som granskarna har fått ta del av samt eventuella kommentarer till utfallet.  
 
 

Expandia Moduler AB Dokumentation Kommentar 

Avser Skolmoduler/paviljonger  

Fakturerat 2021 7 888 940 kr  

Förfrågningsunderlag Ja 
Inköpet avser ett avrop från 

ramavtal genom förnyad 
konkurrensutsättning  

Öppningsprotokoll Ja   

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2022-06-30 

 
Kommentar:  
Expandia ingår i SKR:s inköpscentral ADDA ramavtal för hyresmoduler. Kommunen finns 
med på ADDA:s hemsida över kommuner som får avropa från ramavtalet via förnyad 
konkurrensutsättning. Kommunen ska göra en förnyad konkurrensutsättning vid avrop. 
Dokumentationen avser en förnyad konkurrensutsättning gällande skolmoduler och 
paviljongen.    
 

Farmartjänst   Dokumentation Kommentar 

Avser 

Hjälptjänster, 
exempelvis röjning av 

träd, städning, 
snöskottning. 

Tjänsterna ska utföras när 
kommunen inte har möjlighet att 

utföra uppdragen i egen regi. 

Fakturerat 2021 2 010 768 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat 

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2022-06-19 

 
Inga kommentarer.  
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Johannesson bygg AB Dokumentation Kommentar 

Avser 
Löpande 

byggnadsarbete  
 

Fakturerat 2021 820 680 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja  
Giltigt t.o.m. 2018-11-30 med 

automatisk förlängning 2 + 1 år  

 
Kommentar:  
Avser ramavtal för löpande byggarbeten. I förfrågningsunderlaget framgår att kommunen 
skulle anta de tre leverantörer som offererade lägst pris. Två anbud inkom och avtal 
tecknades med båda. Johannesson bygg AB kom tvåa i upphandlingen. Den leverantör som 
vann upphandlingen har fakturerat kommunen drygt 10 mnkr under samma period.   

I avtalet framgår att uppdragen ska fördelas utifrån lägsta avtalade priser, utförandetid och 
förmåga och kompetens.  

 

Lekolar AB Dokumentation Kommentar 

Avser Lekmaterial  

Fakturerat 2021 1 423 358 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Nej  

Anbudsutvärdering Ja   

Tilldelningsbeslut Ja   

Avtal  Ja  Giltigt t.o.m. 2021-05-31 + 1 år 

 

Kommentar: 

Upphandlingen är genomförd av Växjö kommun. Älmhults kommun ingår som en 
upphandlande myndighet tillsammans övriga kommuner i Kronobergs län. Vi har inte tagit del 
av någon avtalsförlängning av avtalet.  
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Läromedia AB Dokumentation Kommentar 

Avser Läromedel  

Fakturerat 2021 2 31 770 kr  

Förfrågningsunderlag Ej tillämpbart  

Öppningsprotokoll Ej tillämpbart  

Vinnande anbud Ej tillämpbart  

Anbudsutvärdering 
Ej tillämpbart 

 

Tilldelningsbeslut Ej tillämpbart  

Avtal  Ja  Giltigt t.o.m. 2023-01-30 

 

Kommentar: 

Läromedia AB ingår i ADDA:s ramavtal för läromedel. Kommunen finns med bland de 
kommuner som får avropa på ADDA:s hemsida. Ramavtalet är tecknat med Läromedia och 
beställningar görs direkt från ramavtalsleverantörens webbutik. Kommunen kan handla direkt 
av leverantören och det behöver inte göras någon förnyad konkurrensutsättning, därav ”ej 
tillämpbart” i ovanstående tabell.  

 

Älmhultsbygdens Taxi  Dokumentation Kommentar 

Avser 
Färdtjänst och 

skolskjuts  
 

Fakturerat 2021 5 837 061 kr 
5,1 mnkr avser inköp genomförda 

2020 

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud 
Ej tillämpbart Går ej att avgöra då det saknas 

anbudsutvärdering 

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Nej Daterat 2011-11-29 

Avtal  Ja 
2018-12-31 +1 år 

Ej signerat   

 

Kommentar: 

Inköpen avser både färdtjänst och skolskjuts. Erhållen dokumentation omfattar upphandling 

av färdtjänst.  

Merparten av inköpen avser tjänster som är utförda 2020.  

Det finns inget öppningsprotokoll som visar hur många leverantörer som har lämnat anbud. 
Eftersom det saknas anbudsutvärdering går det inte att avgöra om Älmhultsbygdens Taxi 
lämnade det mest fördelaktiga anbudet utifrån pris och kvalitet.  

Avtalet kan inklusive avtalsförlängning ha gällt som längst till 2019-12-31. Vi har inte tagit del 
av någon avtalsförlängning.  
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Maxi  Dokumentation Kommentar 

Avser Skafferiartiklar  

Fakturerat 2021 1 123 766 kr   

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Signerat av en person  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 
Giltigt t.o.m. 2022-04-01 1+1+1 

Ej signerat 

 

Kommentar: 

Avtalet förlängs automatiskt om inte kommunen säger upp det senast 3 månader innan 
utgångsdatum. Avtalet kan gälla som längst i 4 år. I avtalet framgår att bindande avtal föreligger 
när båda parterna har undertecknat avtalet. Avtalet är inte undertecknat.  

Enligt öppningsprotokollet inkom endast ett anbud (Maxi).  

 

OKQ8 Dokumentation Kommentar 

Avser Drivmedel   

Fakturerat 2021 719 401 kr  

Förfrågningsunderlag Nej 
En leverantör har tillfrågats via 

mejl 

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud Nej  

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Nej  

Avtal  Ja Giltigt till 2021-02-28 1 + 1 +1 år 

 

Kommentar: 

Inköpet hanterats som en direktupphandling utan föregående annonsering. Kommunen 
uppger att OKQ8 är den enda leverantören på orten som erbjuder både biogas och 
diesel/bensin. Kommunen hade tidigare två leverantörer för biogas respektive diesel/bensin.    
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PacsOn Dokumentation Kommentar 

Avser 
Städkemikalier och 

städtillbehör  
 

Fakturerat 2021 2 669 479 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

Se notering nedan 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 2020-12-31 + 1 år  

 

Kommentar: 

Upphandlingen är genomförd av Växjö kommun. Älmhults kommun ingår som en 
upphandlande myndighet. Avtalet kan förlängas med 1 år om köparen begär förlängning 
senast sex månader före avtalsperiodens slut. Vi har inte tagit del av någon avtalsförlängning.  

I tilldelningsbeslutet framgår att inga av leverantörerna kvalificerade sig och att det därför 
övergick till ett förhandlat förfarande. I anbudutvärderingen framgår däremot att samtliga 
leverantörer kvalificerades. I ett tilldelningsbeslut daterat en månad efter det första 
tilldelningsbeslutet framgår att PacsOn bedöms vara mest ekonomiskt fördelaktigt. Enligt 
anbudsutvärderingen har PacsOn lägst pris.  

Phersco  Dokumentation Kommentar 

Avser 
Konsulttjänster 
projektledning  

 

Fakturerat 2021 2 286 588 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 

2020-04-30 1 + 1 år avtalet 
förlängs automatiskt 

Ej signerat   

 

Kommentar: 

Enligt förfrågningsunderlag skulle 3-9 leverantörer antas. Det inkom två anbud varav båda 
antogs. Det finns ingen anbudsutvärdering.  
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4.1. Bedömning  

Genomförd stickprovsundersökning visar att det i hög utsträckning har upprättats tillräcklig 
dokumentation och att inköpen har genomförts i enlighet med LOU och fullmäktiges riktlinje 
och policy. Nio av tio stickprov har konkurrensutsatts och samtliga stickprov har avtal. Det 
noteras att det förekommer avtal och öppningsprotokoll som inte har signerats.  
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5. Slutsats och rekommendationer  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i hög utsträckning upphandlar i enlighet med LOU 
samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer för offentlig upphandling. Bedömningen 
görs mot bakgrund av att det finns tydliga riktlinjer för hur upphandlingar ska genomföras samt 
att genomförd stickprovsundersökning i stort visar på en god följsamhet till LOU och riktlinjer.  

Fullmäktiges riktlinje och policy fastställer att det ska följas upp att leverans sker enligt avtal 
samt att det ska upprättas en upphandlingsplan. Granskningen visar att avtalsuppföljning har 
genomförts inom ramen för den interna kontrollplanen samt att det har upprättats en 
upphandlingsplan.  

Vi konstaterar att det har skett ett utvecklingsarbete avseende upphandlingsfrågor och 
uppmuntrar kommunstyrelsen till att fortsätt arbetet med att implementera de nya 
styrdokumenten på området. 

Den interna kontrollplanen omfattar avtalsuppföljning men vi bedömer att kommunstyrelsen 
bör överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och fullmäktiges 
riktlinje och policy.   

 

Revisionsfrågor Svar 

Följer kommunen lagen om offentlig 
upphandling, kommunens inköp och 
upphandlingspolicy och tillhörande 
riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt?  

Upprättas tillräcklig dokumentation? 

Ja 

Är samarbetet mellan det centralt 
placerade stödet för 
upphandlingsfrågor och kommunens 
nämnder ändamålsenligt? Får berörd 
personal det stöd som behövs? Finns 
tillräcklig kompetens för uppdraget? 

Ja 

Säkerställer kommunstyrelsen att den 
interna styrningen och kontrollen av 
upphandlingsverksamheten är 
tillräcklig? 

Delvis 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Återuppta utbildningarna till anställda i kommunens verksamheter  
 Överväga kontroller av att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och 

fullmäktiges riktlinje och policy 

 

Älmhult den 15 februari 2022 

 
Jakob Smith   Anna Färdig     
EY   EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 

 Kommunchef 
 Ekonomichef  
 Tillförordnad upphandlingschef  

 
 
Dokument: 

 Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern, fullmäktige 2021-12-13 
 Riktlinjer för inköp och upphandling, fullmäktige 2021-12-13 
 Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen  
 Förenklad direktupphandlingsrutin, arbetsmaterial  
 Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen  
 Dokumentation i stickproven  
 Upphandlingsplan 2022 
 Delegationsordning kommunstyrelsen  

 
 
 
.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 64 Beredskapsplanering för höjd beredskap 
Ärendenummer KS 2022/87 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ingå avtal med Plikt- och 

prövningsverket rörande krigsplacering av personal anställda vid Älmhults 
kommun.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att krigsplacera all tillgänglig 
tillsvidareanställd personal vid Älmhults kommun. 

3. Uppdraget ska vara slutfört senast 2022-12-31 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att kommunen skall kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet 
under höjd beredskap och krig behövs planering av kommunens organisation 
och bemanning av densamma. 
Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen ger kommunchefen uppdraget att upprätta bemanningsplan för 
höjd beredskap och säkerställa dess bemanning genom att krigsplacera all 
tillgänglig tillsvidareanställd vid Älmhults kommun.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 16 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Älmhultsbostäder AB 
ElmNet AB 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
 

875



 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-19  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Håkan Helgesson   
hakan.helgesson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Beredskapsplanering för höjd beredskap 
Ärendenummer KS 2022/87 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att kommunen skall kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet 
under höjd beredskap och krig behövs planering av kommunens organisation 
och bemanning av densamma. 
Mot bakgrund av ovan föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen ger kommunchefen uppdraget att upprätta bemanningsplan för 
höjd beredskap och säkerställa dess bemanning genom att krigsplacera all 
tillgänglig tillsvidareanställd vid Älmhults kommun.  
 
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 16 

 

Ärendeberedning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 §16, enligt tjänsteskrivelse 
KS2021/156, att kommunstyrelsen skall uppdra åt Plikt- och prövningsverket att 
krigsplacera all tillsvidareanställd, tillgänglig personal vid Älmhults kommun. 
I tjänsteskrivelse KS2021/156 redogörs för lagenligheten som ligger till grund 
för krigsplacering av personal vid Älmhults kommun. 
Arbetet pågår med att ta fram en bemanningsplan för höjd beredskap och krig. 
Bemanningsplanen kommer att redovisa hur kommunens organisation ska 
bemannas och vilka verksamheter som skall vidmakthållas under höjd beredskap 
och krig.  
För att säkerställa personalförsörjningen av bemanningsplanen kommer all 
tillgänglig tillsvidareanställd personal att krigsplaceras vid Älmhults kommun.  
Information kring innebörden av att vara krigsplacerad kommer att utarbetas och 
finnas tillgänglig digitalt bland annat för föredragning vid kommunens 
ledningsgrupper och verksamheternas arbetsplatsträffar. 
Samverkan med fackliga företrädare kommer att ske genom kommunens HR-
chefs försorg. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-19  2(2) 

 

 

Krigsplacering kommer att ske efter avtal med myndigheten Plikt- och 
prövningsverket. 
Arbetet med framtagande av bemanningsplan och krigsplacering hanteras inom 
befintlig budgetram. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ingå avtal med Plikt- och 

prövningsverket rörande krigsplacering av personal anställda vid Älmhults 
kommun.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att krigsplacera all tillgänglig 
tillsvidareanställd personal vid Älmhults kommun. 

3. Uppdraget ska vara slutfört senast 2022-12-31 
 

 
Håkan Helgesson Susann Pettersson 
Kris- & beredskapsstrateg Kommunchef 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Älmhultsbostäder AB 
Elmnet AB 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 62 Markförvärv Älmhultsbostäder AB 
Ärendenummer KS 2022/95 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 3, enligt avtalsförslag 
daterat 2022-04-22. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhultsbostäder har för avsikt att förvärva fastigheten Älmhult Eldaren 3 för 
en köpeskilling om 1 598 700 kronor. Bolaget kommer att på fastigheten uppföra 
förrådsbyggnad och parkeringsmöjligheter för bolagets egen verksamhet.  
 
Enligt ägardirektiv, kommunfullmäktige 2013-03-30, § 90, ska bolaget före 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.  
Ärendet har behandlats av Elmen AB 2022-04-27, § 5, som föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 
3, enligt avtalsförslag daterat 2022-04-22. 
 

Beslutsunderlag 
• Elmen AB:s förslag till beslut, daterat 2022-04-27, § 5 

• Älmhultsbostäder AB:s tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Köpeavtal daterat 2022-04-22  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elmen AB:s förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så. 
____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Elmen AB 
För åtgärd 
Älmhultsbostäder AB 
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 Tjänsteskrivelse  

 
 

2022-04-19  1(2) 

 

 

  
Peter Niklasson   
Peter.niklasson@almhultsbostäder.se 
 

Älmhultsbostäder AB 
 

Tjänsteskrivelse om markförvärv, 
Älmhultsbostäder AB  
Ärendenummer KS 2022/95 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhultsbostäder har för avsikt att förvärva fastigheten Älmhult Eldaren 3 för 
en köpeskilling om 1.598.700 kronor. Bolaget kommer att på fastigheten uppföra 
förrådsbyggnad och parkeringsmöjligheter för bolagets egen verksamhet.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Elmen AB:s förslag till beslut, daterat 2022-04-27, § ?? 

• Älmhultsbostäder AB:s tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Köpeavtal daterat 2022-04-22  
 
Ärendeberedning 
 
Enligt ägardirektiv, kommunfullmäktige 2013-03-30, § 90, ska bolaget före 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. Ärendet överlämnas till Elmen 
AB som, med eget yttrande, vidarebefordrar ärendet till kommunfullmäktige.  
Älmhultsbostäder AB avser att förvärva fastigheten Älmhult Eldaren 3 enligt 
bifogat avtal daterat 2022-04-22. Köpeskillingen uppgår till 1.598.700 kronor. 
Bolaget har idag sina egna verksamhetslokaler på Torngatan 4 C. Inför den 
omvandling av området till bostäder som kommer att ske finns behov av att 
flytta bort lastbilstransporter och transporter med egna fordon inne på området. 
Bolaget har därför behov av att uppföra en förrådsbyggnad med förvarings- och 
parkeringsmöjligheter på Älmhult Eldaren 3 för den del av den egna 
verksamheten som medför transporter.  
Fastigheten har ett strategiskt mycket bra läge intill bolagets kontors- och 
personalutrymmen och förvärvet bidrar till en markant minskning av trafiken 
inne i det planerade bostadsområdet samtidigt som det ger bolaget fortsatta 
möjligheter att effektivt bedriva sin verksamhet.  
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 Tjänsteskrivelse  

 
 

2022-04-19  2(2) 

 

 

 
    

 
Älmhultsbostäder AB:s förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
Älmhultsbostäder AB:s köp av Älmhult Eldaren 3, enligt avtalsförslag 
daterat 2022-04-22. 

 
 
 
Peter Niklasson  
VD Älmhultsbostäder AB  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Elmen AB 
För åtgärd 
Älmhultsbostäder AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 66 Revidering av miljö- och byggnämndens 
reglemente 
Ärendenummer KS 2022/28 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat 

reglemente för miljö- och byggnämnden där lag om tobaksfria 
nikotinprodukter läggs till inom nämndens ansvarsområde. 

2. Reglementet träder i kraft 2022-06-01 och därmed upphör nuvarande 
reglemente att gälla.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden fattade 2022-04-19, § 40, beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att lag om tobaksfria nikotinprodukter ska läggas till inom 
nämndens ansvarsområde för att fullgöra kommunens tillsyns- och 
prövningsansvar.  
Lagen träder i kraft 1 augusti 2022 och förslaget är att reviderat reglemente ska 
träda i kraft 1 juni 2022. I samband med detta revideras även taxa för prövning 
och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, vilket behandlas i separat ärende.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20. 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 40 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-20  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av miljö- och 
byggnämndens reglemente  
Ärendenummer KS 2022/28 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden fattade 2022-04-19, § 40, beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att lag om tobaksfria nikotinprodukter ska läggas till inom 
nämndens ansvarsområde för att fullgöra kommunens tillsyns- och 
prövningsansvar.  
Lagen träder i kraft 1 augusti 2022 och förslaget är att reviderat reglemente ska 
träda i kraft 1 juni 2022. I samband med detta revideras även taxa för prövning 
och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, vilket behandlas i separat ärende.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20. 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 40 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat 

reglemente för miljö- och byggnämnden där lag om tobaksfria 
nikotinprodukter läggs till inom nämndens ansvarsområde. 

2. Reglementet träder i kraft 2022-06-01 och därmed upphör nuvarande 
reglemente att gälla.  

 
 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-20  2(2) 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-11  1(1) 

 

 

Miljö- och Byggförvaltning 
Linnéa Boye   
linnea.boye@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Tjänsteskrivelse förslag till ändring av miljö- och 
byggnämndens reglemente  
Ärendenummer MOB 2018/28 
Ärendenummer EDP m-2018-880  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lag om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft 1 augusti 2022. Lagen ska 
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förknippade med användning av 
produkterna. Miljö- och byggnämnden föreslår att lagen ska läggas till inom 
nämndens ansvarsområde och på så sätt fullgöra kommunens tillsyns- och 
prövningsansvar.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

• Gällande reglemente för miljö- och byggnämnden, antaget av 
kommunfullmäktige 2020-06-22 

 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för miljö- och 

byggnämnden. 
2. Reglementet träder i kraft 1 juni 2022. 
3. Miljö- och byggnämndens gällande reglemente upphör att gälla efter 31 maj 

2022. 
 
Linnéa Boye Emma Lina Svensson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Avdelningschef miljö 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 67 Revidering av taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 
Ärendenummer KS 2022/98 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för 

prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022. 
3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,  

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj  
2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-04-19, § 39, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, att börja gälla 1 juni 2022. Förslaget innebär 
att nu gällande taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 
maj 2022. 
Anledningen till behov av ändring i taxan är en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022. Lagens syfte är att begränsa 
hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
Kommunledningsförvaltningen förslår att taxan revideras enligt miljö- och 
byggnämndens förslag daterat 2022-04-11. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 39 

• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, 
folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, daterat 2022-
04-11 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-13  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av taxa för 
prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare  
Ärendenummer KS 2022/98 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-04-19, § 39, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, att börja gälla 1 juni 2022. Förslaget innebär 
att nu gällande taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 
maj 2022. 
Anledningen till behov av ändring i taxan är en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter som träder i kraft 1 augusti 2022. Lagens syfte är att begränsa 
hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
Kommunledningsförvaltningen förslår att taxan revideras enligt miljö- och 
byggnämndens förslag daterat 2022-04-11. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 39 

• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, 
folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, daterat 2022-
04-11 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för 

prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-13  2(2) 

 

 

3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak,  
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj  
2022. 

 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 2022-04-11  1(4) 

 

 

Miljö- och byggnämnden 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Förslag till ändring av taxa för 
prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
 
Ärendenummer MOB 2022/22 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-11-23 § 175 

Gäller från och med 2018-10-08 

Implementeras av Miljö- och byggnämnden 

Ersätter Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Framtaget av Miljöavdelningen  
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 Styrdokument  

 2022-04-11  3(4) 

 

 

Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa gäller för tillsyn över försäljning av folköl enligt 
alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(SFS 2009:730), lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) och lag 
om tobaksfria nikotinprodukter. 

 
Avgiftsskyldig  
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning med anledning av anmälan av försäljning av receptfria 
läkemedel, försäljning av folköl, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
och/eller försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
2. Handläggning med anledning av ansökan av försäljning av tobaksvaror i 
detaljhandel samt partihandel. 
3. Tillsyn i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver 
utredning 
2. handläggning som beror på överklagat beslut.  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
miljö- och byggnämnden. 
 

Timavgift  
5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda 
timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken. 
6 § Med kontrolltid eller handläggningstid avses den sammanlagda tid varje 
tjänsteman vid nämnden har använt för registrering och inläsning i ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För kontroll och 
inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 

Avgift för handläggning och prövning av tillstånd 
7 § Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror (detaljhandel samt partihandel) tas ut med en fast avgift 
motsvarande en timavgift på 8 timmar. 
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 Styrdokument  

 2022-04-11  4(4) 

 

 

Avgift för anmälan om receptfria läkemedel, försäljning av 
folköl, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter eller 
försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare  
8 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av receptfria 
läkemedel utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov 
av tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 
handläggningstid.  
9 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av folköl utgår 
en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov av tillsyn på 
plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd handläggningstid.   
10 § För handläggning av anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid. Vid behov av tillsyn 
på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 
handläggningstid. 
11 § För handläggning av anmälan för försäljning av elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  
Vid behov av tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för 
nedlagd handläggningstid.   
 

Avgift för tillsyn  
11 § Avgift för tillsyn av verksamhet med försäljning av receptfria läkemedel, 
försäljning av folköl, försäljning av tobak, försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter, och/eller försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare utgår med timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet.    
 

Betalning av avgiften  
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. 
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
-------------------------------- 
Denna taxa börjar gälla den 1 juni 2022. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-11  1(2) 

 

 

Miljö- och Byggförvaltning 
Linnéa Boye   
linnea.boye@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Tjänsteskrivelse revidering av taxa för prövning 
och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lag om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft 1 augusti 2022. Lagen ska 
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förknippade med användning av 
produkterna. Ändring av befintlig taxa inom liknande arbetsområde föreslås.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

• Förslag till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, 
folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

• Regeringens proposition 2021/22:200; Lag om tobaksfria nikotinprodukter  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
2. Taxan träder i kraft 1 juni 2022. 
3. Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla efter 31 maj 
2022. 
 
Linnéa Boye Emma Lina Svensson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Avdelningschef miljö 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-11  2(2) 

 

 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 65 Revidering av sotningstaxa 
Ärendenummer KS 2022/71 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sotningstaxan 

enligt förslag från tekniska nämnden daterat 2022-02-28 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2022-02-15, § 16, att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa sotningstaxan enligt förslag daterat 2022-02-08. 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Tekniska nämndens beslut 2022-02-15, § 16 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28  

• Förslag till sotningstaxan daterad 2022-02-08  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-05  1(1) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson   
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av sotningstaxan
  
Ärendenummer KS 2022/71 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2022-02-15, § 16, att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa sotningstaxan enligt förslag daterat 2022-02-08. 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras.  
 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Tekniska nämndens beslut 2022-02-15, § 16 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28  

• Förslag till sotningstaxan daterad 2022-02-08  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sotningstaxan 
enligt förslag från tekniska nämnden daterat 2022-02-28. 

 
 
Maria Johansson Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Revidering av sotningstaxa 
Ärendenummer TN 2022/15 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 Fastställa sotningstaxan daterad 2022-02-08. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras. Tekniska nämnden har fått delegation från kommunfullmäktige att 
indexuppräkna sotningstaxan men eftersom denna förändring varken är en 
uppräkning eller utgår från index ska kommunfullmäktige fastställa förändringar 
i taxorna. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28 

• Sotningstaxan daterad 2022-02-08  
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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Sotningstaxa Älmhult 2022-02-08

Exkl. moms Ink. moms

Taxa rengörning Kr/tim 439 549

Kr/min 7,32 9

1 Objekt i Småhus 

1.1 Grundavgift Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

1.1.1 Helårsbebott 16,95 124 155

1.1.2 Fritidsbostad 25,95 190 237

1.2 Objekt Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

1.2.1 Värmepanna olja 32,00 234 293

1.2.2 Miljögodkänd 32,00 234 293

1.2.3 Värmepanna fast bränsle 32,00 234 293

1.2.4 Miljögodkänd 35,00 256 320

1.2.5 Lokaleldstad 1:a 32,00 234 293

1.2.6 Lokaleldsatd därefter 25,00 183 229

1.3 Tillägsavgift Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

1.3.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5m 3,84 28 35

1.3.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0m 9,48 69 87

2 Övriga objekt Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

2.1 Inställeseavgift 20,00 146 183

2.2.1 Värmepanna -50 Mcal/h 32,00 234 293

2.2.2 Värmepanna 51-100 Mcal/h 46,94 343 429

2.2.3 Värmepanna 101-150 Mcal/h 54,43 398 498

2.2.4 Värmepanna 151-200 Mcal/h 62,49 457 572

2.2.5 Värmepanna 201-250 Mcal/h 65,65 480 600

2.2.6 Värmepanna 251-300 Mcal/h 70,36 515 644

2.3.1 Sidopanna -50 Mcal/h 16,18 118 148

2.3.2 Sidopanna 51-100 Mcal/h 29,47 216 270

2.3.3 Sidopanna 101-150 Mcal/h 36,96 270 338

2.3.4 Sidopanna 151-200 Mcal/h 45,02 329 412

2.3.5 Sidopanna 201-250 Mcal/h 48,18 353 441

2.3.6 Sidopanna 251-300 Mcal/h 52,89 387 484

2.4 Separat rökkanal 4,00 29 37

2.5 Rengöring av imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa per påböjad 15min

3 Övrigt Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

3.1 Hämtning av stege 6,00 44 55

3.2 Administrationsavg. 9,00 66 82

3.3 Timersättning 60,00 439 549

3.4 Extra inställeseavg. 30,00 220 274
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Sotningstaxa Älmhult 2022-02-08

Exkl. moms Ink. moms

Taxa brandskyddskontroll Kr/tim 692 865

Kr/min 11,53 14

4 Brandskyddskontroll, tillkommer grudavgift eller inställseavg. (1.1 alt 2.1) Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

4.1 Kontroll 1:a objekt värmepanna 49,00 565 706

Kontroll 2:a objekt sam. skorsten 20,00 231 288

Kontroll 3:a objekt ny skorsten 30,00 346 433

4.2 Kontroll 1:a lokaleldstad 39,00 450 562

Kontroll 2:a lokaleldstad 15,00 173 216

Kontroll 2:a lokaleldstad ny skorsten 25,00 288 360

4.3 imkanal i storkök och motsvarande Timtaxa per påböjad 15min

5 Övrigt Objektstid Pris exkl.moms Pris inkl.moms

5.1 Hämtning av stege 6,00 69 87

5.2 Administrationsavg. 9,00 104 130

5.3 Timersättning 60,00 692 865

5.4 Extra inställeseavg. 30,00 346 433

6. Särskilda bestämmelser
6.1 Vid tillfällen då man inte får tillträde i fastigheten eller inte avbokat i tid utgår ersättning enligt grundavgift och administrationsavg.

6.2 Vid tillfällen då brandskyddskontroll och sotning genomförs samtidigt används faktorn 1,5 för grundavgiften eller inställeseavgiften

6.3 Om vid utförande av arbeten enligt ovan undantagsförhållanden föreliggegenom avvikelse av nedan angivna slag, uttages ersättning
per man och minut med pris som anges.

– sådan placering av objektet att rensluckorna är svåråtkomliga – anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt
försvårar användningen av standardverktyg

– för sotningens genomförande erforderliga demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan
omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger angiven debiteringsperiod

– användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd
än normalt på grund av anläggnings fel

– blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka
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Sotningstaxa Älmhults kommun 

Sotningsindex 2021 2,75%

Gällande 2019-07-01 Fr.o.m. 2021-01-01

Beräknad för taxa Kr/tim 479 Kr/tim 492

Minutpris 7,99 Kr/min 8,21

1 Objekt i Småhus 

1.1 Grundavgift Objektstid Pris Objektstid Pris

1.1.1 Helårsbebott 16,95 133 16,95 139

1.1.2 Fritidsbostad 25,95 203 25,95 213

1.2 Objekt Objektstid Pris Objektstid Pris

1.2.1.1 Värmepanna olja 32,00 250 32 263

1.2.1.1.1 Miljögodkänd 32,00 250 32 263

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle 32,00 250 32 263

1.2.1.2.1 Miljögodkänd 35,00 274 35 287

1.2.2.1 Lokaleldstad 1:a 32,00 250 32 263

1.2.3.1 Lokaleldsatd därefter 25,00 196 25 205

1.3 Tillägsavgift Objektstid Pris Objektstid Pris

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5m 3,84 29 3,84 32

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0m 9,48 74 9,48 78

2 Övriga objekt Objektstid Pris Objektstid Pris

2.2 Värmepanna -50 Mcal/h enl. 1.1-2 enl. 1.1-2

Värmepanna 51-100 Mcal/h 46,94 367 46,94 385

Värmepanna 101-150 Mcal/h 54,43 426 54,43 447

Värmepanna 151-200 Mcal/h 62,49 489 62,49 513

Värmepanna 201-250 Mcal/h 65,65 513 65,65 539

Värmepanna 251-300 Mcal/h 70,36 550 70,36 578

2.2 Sidopanna -50 Mcal/h 16,18 127 16,18 133

Sidopanna 51-100 Mcal/h 29,47 231 29,47 242

Sidopanna 101-150 Mcal/h 36,96 289 36,96 303

Sidopanna 151-200 Mcal/h 45,02 352 45,02 370

Sidopanna 201-250 Mcal/h 48,18 377 48,18 396

Sidopanna 251-300 Mcal/h 52,89 414 52,89 434

2.3.1 Separat rökkanal 4,00 31 4 33

4 Övrigt Objektstid Pris Objektstid Pris

4.2 Hämtning av stege 6,00 47 6 49

4.3 Administrationsavg. 9,00 70 9 74

4.5 Timersättning 60,00 469 60 493

4.6 Extra inställeseavg. 224 230

Brandskyddskontroll Objektstid Pris Objektstid Pris

Timpris exl.moms 861 885

Minutpris ex. moms 14,35 14,74

Kontroll 1:a objekt värmepanna 49,00 703 49,00 722

Kontroll 2:a objekt sam. skorsten 20,00 287 20,00 295

Kontroll 3:a objekt ny skorsten 30,00 431 30,00 442

Kontroll 1:a lokaleldstad 39,00 560 39,00 575

Kontroll 2:a lokaleldstad 15,00 215 15,00 221

Kontroll 2:a lokaleldstad ny skorsten 25,00 359 25,00 369
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-01-28  1(1) 

 

 

Tekniska förvaltningen 
Lars Nilsson   
0476-55104 
Lars.nilsson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 

Sotningstaxa 
Diarienummer  
 
Sammanfattning 
Kommunen har genomfört en upphandling av rengöring av 
förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler (sotning). De nu gällande 
taxorna är högre än det vinnande budget i upphandlingen. Taxan behöver därför 
revideras. Tekniska nämnden har fått delegation från kommunfullmäktige att 
indexuppräkna sotningstaxan men eftersom denna förändring varken är en 
uppräkning eller utgår från index ska kommunfullmäktige fastställa förändringar 
i taxorna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28 

• Sotningstaxan daterad 2022-02-08 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 Fastställa sotningstaxan daterad 2022-02-08. 
 

Lars Nilsson Anders Nyberg 
Räddningschef Tekniskchef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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 Tjänsteskrivelse  2021 

 2022-05-04  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Maria Johansson    
maria.johansson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om övergång till mellanlagring av 
handlingar  
Ärendenummer KS 2021/255 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen förslår en övergång från fysisk förvaring av 
handlingar till en huvudsakligen digital förvaring. Sådan övergång stöds av 
kommunens arkivreglemente1. 
I dagsläget sparar kommunledningsförvaltningen både en digital kopia av 
handlingar i ärendehanteringssystemet och en fysisk kopia av handlingar i 
närarkiv/slutarkiv, oavsett om de inkommit i digital form eller på papper. Detta 
arbetssätt innebär stor åtgång av arbetstid och material. En övergång till digital 
förvaring av handlingarna (med några undantag, se nedan) skulle effektivisera 
arbetssättet och spara in på både papper och annat material som används vid 
förvaring.  
Det ärendehanteringssystem som vi har idag, Evolution, är förberett för digital 
gallring och arkivering i enlighet med Riksarkivets föreskrifter. Evolution skulle 
därmed kunna utgöra kommunens när-/mellanarkiv inför slutlagring i e-arkiv. 
Älmhults kommun har idag inte e-arkiv, men beslut2 har tagits om förstudie och 
fortsatt arbete med införande av e-arkiv. Tills e-arkiv finns i kommunen kan 
handlingarna förvaras i Evolution som mellanarkiv.  
Det finns undantag enligt lag när det gäller digital förvaring av handlingar. Vissa 
handlingar måste förvaras i fysisk form, till exempel: 

• Folkinitiativ - ärende om att hålla folkomröstning 

• Avtal om köp av fast egendom  

• Ansökan om att lagfart ska förklaras vilande vid köp, byte eller gåva 

• Skriftlig fullmakt till ombud i domstol 

• Testamenten (ex. i samband med stiftelsebildning) 

• Handlingar som på grund av format, färg eller andra orsaker inte 
tillfredsställande kan bevaras som enbart skannad bild. 

I ett första steg föreslås att handlingar som kommer in i fysisk form även fortsatt 
förvaras fysiskt, i kronologisk ordning i pärm/akt, tills vi har säkerställt 
slutförvaring i form av e-arkiv. Dessa handlingar är få i jämförelse med de 
handlingar som inkommer digitalt.  
 
 

 
1 Fastställt av kommunfullmäktige 2009-06-22, § 94 
2 Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37 

917



 Tjänsteskrivelse  2021 

 2022-05-04  2(2) 

 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad  

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37 

• Arkivreglemente för Älmhults kommun 2009-04-02 

• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver 
finnas på papper daterad 2020-09-11 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. För ärenden som upprättats från och med den 1 januari 2022 kommer endast 

handlingar som upprättats eller inkommit på papper att arkiveras på papper. 
Övrig information sparas digitalt tills vidare i kommunens ärende- och 
dokumenthanteringssystem (för närvarande Evolution). Detta är ett led i den 
pågående digitaliseringen av kommunens verksamhet. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och bolag att ta beslut i enlighet med 
punkt 1. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera 
kommunstyrelsens informationshanteringsplan och uppmanar nämnder och 
bolag att göra detsamma. 

 
 
 
Maria Johansson  Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Christoffer Mowide 
Nämndsekreterare 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder. 
Samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen. 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-30 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 37 E-arkiv, förstudie 
Ärendenummer KS 2020/16 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner konkret förslag på hur arbetet ska fortskrida 

med e-arkiv. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-12-18 § 168, att uppdra åt 
kommunstyrelsen att etablera formell kontakt med Växjö kommun angående 
samarbete kring e-arkiv, samt ta fram konkret förslag på hur ett sådant samarbete 
kan utformas. Med utgångspunkt i att Älmhult delvis har andra förutsättningar 
jämfört med Växjö har bedömningen gjorts att ett gemensamt projekt inte blir 
ändamålsenligt. 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att Älmhult under 2020/2021 påbörjar 
en förstudie som även innefattar nödvändiga förberedelser i form av justering av 
de underliggande styrdokumenten kring dokument- och arkivhantering. 
Införande av e-arkiv kan påbörjas under 2022, utifrån den prioriteringsordning 
som tas fram under förstudien. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10, § 49 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 27 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27  

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-18, § 168 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-03-30 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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DATUM  2020-09-11  
DNR  SARK/2019:98 
HANDLÄGGARE  EMILIA BERGVALL ODHNER 
 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE  

SIDA | 1 

 
 
 
 
 

Juridisk utredning angående vilka som 
handlingar som behöver finnas på papper 
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2 Sammanfattning 
Utredningen har genomförts av kommunalförbundet Sydarkivera för att 

underlätta den digitala övergången för förbundsmedlemmarna. Utredningen ger 

underlag för att besvara frågor om vilka handlingar som behöver vara på 

papper. 

Utvecklingen går mot att det mesta ska kunna hanteras digitalt. Under senare år 

har flera lagar ändrats till att det enbart står skriftligt istället för egenhändigt 

undertecknat. Detta för att underlätta övergång till elektroniska underskrifter. 

Myndigheterna bestämmer i dessa fall själva om man vill använda sig av 

elektronisk underskrift eller om man vill vidhålla undertecknande på papper.  

Det är inte valet av teknik som är avgörande utan om förutsättningar finns när 

det gäller organisation, system och rutiner för att säkerställa att handlingar är 

äkta och oförändrade. Det innebär att varje myndighet behöver hantera 

övergången efter sina förutsättningar.  

Det är ett fåtal handlingstyper som alltjämt behöver finnas på papper. Det 

handlar till exempel om folkinitiativ enligt kommunallagen, köp av fast 

egendom, ansökan om lagfart enligt jordabalken och stämningsansökan enligt 

rättegångsbalken. 

Det är inte relevant att ge generella råd i frågan om elektroniska underskrifter i 

och med att vad som är lämpligt är beroende på vilka förutsättningar och behov 

en verksamhet har. 

I och med att det händer mycket inom området med elektroniska underskrifter 

har kapitel 6 ”Signaturer i olika former” kortats ner och delats upp. Vi har 

kompletterat med mer information om detta i Sydarkiveras handbok på webben. 
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3 Inledning 
 Syfte och mål 

Denna utredning genomförs som ett stöd för förbundsmedlemmarna i 

kommunalförbundet Sydarkivera för att få fram ett underlag till vilka 

handlingar som av juridiska skäl måste bevaras på papper. 

 Bakgrund 
Sydarkivera har i sin verksamhetsplan för 2019 i uppdrag att genomföra en 

juridisk utredning kring vilka handlingar som måste bevaras på papper (dnr. 

SARK/2019:162). Bakgrunden är att det kommit in många frågor i Sydarkiveras 

rådgivning och i samband med nätverksträffar och utbildningar. 

4 Omvärlden 
Regeringens vision är ett hållbart digitaliserat Sverige. Visionen handlar om ett 

Sverige där alla i hela landet är en del av och har förtroende för det 

digitaliserade samhället. Digitalisering av offentlig förvaltning styrs av det av 

riksdagen beslutade målet om en innovativ och samverkande statsförvaltning 

som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och 

tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt 

EU-arbete.1 

2003 kom en utredning kring formkrav i gällande lagar och förordningar. 

Utredningen tittade på vilka bestämmelser som innehåller formkrav som inte 

hindrar elektroniska rutiner, bestämmelser som hindrar elektroniska rutiner 

och de bestämmelser de ansåg att man var tvungen att analyser mera innan 

man kunde ta slutlig ställning till elektroniska rutiner fungerade. Många 

utredningar och beslut använder denna utredning som grund för när elektronisk 

hantering av handlingar går bra.2 Det är mycket som har förändrats tekniskt 

och praktiskt sedan 2003 och det är mycket mer som går att göra helt digitalt 

idag. 

Vid internationella jämförelser ligger Sverige bra till i internetanvändning, e-

förvaltningstjänster och hur ofta medborgarna använder dessa tjänster. Vid 

 

1 För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi. Regeringskansliet 2017. 
2 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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internationella jämförelser finns det dock en tendens att andra länders e-

förvaltning utvecklas snabbare än den svenska. Sedan mitten av 1990-talet har 

regeringen tillsatt utredningar, råd, kommissioner, delegationer, nämnder, 

forum, samverkansprojekt och samverkansorganisationer för att styra den 

svenska e-förvaltningen. Trots det har problem och oklarheter inte hanterats 

fullt ut. Eftersom digitalisering möjliggör effektivisering av den offentliga 

förvaltningen är det viktigt att främja e-förvaltningens utveckling.3 

För att de positiva effekterna av e-förvaltning ska kunna realiseras krävs ett 

institutionellt ramverk som möjliggör digitalisering. Regeringen ansvarar för 

att utforma de institutionella förutsättningarna, bland annat 

organisationsstruktur, regelverk och styrning. Utan tillräckliga förutsättningar 

är det svårt för statliga myndigheter, regioner och kommuner att driva den 

digitala utvecklingen framåt.4 

Inom EU finns satsningen The Digital Single Market. Satsningen syftar till att 

underlätta för olika aktörer att dela både kod och specifikationer. Det sker inom 

tio olika områden, grupperade i Building Blocks, dvs. byggnadsblock. Etablerade 

byggnadsblock är eDelivery, eID och eSignature. 2019 kom Once only principle 

(eller Single Digital Gateway) som betyder att du som medborgare bara ska 

behöva lämna dina uppgifter en gång i hela Europa. Allt detta förändrar 

arkivbildningen och verksamhetssystemen på ett genomgripande sätt. 

Byggnadsblocken ger tillsammans förutsättningar för en genomgripande 

digitalisering av samhällets funktioner och säkerställer samtidigt att EU:s 

direktiv kan realiseras. 

Det är Myndigheten för digitalisering (DIGG) som ansvarar för införandet i 

Sverige. DIGG, har sedan september 2018 uppdraget att samordna och stödja 

den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga 

förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.5  

Ett antal utredningar och studier sedan tidigt 2000-tal har pekat på problemen i 

mötet mellan digital teknik och gällande lagstiftning och det finns utmaningar 

som kvarstår. Det tar tid att utreda juridiska frågor och för att komma runt 

problemen har e-tjänster byggts upp utifrån juridiska vägledningar och utan 

praxis.6  

 

3Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? RIR 2016:14 
4 Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? RIR 2016:14 
5 https://www.digg.se/ 
6 Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? RIR 2016:14 
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5 Juridiken 
 Att tillämpa gällande rätt 

De regler som hör till det juridiska normsystemet – rättsreglerna - är knutna till 

vissa händelser eller fakta. En rättsregel blir tillämplig bara när angivna 

händelser och fakta föreligger. Den tekniska och juridiska samordningen 

behöver därför konkretiseras så att den som utvecklar en IT-baserad tjänst från 

början kan beakta hur rättsreglerna förhåller sig till den elektroniska miljön.  

När jurister ska beskriva en sådan kombination av rättsregler, händelser och 

fakta använder de ofta uttrycket rättsfigur. En etablerad rättsfigur dvs. en 

sådan som är allmänt godtagen7 är en del av gällande rätt medan en ny och 

oprövad rättsfigur kan vara svår att tolka och tillämpa.8  

När nya IT-baserade tjänster ska utvecklas måste de rättsfigurer som de 

tekniska och administrativa lösningarna bygger på, bedömas på förhand. Risken 

är annars stor att det som utvecklas inte blir rättsenligt och därför inte kan tas i 

bruk utan måste göras om.  

 Allmänna handlingar 
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 

normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till en myndighet eller 

upprättas hos en myndighet. Inkomna pappershandlingar bevaras på papper, 

inkomna elektroniska handlingar i det format de kom in. Av hanteringsskäl 

måste man ändå ibland vidta någon form av åtgärd för att garantera både 

bevarande och en fungerade hantering inom ramen för myndighetens rutiner 

och system för informationsförvaltning. Till exempel kopieras tidningsurklipp 

på åldringsbeständigt papper och textdokument i olika format konverteras ofta 

till Pdf. 

När man ska hantera en inkommen handling är det viktigt att klargöra att 

handlingen i dess ursprungliga skick är en allmän handling. Den ska kunna 

tillhandahållas för allmänheten på begäran genast eller så snart det är möjligt 

till den del den inte omfattas av sekretess.  

De handlingar som kommer in till en kommunal myndighet är av många olika 

slag och har dessutom framställts på många olika sätt. De utgörs av 

 

7Exempelvis betecknas i juridiska sammanhang betalning som en rättsfigur. 
8 Se t.ex. prop. 2005/06:77 s. 152 om den nya rättsfiguren varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare. 
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pappershandlingar i A4-format, men även av kartor och ritningar och t.o.m. 

föremål i olika format och på olika underlag. Handlingar kommer även in via e-

post och genom e-tjänster. Oavsett format och framställningsmetod är det den 

inkomna handlingen i ursprungligt skick som myndigheten ålagts att bevara, 

vårda och tillhandahålla. Om man skannar in handlingar i verksamhetssystem 

så är den inskannade elektroniska kopian den handling som myndigheten 

kommer att hantera i den dagliga elektroniska dokumenthanteringen. För att få 

göra sig av med originalhandlingen och endast bevara det digitala exemplaret 

av handlingen krävs ett beslut om gallring. På samma sätt blir det om en 

inkommen handling i Word eller Excel format konverteras till Pdf. 

Handlingar som expedieras blir upprättade och därmed allmänna handlingar. 

Handlingar som inte expedierats men tillhör ett ärende blir upprättade och 

därmed allmänna i och med att ärendet slutbehandlats. Handlingar som inte 

tillhör ärende blir upprättade och allmänna när de justerats eller på annat sätt 

färdigställts. En handling som uppnått status som upprättad ska kunna låsas så 

att den bevaras i ursprungligt skick. Elektroniskt upprättade handlingar ska 

kunna versionshanteras på ett sådant sätt att man alltid vet vilken status 

handlingen har i sitt sammanhang – utkast eller upprättad allmän handling. 

Handlingen ska heller inte kunna manipuleras och åtgärder ska loggas.  

Pappershandlingar bevaras på papper och elektroniskt upprättade handlingar i 

elektroniskt. Överföring till annat medium (och förstöring av den ursprungliga 

handlingen) som medför informationsförlust, förlust av möjliga 

sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 

fastställa handlingens äkthet innebär gallring och kräver beslut om gallring. 

Sydarkivera arbetar med att ta fram mallar för underlag till beslut om 

gallring/bevarande. Förbundsmedlemmarna har möjlighet att direkt följa 

arbetet i relevanta nätverksgrupper på Yammer. 

 Allmänt om ärendehandläggning hos offentliga 
myndigheter 

I nya förvaltningslagen finns inte något som förhindrar att ansökningar, 

anmälningar eller dylikt kommer in elektroniskt och därefter handläggs och 

beslutas om digitalt. Tvärtom är lagen från 2018 skriven så neutralt så möjligt. 

Det enda som nämns om ärendehandläggningen är att den ska vara skriftlig 

men ingenting om vilken form som ska vara tillämpas dvs. om den ska vara på 

papper eller digital. Om myndigheters beslut står att de kan fattas av en 

befattningshavare ensam eller av flera gemensamt eller automatiserat. Man 

säger däremot inte att beslutet måste vara underskrivet för att vara giltigt utan 
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istället räknar man upp ett antal punkter som skall finnas med i ett beslut för 

att det ska vara giltigt.  

Beslutet som ska vara skriftigt ska innehålla; 

 dagen för beslutet, 

 vad beslutet innehåller, 

 vem eller vilka som har fattat beslutet, 

 vem eller vilka som har varit föredragande, och 

 vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan 

att delta i avgörandet. 

För kommuner och regionen är det däremot viktigt att känna till att 

kommunallagen för närvarande inte medger automatiskt beslutsfattande. Även 

den nya kommunallagen från 2018 utgår från att beslut fattas av fullmäktige, 

styrelse, nämnd eller efter delegering. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

har tagit fram en genomgång av det aktuella rättsläget när det gäller 

automatiserat beslutsfattande enligt gällande förvaltningslag och kommunallag. 

SKR:s slutsats är att ”en nämnd inte kan delegera beslutanderätten till ett helt 

automatiserat förfarande, där maskinen eller beslutsroboten fattar beslutet. Det 

kan däremot finnas ett automatiserat beslutsstöd innan själva beslutet. Det kan 

exempelvis göras genom att en och samma handläggare, som fått delegation att 

fatta beslut i en viss ärendetyp, samtidigt godkänner alla beslut som föreslagits 

av beslutsroboten under en och samma dag. Det innebär rent formellt att 

delegaten står bakom alla besluten”. 

Ett beslut som kan antas påverka någons situation på något sätt ska även 

innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En 

sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har 

tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens 

ställningstagande. 

I kommuner och regioner finns få exempel på att en handling eller uppgift ska 

lämnas in skriftligt och egenhändigt undertecknad. I de flesta fall bestämmer 

myndigheten själv formen för en uppgifts inlämnande. I till exempel 9 kap. 1 § 

lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:191) sägs att en upphandlande 

enhet får bestämma att anbudsansökningar och anbud ska lämnas med 

elektroniska medel eller på annat sätt. I de fall man tidigare normalt krävt 

egenhändigt undertecknade ansökningar, till exempel om förskoleplats, kan 

man nu använda e-tjänster med e-legitimation. I utredningen Urkunden I Tiden 

(SOU 2007:92) beskrivs skillnaden mellan traditionella underskrifter och 
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elektroniska signaturer. En traditionell underskrift bygger på en medfödd 

förmåga och är direkt kopplad till den handling den hör. Dess äkthet undersöks 

inte förrän någon ifrågasätter den. Underskriften går att förfalska, men normalt 

sätter vi vår tillit till den och underskriften kan också styrkas genom till 

exempel vidimering. Den elektroniska underskriften bygger på kryptografi med 

nycklar som behöver skyddas. En elektroniskt underskriven handlings äkthet 

kontrolleras i samband med att den kommer in eller upprättas.9 Det är 

framförallt rutiner kring hanteringen av elektroniska underskrifter som 

verksamheterna behöver fokusera på. Det är inte bara hur signaturerna ser ut 

rent tekniskt som har betydelse utan hur de används i verksamheterna. Därför 

är det av största vikt att man dokumenterar de rutiner som finns. 

Det finns inga uttryckliga formkrav i svensk lagstiftning när det gäller tekniken 

för elektroniska underskrifter. Det fungerar på annat sätt i andra länder, och 

det finns därför anledning att vara uppmärksam när det är dokument som kan 

behöva presenteras i utländska domstolar. 

  

 

9  E-förvaltning och informationshantering Att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar. Sveriges 
kommuner och landsting 2011. 
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6 Formkrav avseende handlingar 
Kapitel 4 bygger på Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 

2003:29. Regeringskansliet 2003. 

I olika offentliga sammanhang används en lång rad olika termer för att 

beteckna olika typer av meddelanden. Exempel på sådana termer är anmaning, 

anmälan, ansökan, begäran, inlaga, meddelande, underrättelse, uppgift, utdrag, 

utlåtande, yttrande samt i förekommande fall verbformer av dessa termer. I 

vissa fall betecknar dessa termer situationer eller handlingar med anknytning 

till någon form av rättsverkan.10 

Generellt går det inte att säga att någon av dessa termer i sig kan uppfattas som 

hinder för elektroniska rutiner.  Det krävs att det i det enskilda fallet finns 

särskilda formkrav eller att det på annat sätt framgår att elektroniska rutiner 

inte ska vara tillåtna. Användning av dessa termer innebär alltså att man i de 

flesta fall kan använda elektroniska rutiner. Om så inte är fallet så ska det 

uttryckligen anges i bestämmelserna att elektroniska rutiner inte är tillåtna.11  

I utredningen har kommunikationstermerna inte bedömts vara hinder för 

elektronisk kommunikation. Den centrala innebörden i en regel som säger att 

ett meddelande ska kommuniceras måste rimligen vara just det att meddelandet 

ska överbringas, inte en anvisning om det sätt på vilket meddelandet ska 

överbringas. Det framstår därför enligt deras mening som självklart att det är 

möjligt att i rättslig mening sända eller ta emot ett elektroniskt meddelande lika 

väl som ett traditionellt meddelande.  

Två kommunikationstermer som det kan finnas anledning att nämna särskilt är 

enligt utredningen inkommen och tillhanda. Dessa termer är vanligt 

förekommande och är ofta knutna till någon form av rättsverkan, till exempel 

fristavbrott. Det är därför av rättssäkerhetsskäl viktigt att de har en tydlig 

tillämpning på såväl traditionell som elektronisk kommunikation. I de fall en 

regel om inkommande p.g.a. särskilda omständigheter i det enskilda fallet 

framstår som ett självständigt hinder för elektronisk kommunikation bör man 

naturligtvis överväga om den bör anpassas. Det kan också finnas fall där det är 

särskilt påkallat att införa regler som klargör ansvarsfördelning, till exempel 

när en myndighet tar emot en upptagning för en annan myndighets räkning. 

Kommunikationstermerna kan enligt Regeringskansliets utredning inte anses 

vara något hinder mot användning av elektronisk kommunikation. Om det finns 

 

10 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
11 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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bestämmelser som anvisar en viss kommunikationsväg bör man om det är 

lämpligt tillåta elektronisk kommunikation.12 

 Underskrift 
I utredningen från 2003 pratar man om det vanligt förekommande formkravet 

underskrift.  Utöver de uttryckliga kraven på underskrift förekommer ett antal 

bestämmelser som i praktiken innebär krav på underskrift utan att detta 

uttryckligen framgår av författningstexten. Krav på underskrift kan betecknas 

med ett antal olika termer och uttryck, till exempel underskriven, undertecknad 

och namnteckning. Ibland kompletteras de olika termerna med termen 

egenhändig. Det finns ett antal regler som innehåller implicita krav på 

underskrift. I vissa fall är det till och med fråga om bestämmelser som inte är 

egentliga formkrav, till exempel ansökan, men där man funnit att bestämmelsen 

trots allt innebär ett krav på underskrift. Det finns också underskriftskrav som 

inte ligger implicit i själva bestämmelsen, utan som endast finns i praktiken när 

bestämmelsen tillämpas. Exempelvis görs många anmälningar och ansökningar 

på en blankett som har ett fält för underskrift.13 

Många av dessa implicita formkrav finns i regler som har samband med 

viljeuttryck. Det gäller till exempel termer som framställan, förbindelse, 

utfästelse, återkallelse. Det finns vidare exempel på implicita formkrav i regler 

som reglerar situationer där en viss uppgifts riktighet intygas. Exempel på 

sådana uttryck är bestyrkt, försäkran, intyg, justering, sammansättningar med 

termen bevis och liknande termer.14  

På civilrättens område gäller på liknande sätt att många rutiner, framför allt 

avtal, i praktiken innefattar att en handling undertecknas. Utredningen har 

visat att det finns ett antal bestämmelser om avtal som inte innehåller 

uttryckliga formkrav, men som har ansetts medföra implicita underskriftskrav. 

Det gäller avtal som ska företes för myndigheter, där man gjort bedömningen 

att myndigheten skulle kräva ett undertecknat avtal. Det finns alltså inget 

hinder mot att ingå avtal utan underskrift. Däremot kan det finnas andra skäl 

att underskrifter används, nämligen att det kan finnas intresse av att arkivera 

en handling för att använda som bevis vid en eventuell tvist.15  

2013 valde den första kommunen att använda sig av elektronisk signering i 

samband med justering av protokoll. Justeringen överklagades till 

 

12 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
13 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
14 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
15 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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förvaltningsrätten som menade att det inte finns några hinder enligt 

kommunallagen mot att använda elektronisk signering vid justering av 

protokoll. Kammarrätten valde att fastställa domen 2014.16 Därefter har flera 

kommuner valt att justera protokoll genom elektronisk justering. 

 Påskrift 
Utöver kraven på underskrift finns ytterligare regler som innebär att någon 

form av skrift eller märke anbringas på en yta, till exempel ett papper. Ett 

närmast arketypiskt sådant formkrav är stämpel, som dock är relativt ovanligt. 

Vanligare är att något ska antecknas på en handling. Sådana formkrav har 

tolkats som en form av indirekt krav på en fysisk handling. Förekomsten av en 

fysisk handling har uppfattats som en förutsättning för att bestämmelsen om 

påskrift eller stämpel ska kunna uppfyllas. I en del fall är det så den med 

påskriften försedda handlingen senare ska användas som presentationshandling 

(se 6.5 Presentationshandling). Det kan också vara så att något dokumenteras 

på handlingen utan att denna i och för sig används i något annat sammanhang.  

I praktiken ligger det nära till hands att tänka sig att det som i praktiken blir 

styrande för om ett sådant krav medger elektroniska rutiner, är om den 

handling på vilken stämpel eller påskriften ska anbringas kan vara elektronisk 

eller inte. En annan förutsättning är att det finns funktioner i de system som 

används för att hantera till exempel rättelser, som traditionellt hanterats 

genom att skriva rättelse på handlingen. Stämplar kan i många fall ersättas av 

andra funktionen i systemen, på samma sätt som elektroniska underskrifter. De 

funktioner som finns för rättelser brukar vara man kan ladda upp en ny version 

och att det är spårbarhet så man kan se båda dokumenten. Rutin bör väl vara då 

att markera tillägg digitalt eller om man gör rättelsen på papper och skannar. 

 Skriftlighet 
Det vanligaste formkravet är krav på skriftlighet vilket också enligt utredningen 

omfattar termen skrivelse eftersom den får sitt innehåll från skriftlighet. 

Innebörden av skriftlighetskrav, såväl generellt som i enskilda fall, har 

diskuterats. Uttalanden går i delvis olika riktningar.  I vissa fall finns krav på 

skriftlighet där det av förarbetsuttalanden eller av formuleringar i 

författningstexten uttryckligen framgår att de tillåter elektroniska rutiner. 

Exempelvis talas i 4 kap. 6 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister om 

”en skriftlig begäran som överförts elektroniskt”. För de flesta förekomster av 

 

16 Dom 2014-09-24, Mål nr 3459-14. Kammarrätten i Göteborg 2014. 
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skriftlighetskrav framgår det dock inte uttryckligen om elektroniska rutiner 

medges. Den stora majoriteten av skriftlighetskrav pekar på att de inte kan 

anses hindra elektroniska rutiner. För att besvara frågan om skriftlighetskrav 

innebär att elektroniska rutiner är tillåtna bör man dock enligt utredningens 

mening gå utöver de ursprungliga avsikterna avseende de enskilda 

bestämmelsernas betydelse och istället se på de syften som ligger bakom regeln. 

Snarare än att föreskriva papperskommunikation för dess egen skull torde 

syftet vara att utesluta flyktiga former för kommunikation och dokumentation 

och åstadkomma en beständig, entydig och lätt kommunicerad hantering.17  

Många former av elektroniska rutiner har betydande likheter med traditionell 

pappersbunden kommunikation, till exempel elektronisk post och elektroniska 

blanketter. I dessa fall är det för de flesta helt självklart att kommunikationen i 

en vardagsspråklig mening är skriftlig. Eftersom de syften som ligger bakom 

skriftlighetskravet kan uppfyllas med elektroniska rutiner anser utredningen 

sammantaget att det finns goda grunder för att hävda att ett krav på skriftlighet 

bör kunna uppfyllas till exempel genom att en anmälan görs på en av 

myndigheten tillhandahållen elektronisk blankett. Skriftlighet kan inte generellt 

antas hindra elektroniska rutiner. I vissa fall kan dock förhållandena vara 

sådana att det krävs förtydliganden för att klargöra att elektroniska rutiner är 

möjliga. 18 

När man i lagstiftningen använder ordet skriftlig menar man motsatsen till 

muntlig, dvs. man utesluter inte användningen av elektroniska rutiner. I vårt 

land tillämpas emellertid fri bevisprövning, vilket innebär att det inte finns 

någon begränsning när det gäller vilka kunskapskällor man får använda som 

bevis i en rättegång. En domstol ska dessutom bedöma och värdera bevisningen 

oberoende av lagregler. Det går alltså att fritt åberopa källor.  

 Handling 
Inom förvaltningsrätten spelar TF:s handlingsbegrepp en central roll. Sedan 

1970-talet omfattar TF:s handlingsbegrepp även så kallade upptagningar. En 

handling kan enligt TF 2:3 vara en framställning i skrift eller bild eller en 

upptagning. Med framställning i skrift eller bild menas handlingar i traditionell 

bemärkelse, dvs. framställningar som kan uppfattas visuellt utan tekniska 

hjälpmedel. Det är alltså frågan om alla former av skriftliga uppteckningar, till 

exempel tabeller, blanketter och protokoll, men även kartor, ritningar och olika 

slags bilder som fotografier eller röntgenbilder. Framställningen behöver inte 

 

17 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
18 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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ha papper som underlag utan kan vara gjord på trä, tyg eller liknande. En 

upptagning är en handling som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 

uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Informationen i en sådan 

framställning kan alltså inte uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. Exempel på 

upptagningar som kan läsas avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 

tekniskt hjälpmedel är information i olika it-system (som kallades 

automatiserad databehandling när lagstiftningen kom) olika inspelningar på 

kassetter och mikrofilm. Utredningen menar att handlingsbegreppet har samma 

innebörd i hela förvaltningsrätten, när inte annat framgår i det enskilda fallet. 

En handling ska därför anses vara teknikneutral.19 

Medan termen handling är en generell beteckning för en informationssamling, 

finns det ett antal termer som betecknar mer specifika typer av 

informationsbärare eller informationsrepresentationer. Det kan vara fråga om 

handlingar som har en viss typ av innehåll, till exempel karta, fotografi eller 

tabell. Även om dessa termer i många fall förmodligen ursprungligen avsett 

fysiska handlingar, finns det idag motsvarande representationer i digital form. 

Avgörande här är snarast i vilken form handlingen finns tillgänglig och vilka 

rutiner som faktiskt förekommer i det berörda fallet. 20 

 Presentationshandlingar 
I vissa fall finns bestämmelser som innehåller termer som uppenbarligen avser 

en fysisk handling. I många av dessa fall är det antingen en handling som någon 

ska ha i sin besittning eller en handling som ska företes 

(presentationshandling). Det kan vara fråga om en handling som medföljer 

något, t.ex. en vara under transport (ledsagardokument).  

En typ av presentationshandlingar är legitimationshandlingar. Dessa kan vara 

sådana handlingar som ska styrka en persons identitet, men det kan också vara 

handlingar som ska styrka exempelvis att en person har rätt att i någon 

kapacitet företräda en viss organisation eller liknande. Det finns ett samband 

mellan presentationshandlingar och krav på underskrift, även om det ingalunda 

är självklart att en presentationshandling ska vara undertecknad av någon eller 

att en handling som ska undertecknas också ska användas som 

presentationshandling.  

 

19 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
20 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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Att krav på presentationshandlingar normalt inte kan fullgöras med 

elektroniska rutiner är tämligen uppenbart. Om de kan och bör anpassas för att 

medge elektroniska rutiner måste därför avgöras i varje enskilt fall.21 

 Beslut 
Ett särskilt fall av viljeyttring är myndigheternas ”viljeyttringar”, det vill säga 

beslut. I utredningen har framkommit ett antal underförstådda formkrav som 

avser olika typer av myndighetsbeslut. Termen beslut betecknar själva den 

intellektuella handlingen att fatta ett beslut. Detta är alltså det egentliga 

beslutet. Termen används emellertid också som beteckning på det dokument, 

vari ett beslut dokumenteras och kommuniceras. Såväl i författningstext som i 

vardagsspråk används ordet beslut i båda betydelserna. Normalt framgår av 

sammanhanget vad som avses. Vissa typer av beslut har olika beteckningar 

beroende på beslutets innehåll och syfte. De kan till exempel kallas anmodan, 

erinran, föreläggande och yttrande. Samma generella slutsatser som gäller 

termen beslut bör vara generellt giltiga även för dessa och liknande termer.22  

När det gäller själva beslutet kan detta omfattas av formkrav. Exempel på 

sådana formkrav som kan förekomma är till exempel regler om omröstning 

eller regler om att ett beslut ska fattas vid ett sammanträde som äger rum på en 

viss plats och följaktligen utesluter elektroniska rutiner i samband med själva 

beslutsfattandet. Dokumentationen av beslutet rör två situationer som 

aktualiserar delvis olika överväganden. Den första avser den interna 

dokumentationen på myndigheten, den andra rör underrättelsen om beslutets 

innehåll till den det berör. Beslutets innehåll ska dokumenteras bland annat för 

att det i efterhand ska gå att kontrollera beslutets innehåll till exempel om 

innehållet har betydelse för något annat beslut som ska fattas av samma eller 

en annan myndighet. Dokumentationen av beslut är också en förutsättning för 

att det på ett meningsfullt sätt ska bli möjligt att få insyn i och kontrollera 

myndighetens verksamhet. En särskild aspekt på denna kontrollfunktion är att 

beslut ska dokumenteras för att myndighetens verksamhet ska kunna revideras. 

Dokumentation av ett besluts innehåll och vem som fattat det möjliggör också 

ansvarsutkrävande till exempel för tjänstefel. Dessa och andra aspekter på 

dokumentationen aktualiseras framför allt när det gäller den interna 

dokumentationen av beslut på myndigheten. Här gör sig alltså höga krav på 

autenticitet och beständighet gällande. Detta kan i praktiken komma till uttryck 

 

21 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
22 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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i att beslut dokumenteras på papper och undertecknas. 23 Det är även vanligt att 

det i moderna dokument- och ärendehanteringssystem finns funktioner för 

loggning och godkännande genom olika arbetsflöden som i många fall kan 

ersätta en utskriver pappershandling som undertecknas manuellt. 

I förvaltningslagen finns endast krav på att beslut ska dokumenteras. Däremot 

finns inga formkrav. I förvaltningslagen har man sagt att ett skriftligt beslut ska 

finnas en handling som innehåller dagen för beslutet, vad beslutet innehåller, 

vem eller vilka som har fattat beslutet, vem eller vilka som varit föredragande 

och vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att 

delta i avgörandet. Har man tillräckligt god säkerhet och spårbarhet så finns det 

inga författningshinder för att dokumentera beslut elektroniskt.24  

När det gäller underrättelse om innehållet i ett beslut sker detta traditionellt 

genom att en pappershandling som återger beslutets innehåll sänds till den det 

rör. Denna handling kallas, som nämnts, även den för beslut (föreläggande och 

så vidare). Det beslut som skickas till den enskilde har inte samma krav på 

autenticitet och beständighet som det beslut som dokumenteras hos 

myndigheten. Medborgaren måste kunna förlita sig på att dokumentet på ett 

korrekt sätt återger beslutet i så måtto att det inte är felskrivet. Medborgaren 

måste också kunna förlita sig på att dokumentet verkligen härrör från 

myndigheten och att det inte förvanskats under överföringen. Detta gäller 

oavsett om det överbringas muntligen, på papper eller med elektroniska 

rutiner. Enligt utredningen är det alltså möjligt att kommunicera innehållet i ett 

beslut elektroniskt om man har ett system som garanterar beslutshandlingens 

autenticitet och integritet.25 

I förvaltningslagen står att det är myndigheten som bestämmer hur 

underrättelsen ska ske. Det innebär att den kan ske i papper, elektroniskt eller 

muntligt dock måste den alltid vara skriftlig om en part begär det.26 

 Blankett och formulär 
I kommunikation med myndigheter används traditionellt i betydande 

utsträckning blanketter. Det förekommer också många bestämmelser om att 

blankett ska användas. Blanketter används också i många situationer, där det i 

 

23 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
24 Förvaltningslag (2017:900) §31.  
25 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
26 Förvaltningslag (2017:900) §33. 
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och för sig inte finns något bakomliggande uttryckligt författningskrav på att 

blankett ska användas.27  

Ett formulär är den struktur enligt vilken information ska lämnas, till exempel 

på en blankett. Ett formulär kan även avse att information ska lämnas 

muntligen på visst sätt. Termen formulär kan dock även beteckna en handling, 

alltså en blankett. Utredningen menar att blankettkravet har till syfte att en 

ansökan ska vara varaktig, tillgänglig och kommunicerbar. Man vill också 

genom blanketten styra att information lämnas i en viss strukturerad form. 

Utredningen menar att blanketter inte hindrar elektroniska rutiner.28 I 

dagsläget ersätter olika typer av webbformulär, e-tjänster och appar de 

traditionella blanketterna.  

 Kopia och original 
Begreppen kopia, original, avskrift och bilaga kan ibland vara en utmaning att 

översätta till digitala arbetssätt.   

Termerna kopia och avskrift förekommer i ett antal bestämmelser, framför allt 

sådana som har att göra med att en kopia av en handling ska ges in i samband 

med ett ansöknings- eller anmälningsförfarande. Kravet på kopia anses allmänt 

uppfyllas av inskannade kopior. Det vill säga att en kopia av en pappersförlaga 

kan vara elektronisk. Inskannade kopior kan därför ofta uppfylla krav på kopior 

enligt gällande rätt. När det gäller elektroniska förlagor måste naturligtvis även 

elektroniska kopior/exemplar godtas.29  

Förhållandena blir annorlunda om det finns krav på bestyrkt kopia. Normalt 

tolkas detta som krav på att papperskopian ska vara försedd med en påskrift 

och en namnteckning. Utredningen menar dock att man i vissa fall bestyrka 

kopior genom elektronisk signatur.30 

Även utskrifter av elektroniska handlingar som upprättas eller inkommer i e-

förvaltningen är att betrakta som kopior. Ibland förekommer att utskrifterna 

godtas som arkivexemplar, men i det fallet behövs gallringsbeslut på samma 

sätt som om pappersoriginal gallras.  

I en del fall förekommer krav på att en handling ska företes i original. Om den 

handling som avses är en pappershandling, kan kravet på att den ska företes i 

 

27 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
28 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
29 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
30 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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original uppenbarligen inte avse något annat än en pappershandling, och 

följaktligen inte uppfyllas med elektroniska rutiner.  

I e-förvaltningen garanteras att de elektroniska handlingarna är oförändrade 

och äkta av uppgifter som registreras i systemen och spårning av händelser 

genom loggar. Det innebär att de elektroniska handlingarna i sitt sammanhang 

är att betrakta som original, och genom att hämta fram en handling med sin 

metadata kan äktheten bevisas. Om en sådan handling ska visas upp i original 

så sker det rimligen genom att den hämtas fram i systemet eller tas fram på ett 

sådant sätt att tillräckligt med metadata medföljer handlingen vid elektronisk 

överföring.  

 Bilagor 
Det finns ett antal bestämmelser om att handlingar, till exempel kopior, ska 

bifogas eller sändas som bilaga till exempelvis en ansökan. Dessa bilagor är i 

många fall kopior eller avskrifter av andra handlingar. Bedömningarna i 

utredningen visar att bilagor liknar kopior. Man har i vissa fall funnit att 

formen hos den handling som ska bifogas blir avgörande för om bilageregeln 

hindrar elektroniska rutiner. Normalt är syftet när bilagor bifogas att 

underrätta en myndighet om ett visst sakförhållande, som ska styrkas med den 

bifogade handlingen. Det väsentliga i sammanhanget är alltså att myndigheten 

kan inhämta uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Det här innebär att äktheten 

skulle kunna intygas via en elektronisk kommunikation.31 

 Kungörelse 
Det finns ett antal termer som har att göra med det sätt på vilket en myndighet 

under formella former kommunicerar utåt till en vid krets. Det gäller till 

exempel kungörelse, tillkännagivande och underrättelse. Det finns också ett 

antal kungörelseregler som anvisar en viss, icke elektronisk 

kommunikationsväg. Exempelvis finns regler som säger att en kungörelse ska 

ske genom anslag, märke, skylt, radiouppläsning och i ortstidning. Generellt är 

det förmodligen enligt utredningen mer ändamålsenligt att använda sig av 

elektronisk kungörelse eftersom de kan förväntas nå en större krets. Det finns 

alltså inget som utesluter elektroniska kungörelser.32 

 

31 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
32 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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I den nya kommunallagen i kap 8 finns numera bestämmelser om att 

tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde ska anslås på kommunernas 

webbplats på en speciellt utformad anslagstavla.33 

 Intern hantering och dokumentation 
Ett antal termer som har karaktär av formkrav hänför sig huvudsakligen till den 

interna hanteringen i myndigheten eller företaget. Det kan vara termer som akt, 

anteckning, dokumentation eller protokoll. Dessa termer kan ha skiftande 

betydelse i olika sammanhang. På många myndigheter är handläggningen helt 

eller delvis elektronisk. Att till exempel en akt eller en anteckning kan vara 

elektronisk är självklart. Den interna hanteringen av handlingar hindrar inte 

elektroniska rutiner. Många verksamhetssystem har stöd för att digitalt signera 

anteckningar eller att registrera olika former av utkast och tjänsteanteckningar.  

 Procedurkrav 
Krav på att en rättshandling ska utföras på ett visst sätt kan hindra elektroniska 

rutiner. Med procedurkrav avses krav på att en handling måste utföras på visst 

sätt för att en viss rättsverkan ska inträda. Ett typexempel är att äktenskap 

måste ingås genom att kontrahenterna är närvarande och genomgår en viss 

procedur. Många sådana krav bygger på att någon är personligen närvarande, 

vilket inte går att uppfylla elektroniskt.34 

  

 

33 Kommunallag (2017:725) 
34 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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7 Elektroniska underskrifter 
En signatur kan ge uttryck för vilja att handla på ett visst sätt, det vill säga att 

acceptera innehållet i den text som är placerad före namnteckningen. Man 

brukar också i anslutning till viljefunktionen nämna den varningsfunktion som 

är förbunden med namnteckningen, det vill säga kravet på att underskrift 

klargör på ett tydligt sätt att det kan vara fråga om en bindande förpliktelse för 

undertecknaren.  

Namnteckningen kan vidare användas för att identifiera en person. Genom att 

skriva en namnteckning på en handling som innehåller en text knyts texten till 

namnteckningen och därmed till den person som utpekas av namnteckningen. 

Detta brukar definieras med begreppet äkthet.  

Identifierings- och äkthetsfunktionerna kan användas där det finns behov av 

bevisning, till exempel för att styrka rättshandlingar. När man förser en 

pappershandling med en namnteckning är det för att säkra eventuellt framtida 

behov av att kunna bevisa såväl identiteten på som avsikten hos den som 

undertecknat en handling. Den person som undertecknat en handling kan 

därmed inte med framgång hävda att han inte står bakom handlingen 

(oavvislighet).  

I Sverige finns inom civilrätten förhållandevis få regler som innebär att 

underskriften är en förutsättning för att vissa rättsverkningar ska träda in. Det 

är i stället normalt bevisverkan av underskriften som får betydelse. Ett 

förfarande som innebär att man knyter en undertecknare till en text på ett 

annat sätt än genom namnteckning kan därför i många fall innebära att 

äktheten intygas, till exempel en elektronisk handling som signerats via en e-

legitimation.  

Krav på att en handling ska vara skriftlig eller egenhändigt undertecknad finns i 

vissa lagar, men även i regler som myndigheter själva ställer upp.  

Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer är numera upphävd 

och istället gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 

av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för 

elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av 

direktiv 1999/93/EG. EU-förordning gäller som lag i Sverige och det finns också 

kompletterande lagstiftning på området genom lag (2016:561) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering 

samt en svensk förordning. Användning av underskrifter eller namnteckningar 

har blivit en etablerad metod för bekräftelse, kontroll och bevisning kring olika 

företeelser i samhället. Det har blivit en praxis som utvecklats vid sidan om 
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lagstiftningen. Att observera är att det i 15 kap. 13 § brottsbalken finns en regel 

som säger att den som förnekar sin underskrift på en urkund kan dömas till 

böter eller fängelse i högst sex månader, under förutsättning att förnekandet 

innebär fara i bevishänseende. För grova brott är straffet fängelse i högst två 

år.  

I 14 kap. 1 § brottsbalken finns regler om urkundsförfalskning. 

Urkundsförfalskning innebär att den som, genom att skriva annan, verklig eller 

diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans 

underskrift eller på annat sätt framställer falsk urkund eller falskeligen ändrar 

eller utfyller äkta urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, 

för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år. Som urkund anses protokoll, 

kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller 

annars är av betydelse såsom bevis.  

En fråga som ställs när det gäller elektroniska underskrifter är om de är 

juridiskt bindande och kan användas som bevis vid rättslig prövning. I grund 

och botten så är det själva handlingen som är det centrala och en handling kan 

vara underskriven eller inte. Underskriften kan styrka eller försvaga värdet av 

ett dokument. 

Det är ovanligt i svensk lagstiftning att uttryckligen kräva undertecknande. Det 

gör att domstolarna prövar handlingen och omständigheterna runt den, inte 

specifikt tekniska eller formella krav på signaturen. De avgöranden som finns i 

svensk domstol handlar om att handlingen gäller, och tar inte ställning till 

underskriften i sig. En ofta omtalad dom är den i Kammarrätten i Göteborg från 

2014-09-24 (Mål nr 3459–14 Kammarrätten i Göteborg 2014). 

eIDAS-förordningen gäller som lag för hela EU. Det finns bestämmelser om att 

formkrav i nationell lagstiftning ska tillämpas i första hand. Det innebär att om 

det finns särskilda bestämmelser om hur signaturer ska vara i svensk 

lagstiftning, så gäller dessa bestämmelser före eIDAS-förordningen. Till 

exempel om det finns uttryckligt krav på undertecknande på papper. Det är 

förhållandevis ovanligt med sådana formkrav i de svenska lagarna. Det är mer 

vanligt i andra länder runt om i Europa. 

Det kan vara bra och praktiskt av olika skäl att underteckna handlingar. Till 

exempel finns det inte krav i lagstiftningen att underteckna avtal. Men det kan 

vara svårare att bevisa att det finns ett avtal om det inte är dokumenterat och 

signerat. Vare sig om det är ett dokument på papper underskrivet med penna 

eller ett digitalt dokument med elektroniska underskrift. 
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 "Enkla" eller "vanliga" underskrifter 
Att tänka på är att många saker kan räknas som elektronisk underskrift. Det 

kan vara personuppgifter skrivet med tangentbord i ett dokument, en bild av en 

handskriven signatur eller en signatur som ritas på en touchpad. Det vill säga 

varje form av identitetsinformation knuten till ett dokument som visar någons 

vilja. I många fall kan även dessa typer av underskrifter ha ett värde. Det är 

inte ovanligt att signera mottagning av paket och köp av varor med signaturer 

av detta slag. 

 Avancerad elektronisk underskrift 
Denna typ av underskrift ska kunna styrka identiteten på den som 

undertecknar. Signaturen är styrkt med e-legitimation och det är kryptografiska 

metoder för att kontrollera att dokumentet inte har ändrats. Signaturen har en 

tidsangivelse. Den avancerade elektroniska underskriften saknar en visuell 

representation och är framförallt till för att kunna kontroller maskinellt. 

Många lösningar för att underteckna elektroniskt skapar en kvittenssida som 

ger visuell information om underskriften. Viktigt att notera är att det i sig inte 

är underskriften. För att kunna kontrollera en avancerad elektronisk 

underskrift behöver man ha tillgång till det elektroniska dokumentet och 

certifikatet som hör till den som signerat handlingen måste vara giltigt. Det 

innebär att rutinerna för att kontrollera och registrera handlingarna är det 

centrala i hanteringen.  

 Kvalificerad elektronisk underskrift 
En avancerad form av elektronisk underskrift där tillsynsmyndigheten (PTS) 

godkänt att använda komponenter och godkänt organisationen som behöver 

uppfylla krav enligt förordningen. Kvalificerade elektroniska underskrifter 

behövs framförallt om man behöver kunna använda dokument i domstolar i 

andra länder. 
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8 Vad måste finnas på papper? 
 Egenhändigt undertecknade handlingar 

När krävs det enligt lag eller förordning att man gör en egenhändig 

namnunderskrift på papper? Nedan följer ett antal ärendetyper där det 

fortfarande enligt lag eller förordning krävs en egenhändig namnunderskrift på 

en pappershandling. Sammanställningen är inte uttömmande utan är exempel. 

Det kan finnas fler handlingar som kräver en egenhändig namnunderskrift. Alla 

handlingar som finns med har inte direkt med kommunal eller regional 

verksamhet att göra utan det kan även förekomma handlingar som 

kommun/region bara kommer i kontakt med. 

Lag 

 

Paragraf Typ av ärende som kräver underskrift 

Kommunallagen 

(2017:725) 

8 kap 2 §  Folkinitiativ – ärende om att hålla 

folkomröstning. Initiativet ska vara 

skriftligt, ange den aktuella frågan som 

innehålla initiativtagarnas egenhändiga 

namnteckningar, uppgift om när 

anteckningarna gjorts, 

namnförtydliganden, personnummer och 

uppgift om deras adresser. 

 

Utlännings-

förordningen 

(2006:97) 

 

2 kap 4 §  Hemlandspass – resehandling får godtas 

som pass (hemlandspass) om handlingen 

är utfärdad av en behörig myndighet i 

det land där innehavaren 

är medborgare samt uppfyller de 

förutsättningar som anges i andra–fjärde 

styckena. 

I handlingen skall det bl a finnas 

 uppgifter om 

innehavarens medborgarskap och 

fullständiga namn samt födelsedatum 

och födelseort, 

 uppgift om handlingens giltighetstid, 

 innehavarens namnteckning, 
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Jordabalken 

(1970:994) 

4 kap 1 § Avtal om köp av fast egendom – både 

säljare och köpare ska skriva under 

köpehandlingen 

 

Lagen (1946:805) 

med särskilda 

bestämmelser 

angående vittne vid 

vissa 

rättshandlingar 

 

 Bevittning av överlåtelse av fast 

egendom – uttryckligt formkrav på 

egenhändig underskrift.  

 

Övrig bevittning av rättshandlingar torde 

också ha krav på egenhändig underskrift. 

 

Jordabalken 

(1970:994) 

20 kap 7 §  Ansökan om lagfart ska förklaras vilande 

om vid köp, byte eller gåva, överlåtarens 

underskrift på köpehandlingen inte är 

bevittnad av två personer och 

överlåtelsen inte skett genom statlig 

myndighet  

 

Äktenskapsbalken 

(1987:230) 

 

4 kap 7 § Vigsel – har formkrav på att de som vigs 

ska vara närvarande samtidigt och 

vigseln ska ske inför vittnen. 

Vidare ska vigselförrättaren genast efter 

vigseln lämna makarna bevis om vigseln 

i form av ett särskilt protokoll. Även 

Skatteverket ska underrättas om vigseln. 

Står inte uttryckligen att det ska vara 

egenhändig namnunderskrift av 

vigselförrättaren och vittnen på det 

särskilda protokollet, men det torde få 

anses gälla. 

 

Äktenskapsbalken 

(1987:230) 

 

7 kap 3 § Äktenskapsförord –ska upprättas 

skriftligen, dateras och undertecknas av 

makarna eller blivande makarna. 
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Äktenskapsbalken 

(1987:230) 

 

9 kap 5 § Över bodelning skall upprättas en 

handling som skrivs under av båda 

makarna. Är den ena maken död, 

förrättas bodelningen av den andra 

maken samt den dödes arvingar och 

universella testamentstagare. För de 

sistnämnda gäller vad som är föreskrivet 

för make, dvs de ska skriva under 

bodelningshandlingen. 

 

Ärvdabalken 

(1958:637) 

10 kap 1 §  Testator måste i två vittnes samtidiga 

närvaro underteckna testamentet för 

giltighet. 

 

Föräldrabalken 

(1949:381) 

1 kap 4 §  En bekräftelse av faderskap görs 

skriftligen och ska bevittnas av två 

personer.  

 

Konkurslagen 

(1987:672) 

 

2 kap 1 § Ansökan om konkurs ska vara skriftlig 

och egenhändigt undertecknad av 

sökanden/ombud 

 

Rättegångsbalken 

(1942:740) 

12 kap 8 § Vill part föra talan genom ombud, skall 

han giva ombudet fullmakt muntligen 

inför rätten eller ock skriftligen. Skriftlig 

fullmakt skall vara egenhändigt 

undertecknad av parten. 

 

Rättegångsbalken 

(1942:740) 

 

42 kap 1–2 

§§ 

Stämningsansökan för att en rättegång 

ska vara skriftlig och egenhändigt 

undertecknad 

 

Passförordningen 

(1979:664) 

 

1 § Passansökan ska göras skriftligen och 

undertecknas av sökanden i närvaro av 

den som tar emot passansökan. Kravet 

på att ansökan ska undertecknas gäller 

inte den som inte kan skriva sitt namn. 
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Körkorts-

förordningen 

(1998:980) 

 

3 kap 15 § Ansökan om att få körkort eller 

förarbevis ska göras på en särskild 

blankett (grundhandling) och vara 

egenhändigt undertecknad av sökanden. 

 

Förordning om 

nationellt 

identitetskort 

(2005:661) 

 

3 § Ansökan om nationellt ID-kort ska göras 

skriftligen och undertecknas av 

sökanden i närvaro av den som tar emot 

passansökan. Kravet på att ansökan ska 

undertecknas gäller inte den som inte 

kan skriva sitt namn. 

 

Vallagen (2005:837) 

 

2 kap 4 § 

 

 

 

 

 

 

2 kap 9 § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kap 11 § 

 

De som stöder en anmälan om 

registrering skall egenhändigt 

underteckna en förklaring om stödet. Av 

förklaringen skall deras namn och 

personnummer framgå samt var de är 

folkbokförda. 

 

Ett parti som vill anmäla samtliga sina 

kandidater för ett visst val ska 

skriftligen göra detta hos den centrala 

valmyndigheten eller, i den utsträckning 

som regeringen bestämmer, 

länsstyrelsen. 

Tillsammans med anmälan ska partiet 

lämna en egenhändigt undertecknad 

förklaring från varje kandidat att han 

eller hon samtycker till anmälan. 

 

En unionsmedborgare som inte är svensk 

medborgare och som önskar kandidera 

vid val till Europaparlamentet ska göra 

en egenhändigt undertecknad försäkran 

som skickas till den centrala 

valmyndigheten 
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 Skriftliga handlingar 
Under senare år har flera lagar ändrats till att det enbart står skriftligt istället 

för egenhändigt undertecknat. Detta för att underlätta för övergång till 

elektronisk signatur. Myndigheterna bestämmer i dessa fall själva om man vill 

använda sig av elektronisk signatur eller om man vill vidhålla undertecknande 

på papper. Sammanställningen är inte uttömmande utan det kan finnas fler 

handlingar som kräver skriftlig form. Alla handlingar har inte direkt med 

kommunal eller regional verksamhet att göra utan det kan även förekomma 

handlingar som kommun/region bara kommer i kontakt med. 

Sydarkivera kan inte ge några generella rekommendationer vad gäller val för 

specifika handlingstyper utan det kan variera stort från fall till fall. 

 
Lag 

 

Paragraf Typ av ärende som kräver 

skriftlig form 

Lagen om offentlig 

upphandling (2016:1145) 

samt eIDAS- 

förordningen  

12 kap 7§ 

 

Artikel 25–

34. 

 

Anbud. En myndighet kan i 

samband med en upphandling tala 

om att man accepterar att anbud 

kommer in elektroniskt och att 

dessa i så fall ska vara 

underskrivna med hjälp av 

avancerade elektroniska 

signaturer. Svenska myndigheter 

ska även godkänna utländska e-

legitimationer. 

 

Lag om ändring i lagen 

om belastningsregister 

(1998:620) SFS 

2018:1224 

 

 

 

 

 

 

9§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan om registerutdrag. 

I samband med att man ska arbeta 

inom olika branscher, framförallt 

med barn och ungdomar så kan 

arbetsgivaren begära att man visar 

upp ett registerutdrag. Detta 

måste vara undertecknat och 

skickas in på papper men i vissa 

situationer godkänns inskannad 

underskrift. 
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Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

Artikel 12 

och 15  

 

Om någon begär att få ut ett 

registerutdrag med hänvisning till 

dataskyddsförordningen så ska 

begäran vara skriftlig eller i annan 

lämplig form, t ex elektronisk. Om 

den registrerade begär det kan 

informationen tillhandahållas 

muntligt under förutsättning att 

den registrerades identitet kan 

bevisas på annat sätt. Det finns 

inga krav på att ansökan ska vara 

med underskrift, men den 

registrerade måste oavsett form 

kunna identifiera sig. 

 

Lag om avtal och andra 

rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens 

område (1915:218) 

3 kap Skriftliga avtal, kontrakt och 

överenskommelser. I dessa fall 

kan man använda sig av 

pappersavtal med 

namnunderskrifter eller 

elektronisk signatur. 

I tre fall bör dock avtal, kontrakt 

och överenskommelser finnas i 

analog form: 

 

a) Avtal, kontrakt och 

överenskommelser som är 

verksamhetskritiska, har stort 

ekonomiskt värde eller avtal som 

har ett högt bevisvärde. 

 

b) Avtal, kontrakt och 

överenskommelser där det pågår 

en rättslig tvist med anledning av 

avtalet eller om en sådan kan 

väntas uppstå på kort sikt.  
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c) Avtal, kontrakt och 

överenskommelser där det finns 

anledning att ifrågasätta avtalets 

äkthet eller giltighet.  

 

Lag om avtal och andra 

rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens 

område (1915:218) 

2 kap 16§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kap 27§ 

Fullmakt innebär handlande i 

annans namn för annans räkning. 

Den är en utfästelse från en 

fullmaktsgivare/huvudman till 

tredje man om att en särskilt 

utsedd person (fullmäktigen) har 

rätt att företa rättshandlingar 

(exempelvis slutande av avtal) i 

fullmaktsgivarens namn. 

Fullmäktigen medverkar till 

avtalets slutande, men det 

resulterande fullmaktsgivarens 

namn. Fullmäktigen medverkar till 

avtalets slutande, men det 

resulterande avtalet involverar 

bara fullmaktsgivaren och tredje 

man. 

 

En fullmakt är ofta skriftlig (för 

vissa typer av avtal är den 

skriftliga formen obligatorisk). Se 

även mer om fullmakt under 

Egenhändigt undertecknande 

 

Förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) 

3§ En ansökan, överklagande, 

anmälan, underställning eller 

annan åtgärds från en enskild ska 

vara skriftlig. Det finns inte längre 

krav på att den ska vara 

egenhändigt undertecknad i 

lagsstiftningen.  
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Komplikationer kan uppstå i 

samband med t.ex. ansökningar 

om bidrag. Normalt krävs att 

ansökan är egenhändigt 

undertecknad men där är avsikten 

i första hand att den sökande ska 

bekräfta att hen tagit del av 

bestämmelserna kring ansökan 

och är medveten om hur den ska 

hanteras. Detta kan ersättas med 

elektronisk signatur men om det 

krävs flera parters 

undertecknande vid en ansökan 

försvåras elektronisk signatur.  

 

Kommunen kan bestämma om en 

ansökan ska vara skriftlig eller 

elektronisk. 

 

Skollag 2010:800 samt 

skolverkets föreskrifter 

(SKOLFS 2011:123) och 

(SKOLFS 2011:145) 

 

18§ Betyg. Skolverket har ändrat 

kraven på betygskataloger och de 

får föras elektroniskt om det finns 

ett beslut på att den ska vara 

elektronisk. Vid utdrag ur 

betygskatalogen krävs dock 

handskriven underskrift.  

 

Slutbetyg måste undertecknas för 

hand av ansvarig rektor så där 

krävs analog underskrift. I 

skollagen står det enbart att betyg 

ska vara skriftliga men skolverket 

har i sina föreskrifter gjort egna 

tolkningar och bestämt hur 

betygen ska hanteras och se ut. 
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Kommunallag (2017:725) 5 kap 

 

Frågor och interpellationer. För 

att hämta in upplysningar får 

ledamöterna ställa frågor. En 

fråga ska ha ett bestämt innehåll. 

Den får vara försedd med en kort 

inledande förklaring. 

Interpellationer får ställas av 

ledamöterna och riktas till 

ordföranden i en nämnd eller en 

fullmäktigeberedning samt till de 

förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.  

 

Interpellationerna ska ha ett 

bestämt innehåll och vara 

försedda med motivering.  Det står 

ingenting i kommunallagen om att 

frågor och interpellationer måste 

vara undertecknade men hur det 

hanteras bestäms av fullmäktiges 

arbetsordning. 

 

Kommunallag (2017:725) 8 kap 1§ Medborgarförslag. Den som är 

folkbokförd i kommunen eller i en 

kommun inom regionen får, om 

fullmäktige har beslutat det, väcka 

ärenden i fullmäktige. I 

kommunlagen finns ingenting om 

egenhändigt undertecknade utan 

elektronisk signatur kan användas. 

 

Kommunallag (2017:725) 5 kap 22§ Motioner. En motion får väckas av 

en ledamot i fullmäktige eller 

nämnd. En motion får också 

lämnas vid ett 

pågående sammanträde. Ämnen av 

olika slag får inte tas upp i samma 

motion.  
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Aktiebolagslag 

(2005:551) 

2 kap 3§ Stiftelseurkund. I aktiebolagslagen 

framgår att samtliga stiftare av en 

bolagsbildning måste underteckna 

stiftelseurkunden. Det finns dock 

ingenting i lagen som säger att det 

måste ske på papper istället 

räknas det upp vad urkunden 

måste innehålla. 

 

Lagen om kommunal 

bokföring och 

redovisning (2018:597 

4 kap 5§ Årsredovisningen ska upprättas i 

vanlig läsbar form. Det innebär att 

det inte finns krav på att en 

årsredovisning måste vara i 

pappersform. 
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 Upprättade handlingar 
I 9 § andra stycket i förvaltningslag (2017:900) sägs att handläggningen ska 

vara skriftlig men myndigheten får besluta om handläggningen ska vara helt 

eller devis muntligt om det inte är olämpligt. I 30 § finns bestämmelser om hur 

skriftliga beslut ska utformas som myndigheten fattar. De ska innehålla dagen 

för beslutet, vad beslutet innehåller, vem eller vilka som har fattat beslutet. 

vem eller vilka som har varit föredragande och vem eller vilka som har 

medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Det står 

däremot inte att besluten måste vara undertecknade. Däremot står det att 

överklagande ska vara skriftliga men det finns inget generellt krav i 

förvaltningslagen på att till exempel en ansökan eller en skrivelse med 

överklagande ska vara egenhändigt undertecknad.  

De formkrav på underskrifter som finns i svenska författningar har flera syften. 

Det första formkravet handlar om bevisning. Ett annat syfte har att gör med 

varningsfunktionen, det vill säga att ge tid för eftertanke innan man sätter sin 

signatur under en handling med rättsverkan. Upprättade handlingar har 

generellt inga krav på att de ska vara undertecknade. Däremot finns regler i 

vissa lagar eller interna styrdokument om undertecknande av handlingar. Ett 

par exempel i kommunal verksamhet är 5 kap. 65–67 och 69 §§ i 

kommunallagen där bestämmelser finns kring när ett protokoll ska justeras 

efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. Detta ska ske 

senast fjorton dagar efter sammanträdet.  

Protokoll är exempel på handlingar som skrivs in elektroniskt och skrivs ut på 

papper. Protokollets förstasida innehåller normalt administrativa uppgifter, 

kopplade till bland annat anslagsbevis. Justering görs genom att justeraren 

sätter sin signatur på var och en av protokollets sidor, jämte bilagor, för att 

man ska kunna se att justeraren fått tillgång till protokollet i sin helhet. 

Protokollet brukar dessutom skrivas under av ordföranden och sekreteraren. 

Det finns inga hinder mot att protokollsutdrag, tjänsteskrivelser o.d. upprättade 

handlingar hanteras alltigenom elektroniskt, det vill säga upprättas och lagras 

knutna till respektive ärende. Det finns inget som säger att protokoll måste vara 

undertecknade med penna eller bevittnas. Förvaltningsrätten i Göteborg 

konstaterade i en dom från 26 maj 2014 att ”Syftet med justeringen är att 

bestyrka riktigheten av vad som står i protokollet. Kommunallagen säger inget 

om att detta bestyrkande måste ske genom undertecknande med en penna. Det 

föreligger därför inget hinder enligt kommunallagen för att justera kommunala 

sammanträdes-protokoll med elektronisk signatur.” Kammarrätten i Göteborg 

fastslog 24 september 2014 förvaltningsrättens dom. Vad som behöver 
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säkerställas om man använder sig av elektronisk underskrift är en metod som 

garanterar att den elektroniska handlingen (signaturen) kommer från rätt 

person och att handlingens innehåll inte ändrats. 

I fullmäktiges arbetsordning och i reglementen brukar man ange hur avtal, 

skrivelser och andra handlingar i fullmäktiges eller nämnds namn ska 

undertecknas och kontrasigneras. Huruvida man bevarar eller gallrar 

originalhandlingarna beror på hur man ser på deras bevisvärde.  
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9 Myndigheten beslutar i de flesta fall! 
Slutsatsen av Sydarkiveras utredning är att det endast i ett fåtal fall 

uttryckligen finns krav på att en handling ska vara på papper. I de allra flesta 

fall finns numer en lagstiftning som tillåter elektronisk hantering av 

information. Direktiven från EU pekar ut en inriktning mot allt högre grad av 

digitalisering i förvaltningen. Det innebär att kommuner och regioner över tid 

kommer att gå mot en utveckling som är allt mer digital.  

Att det i dagsläget är tillåtet och möjligt att digitalisera det mesta är inte det 

samma som att det är praktiskt, tekniskt och ekonomiskt genomförbart för alla 

kommunala verksamheter på kort sikt. Sydarkivera rekommenderar därför sina 

förbundsmedlemmar att i de flesta fall hantera övergången till ett helt digitalt 

ärendeflöde stegvis. Det kan finnas omständigheter där en snabbare övergång 

och mer massiva satsningar kan vara genomförbara. För att det ska fungera 

behövs tillräckligt med resurser både när det gäller tid och pengar för att till 

exempel införa nya system som stödjer digitala arbetssätt.  

För att arbeta fram en plan för digitalisering så är det viktigt att genomföra 

analyser av till exempel konsekvenser och risker, mognaden inom förvaltningen 

för att ta sig an digitaliseringen och vilka resurser som finns att tillgå. Det är 

viktigt att ta fram en handlingsplan som är genomförbar och som stegvis gör 

det möjligt att förbättra rutiner och informationssystem i praktiken. Det 

behöver även ske uppföljning och utvärdering för att undvika satsningar som 

blir onödigt kostsamma och eller ineffektiva på längre sikt.  

Digitaliseringen hos de flesta förbundsmedlemmar är en process som troligen 

kommer att pågå under många år. Eftersom det ofta är stora och långsiktiga 

förändringar behövs förankring i ledningen både centralt i organisationen och 

berörda förvaltningar och bolag. En förutsättning för att lyckas är att 

medarbetare och nyckelpersoner är delaktiga i förändringen. Digitalisering kan 

innebära stora förändringar i det dagliga arbetet för till exempel registratorer, 

nämndsekreterare och handläggare. Förändringen påverkar även i högsta grad 

den politiska ledningen och beslutsprocesserna i nämnder och styrelser. 

Samtidigt är det alltfler som ser digital handläggning som normaltillstånd och 

kan uppleva traditionella rutiner som svåra att hantera. Det är ett alltjämt 

pågående generationsskifte både när det gäller personal, verksamhetssystem 

och teknisk utrustning hos förbundsmedlemmarna. 
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Några tips! 

 Fokusera på att först digitalisera de områden där det ger bäst effekt eller där 

analoga rutiner är som mest ineffektiva och tidskrävande.  

 Prioritera de verksamhetsområden där det finns verksamhetssystem som 

stödjer ett digitalt arbetssätt. Annars kan det vara förnuftigt att vänta till ett 

systembyte.  

 Gå igenom informationshanteringsplanerna  

 Delta i Sydarkiveras nätverk för olika verksamhetsområden och 

intressentgrupper för att få inspiration och utbyta erfarenheter med 

kollegor. 

 Delta i arbetet med att hålla mallarna inom VerkSAM Arkivredovisning 

uppdaterade och relevanta för att stödja ett digitalt arbetssätt och digital 

informationshantering. 

 Anmäl deltagare till Sydarkiveras utbildningar. En ny webbutbildning har 

tagits fram för att stödja de förvaltningar som vill sluta skriva ut och arbeta 

i huvudsak digitalt.  

 När det är dags att byta verksamhetssystem är det viktigt att få med krav 

som stödjer ett digitalt arbetssätt och digitalt bevarande. 

Förbundsmedlemmarna har möjlighet att få råd när det gäller kravställning i 

samband med upphandling.  

  

958



DATUM  2020-09-11  
DNR  SARK/2019:98 
HANDLÄGGARE  EMILIA BERGVALL ODHNER 
 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE  

SIDA | 39 

10 Vägledningar och källor 
CEF Digital Connecting Europe publicerar information om de europeiska 

byggnadsblocken samt vägledningar, specifikationer, tjänster och program för 

att stödja den digitala infrastrukturen. 

Länk till CEF Digital Connecting Europe Building Blocks:  

https://ec.europa.eu/cefdigital/  

Myndigheten för Digitalisering, DIGG, har uppdraget att samordna och stödja 

den förvaltningsgemensamma digitaliseringen Även DIGG har mycket 

matnyttigt att erbjuda på sin webb:  

https://www.digg.se/digital-identitet  

Sydarkivera har en handbok på webben. Tillsammans med 

förbundsmedlemmarna så kompletteras handboken med texter efter hand.  

Länk till Sydarkiveras handbok på webben (Wikin):  

https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida  

eSam och tidigare E-delegationen har tagit fram flera vägledningar som hjälp 

när man vill utveckla verksamheter mot e-förvaltning.  

Exempel på vägledningar är:  

 Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0 

 Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand 

 Checklista för jurister.2.0 Introduktion i rättsliga förutsättningar i 

utvecklingsinsatser 

 Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter. 

 Metod för utveckling i samverkan 

 Digitalisera rätt – en praktisk juridisk vägledning 
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 Källor i urval 

För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi. 

Regeringskansliet 2017. 

Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 

2003. 

Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och effektivare 

förvaltning? RIR 2016:14 

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen. Vägledning 

från e-delegationen. Version 2.0 2015-03-19 

E-förvaltning och informationshantering Att hantera, bevara eller gallra 

elektroniska handlingar. Sveriges kommuner och landsting 2011 
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Arkivreglemente för Älmhults kommun 
 
Fastställt av kommunfullmäktige 2009-06-22, § 94. 
 
Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivregle-
mente fastställt 1992-08-13 att gälla.  
 
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 
1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommu-
nala arkivvården inom Älmhults kommun följande reglemente. 
  
§ 1 Tillämpningsområde 
 
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myn-
digheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och kommunfullmäktiges revisorer.  
 
Reglementet gäller även för de bolag, ekonomiska föreningar och stiftel-
ser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.  
 
§ 2 Arkivverksamhetens syfte  
 
Kommunens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighe-
tens verksamhet och sådana handlingar som myndigheten beslutar ska 
tas om hand för arkivering. 
 
Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De kommunala 
myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 
befrämjar: 
 rätten att ta del av allmänna handlingar 
 behovet av information för rättskipning och förvaltning 
 forskningens behov 
 effektiviteten i förvaltningen. 

 
§ 3 Arkivmyndigheten  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 
 
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör 
sina skyldigheter enligt arkivlagen och detta reglemente.  
 
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv med kommun-
arkivarie.  
 
Kommunarkivet ska: 
 vårda och tillhandahålla till arkivmyndigheten överlämnade  
 arkivhandlingar 
 utöva den tillsyn som framgår av 2:a stycket 
 ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården 
 ge kommunens myndigheter råd i arkivfrågor 
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 främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell  
 verksamhet och forskning 
 där överenskommelse gjorts, verkställa föreskriven och beslutad  
 gallring. 
 
§ 4 Myndighetens arkivansvar  
 
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och 
på det sätt som framgår av detta reglemente. För IT-system som är 
gemensamma för flera kommunala myndigheter beslutar arkivmyndig-
heten vem som har ansvaret. 
 
Hos myndigheten skall finnas arkivansvarig och en eller flera arkivredo-
görare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. 
 
Arkivansvarig hos en myndighet skall normalt vara förvaltningschefen. 
Arkivansvarig har det juridiska tjänstemannansvaret för myndighetens 
arkiv och skall härvid bl a se till 
 att arkiv överlämnas till arkivmyndigheten efter överenskommelse 
 att det finns aktuella dokumenthanteringsplaner 
 att arkivförteckning och arkivbeskrivning förs och hålls aktuella 
 att gallring verkställs. 
 
Arkivredogöraren svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna. De 
bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med övriga 
arbetsuppgifter. Det åligger arkivredogöraren att bl a 
 sköta det egna arkivet och lämna ut och återställa handlingar 
 utföra gallring i enlighet med dokumenthanteringsplan 
 ordna och förteckna arkivet i enlighet med dokumenthanteringsplan  
 så att handlingar lätt kan återsökas 
 sköta leveranser av arkivhandlingar till kommunarkivet 
 svara för kontakten mellan myndigheten och kommunarkivet. 
 
§ 5 Redovisning av arkiv  
 
Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka 
slags handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbe-
skrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som för-
varas i myndighetens arkiv (arkivförteckning). 
 
Arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om: 
 myndighetens organisation och uppgifter 
 myndighetens och eventuella föregångares historik 
 de viktigaste ärende- och handlingstyperna hos myndigheten 
 sökingångar i arkivet 
 inskränkning i tillgängligheten genom sekretess (i förekommande  
 fall) 
 gallringsbeslut som tillämpas 
 myndighetens arkivansvarige och arkivredogörare. 
 
Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall hållas kortfattad samt ses 
över årligen och revideras vid behov. 
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§ 6 Dokumenthanteringsplan  
 
Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens 
handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). I doku-
menthanteringsplanen skall även finnas en beskrivning av hur handlingar 
hanteras i IT-system. 
 
Dokumenthanteringsplanen skall innehålla uppgift om: 
 handlingens benämning 
 handlingens medium 
 förvaringsplats 
 sorteringssätt 
 gallringsfrist 
 tidpunkt för leverans till kommunarkivet. 
 
Dokumenthanteringsplanen skall antas av myndigheten efter samråd 
med arkivmyndigheten. Myndigheten har skyldighet att årligen gå ige-
nom dokumenthanteringsplanen samt revidera den vid behov. 
 
§ 7 Rensning 
 
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på 
annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. 
 
Rensning bör genomföras så snart ärendet avslutats men ska utföras 
senast i samband med arkivläggningen. 
 
Rensning bör utföras av den som handlagt ärendet. 
 
§ 8 Bevarande och gallring 
 
Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av 
handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Med 
gallring avses alla åtgärder som innebär informationsförlust, förlust av 
möjliga informationssammanställningar och sökmöjligheter eller förlust 
av möjligheter att fastställa informationens äkthet. 
 
Det ska av dokumenthanteringsplanen framgå när en handling får gall-
ras. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar 
denna efter samråd med överlämnande myndighet om gallring. 
 
Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Handlingar som in-
nehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på lämpligt 
vis för att förhindra otillbörlig åtkomst, det gäller även databärare där så-
dana uppgifter raderats. 
   
§ 9 Överlämnande 
 
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten 
hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndig-
heten överlämnas till kommunarkivet för fortsatt vård. Det ska av doku-
menthanteringsplanen framgå när det är lämpligt att överlämna arkiv-
handlingar till kommunarkivet.  
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Före överlämnandet skall rensning ha verkställts och handlingarna skall 
vara förpackade och märkta enligt överenskommelse med kommun-
arkivet. 
 
Arkivmyndigheten kan också besluta om övertagande av arkivhand-
lingar. 
 
§ 10 Arkivbeständighet och arkivförvaring 
 
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder 
som garanterar informationens beständighet. När det gäller IT-system 
som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska förutsättningar 
för långsiktigt digitalt bevarande beaktas när systemen upphandlas eller 
utvecklas. 
 
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande omständigheter. 
 
Av riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd 
och tekniska krav bör i tillämpliga delar tjäna som vägledning i arkiv-
vården. 
 
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av 
arkivmyndigheten. 
 
§ 11 Utlåning 
 
Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och 
för vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av 
riksarkivet. 
 
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för ska-
dor eller förluster inte uppkommer. 
 
Förutsättning för utlåning är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsför-
ordningens och sekretesslagens bestämmelser. 
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 DATUM 2022-02-07 
DNR 2022/27  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för kommunstyrelsens arbetsutskott för mars och 
april månad 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde maj månad 2022. 
 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

1.9 Remiss - Energi- och 
klimatplan för Alvesta 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
överlämnar synpunkter på Alvesta 
kommuns förslag till ny energi- och 
klimatplan enligt 
kommunledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-03-22 2022/51 

1.9 Remiss- Förslag till ändring av 
Transportstyrelsens 
föreskrifter om besiktning, 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar 
synpunkter på Transportstyrelsens förslag 
till ändring av Transportstyrelsens 
föreskrifter (TSFS 2012:33) om 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-03-22 2022/49 

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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funktionskontroll och 
underhåll av fordon 

besiktning, funktionskontroll och 
underhåll av fordon enligt 
kommunledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14. 
 

1.22 Motion om strategiskt arbete 
mot arbetslösheten i Älmhult - 
Eva Ballovarre (S) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
kommunledningsförvaltningen i samverkan 
med andra förvaltningar i uppdrag att utreda 
motionen och återkomma till 
arbetsutskottets sammanträde senast i 
augusti 2022. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-03-22 2022/47 

1.22 Motion om översyn av 
kommunens vindkraftsplan – 
Michael Öberg (MP) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda motionen och återkomma till 
arbetsutskottets sammanträde senast i juni 
2022.  
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-05-03 2022/84 

1.22 Motion om att utreda 
införandet av en 
arbetsmarknadsnämnd – Lars 
Ingvert (S) och Stefan Jönsson 
(S) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda motionen och återkomma till 
arbetsutskottets sammanträde senast i 
oktober 2022.  
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2022-05-03 2022/94 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-04-28 
DNR 2022/XX  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
april 2022 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde maj månad 2022. 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

4.1 Teckna avtal Däck och service Euromaster AB Tf. upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-03-28 INK 2022/5 

4.1 Tilldelningsbeslut Arbetsstolar, Input Interiör KC AB Tf. upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-04-01 Ref: 21/54 

4.1 Teckna avtal Arbetsstolar, Input Interiör KC AB Tf. upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-04-04 Ref: 21/54 

2.3 
 

Uppta lån Omsättning lån 100 mnkr, affärsavslut 
Kommuninvest enligt offert. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-04-06 Offertnr 
220404 

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-04-28 
DNR 2022/XX  2(2) 

 

 

2.12 
 

Underteckna lånehandlingar Kontrasignering låneavtal 100 mnkr 
Kommuninvest. KSO delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-04-06 Låneavtal 
144876 

1.2 Avslag begäran utlämnande av 
allmän handling 

Sekretessmarkerat vissa uppgifter i 
fakturor från efterfrågade företag enligt 
begäran från Origogroup AB. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-04-08 Diarienr KS 
2022/91 
 

4.1 Teckna avtal Förlängning av avtal, samordnad 
varudistribution, Alwex Transport AB.  

Tf. upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-04-11 Ref: 2:12 

1.2 Allmän handling Arbetskläder, Ahlsell AB Tf. upphandlingschef, 
Robert Palmqvist 

2022-04-20 INK 2022/3 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-05-04 
DNR 2022/27  1(1) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för förvaltningschef för mars månad 
Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde maj månad 2022. 
 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

3.7 Delegeringsbeslut om 
ställföreträdande 
förvaltningschef för tekniska 
förvaltningen 

 
Utse följande personer till 
ställföreträdande förvaltningschefer för 
tekniska förvaltningen för respektive 
angiven period:  

- Lars Nilsson, avdelningschef för 
räddningstjänsten, för perioden 12 
mars 2022 – 17 mars 2021. 

 

Anders Nyberg, 
förvaltningschef för 
tekniska förvaltningen 

2022-03-11 KS 2022/58 

 

 
 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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1 (1)

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Lars Nilsson
Hullingsvedsskola 1
342 52 Vislanda

Förordnande som borgerlig vigselförrättare
Länsstyrelsen förordnar dig med stöd av 4 kap. 3 § äktenskapsbalken 
att till och med den 1 mars 2027 vara borgerlig vigselförrättare.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Ann Jonasson med länsjurist 
Saramaria Johansson som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Älmhults kommun

Bilagor
Protokoll vid borgerlig vigsel
Vigselmemorial
Information till förordnade vigselförrättare
Mall för begäran om arvode
 

Förordnande 

Datum
2022-04-13 

 

Ärendebeteckning 
214-1945-2022
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1. Nämndens uppgift 
Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk uppgift för kommunen. Det innebär en lagstadgad 
skyldighet att sköta sitt uppdrag.  
Nämnden har till uppgift att förhindra att personer, som inte själva kan tillvarata sin rätt, drabbas av 
rättsförluster.  
De ställföreträdarskap som står under nämndens tillsyn är förmyndarskap, godmanskap och 
förvaltarskap. Genom tillsyn kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sitt 
uppdrag. Förutom att utöva tillsyn ingår även i nämndens uppdrag att förordna god man och förvaltare, 
utreda behov av god man och förvaltare, rekrytera och utbilda ställföreträdare, lämna upplysningar, 
vägledning och råd och annan liknande hjälp av allmän karaktär i frågor som rör nämndens 
ansvarsområde.  
 

2. Verksamhet 

2.1. Nämndens måluppfyllnad 
Gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet ska bedrivas på ett rättssäkert sätt utifrån gällande 
lagstiftning.  
Vad som följer av Barnkonventionen ska särskilt beaktas.  
Nämndens arbete syftar vidare till att uppfylla det globala målet nummer 16, att sträva mot att skapa 
fredliga och inkluderande samhällen för en hållbar utveckling, tillhandahålla rättvisa för alla samt bygga 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.  
 
Nämndens arbete ska präglas av effektivitet och rättssäkerhet i arbetet med att utreda, besluta, rekrytera 
och utöva tillsyn i enlighet med gällande lagstiftning. Vidare ska nämndens arbete präglas av hög service 
samt gott bemötande och tillgänglighet.  
 
Tillsynsuppdraget 
Granskningen av samtliga ställföreträdares årsredovisning fullföljdes i enlighet med lagstiftarens krav 
och där 75 procent av ärendena var granskade vid utgången av juni månad och resterande del vid 
utgången av augusti månad, med några undantag vilka behandlades i september månad. Länsstyrelsens 
kritik som kom i samband med granskningen 2020 har beaktats och det har under 2021 inte riktats 
några anmärkningar mot årsräkningar.  
 
Utreda och förordna gode män och förvaltare 
Under 2021 hade nämnden inte några ärenden där handlingar inte inkommit i rätt tid (utgången av 
februari månad), som ska ha sluthandlagts och förslag om vidare åtgärder ska ha lämnats till nämnden 
vid sammanträdet i juni 2021.  
Detta är ett led i arbetet att säkerställa att det inte föreligger brister i utövandet hos ställföreträdare, som 
inte upptäcks i tid och åtgärdas så snart handläggaren får vetskap om detta.  
 
Arbete utifrån Barnkonventionen 
Särskilda rutiner för handläggning av ärenden har utarbetats under 2020 för att barnen bättre ska 
komma till tals. Riktad information till barn har tagits fram och finns tillgänglig på nätet. Enheten 
beaktar ständigt och tar hänsyn till barnet i all handläggning och i de fall där det är möjligt kontaktas 
barnet som då själv får komma till tals.  
Detta gäller främst ärenden gällande uttagstillstånd och omplacering av kapital.  
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Ärendemängden för de tre kommunerna under gemensamma överförmyndarnämnden. Det är ett ökat 
antal ärenden per handläggare. 
 
Antal ärenden fördelade per kommun  2020  2021  
Älmhult               178  177 
Markaryd            162  167 
Ljungby              488  495 
 
                              828 839  
 
Antal avskrivningsbeslut som enheten fattat för alla tre kommunerna under år 2021: 33 stycken. 
 
Gällande komplicerade ärenden som kräver en professionell god man, har överförmyndarenheten har 
inte haft möjlighet att lämna över några sådana till kommunens professionella gode män sedan juni 
2021. De ärenden med huvudmän som efter utredning bedömts ha behov av professionell god man har 
dessvärre därmed blivit vilande hos överförmyndarenheten. Det blir ett avbrott i handläggningen i 
avvaktan på överlämnande till professionell god man. Det beror på ett ansträngt personalläge även hos 
de professionella gode männen, att man inte kunnat ta emot fler ärenden.  
Antal huvudmän som väntar på professionell god man uppgår till 9 stycken: Älmhult 2, Markaryd 2, 
Ljungby 5.  
 
Annonsering för att rekrytera nya ställföreträdare har skett i både dagspress, sociala medier och via 
vykortsutskick. Dessa kampanjer har gett ett gott resultat.  
 
Antalet djupgranskade ärenden uppgår till 47 ärenden för år 2021. För att utgöra 1/5 ska de uppgå till 
105 ärenden årligen. 
 
Två ställföreträdare har entledigats av nämnden på grund av att de inte uppfyller de grundläggande 
kraven för rättrådighet och lämplighet.  
 

2.2. Väsentliga händelser 
Även år 2021 har präglats av Covid-19 och pandemin. Nämndens handläggare har trots pandemi hela 
tiden arbetat på plats och upprätthållit en god service till huvudmän och ställföreträdare. Pandemin har 
påverkat verksamheten även under detta år. En konsekvens bland flera av pandemin är precis som förra 
året att utbildningar för ställföreträdare endast getts till nya ställföreträdare, inte till redan befintliga. 
 
Uppstarten av implementering av det digitala ärendehanteringssystemet Wärna Go inleddes under året. 
Wärna Go kommer att göra handläggningen mer effektiv och framförallt mer rättssäker.  
 
Personalstyrkan har förstärkts med en samordnare 30 % i januari månad och en handläggare i juni 
månad. Samordnartjänsten rekryterades internt. Handläggaren som fick tjänsten har hela tiden även 
haft kvar alla sina handläggningsärenden. Detta beror på personalläget på enheten, att det inte funnits 
någon annan handläggare som kunnat ta över ärendena.  
 
En kommunjurist har anställts under maj månad, vilken har en viss procentandel, 10 %, av sin tjänst 
dedikerad till arbete för den gemensamma överförmyndarnämnden.  
Vid arbetstoppar har enheten även en förstärkning i form av timanställd personal, ca 60 %.  
 
En arbetsmiljöincident inträffade på kontoret i kommunhuset i september månad, vilket ledde till att 
enheten tvingades flytta ut ur sina kontor under en längre tid till alternativa kontor i annan byggnad. 
Till en början, innan evakueringskontor hade hittats, satt personalen i lånade rum på olika ställen i 
kommunhuset, vilket gjorde att rättssäkerheten utmanades, då akter bars från befintliga lokaler och 
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flyttades med dag för dag. Detta har också resulterat i att tillgången till akter och handlingar varit 
begränsad, vilket föranlett att handläggningstiden blivit längre och pressen på handläggarna har ökat.  
 
Trots flera faktorer som påverkat verksamheten mer eller mindre negativt har verksamheten fungerat väl 
och arbetet fortskridit tillfredsställande.  

2.3. Ekonomi 
De totala kostnaderna för Gemensamma överförmyndarnämnden slutredovisas med 9 250 tkr för år 
2021 (8 381 tkr år 2020). Jämfört med budget innebär det ett plusresultat på 235 tkr. Den något lägre 
kostnaden jämfört med budget är kopplad till lägre lönekostnader p.g.a. vakant tjänst samt sjukfrånvaro 
hos handläggarna samt de professionella gode männen. Arvodeskostnaderna har varit något högre men 
balanseras upp av avvikelse mot budget för de professionella gode männen. Intäkterna blev något lägre 
jämfört med de förväntade budgeterade intäkterna. Det beror på justering av intäkter gentemot 
kommunerna p.g.a. de lägre kostnaderna. 
 
Under året har kommunerna fakturerats budgeterad kostnad för år 2021, efter ärendemängdsfördelning 
per den 31 dec 2020. I enlighet med Överenskommelse om samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd regleras överskottet med hela beloppet så snart bokslutet är fastställt av 
värdkommunens fullmäktige enligt nedan: 
  

Antal ärenden 
per 31 dec 2021 

Fördelning Kostnad 
2021 

Fakturerat 
för 2021 

Justering 
för 2021  

Ljungby 495 59,0% 5 457 5 526 -69 
Markaryd 165 19,9% 1 841 1 891 -50 

Älmhult 177 21,1% 1 951 2 078 -126 
  839   8 382 8 496 -245 

 
Älmhult och Markaryd har fakturerats 2 078 respektive 1 891 tkr för år 2021. Ärendefördelningen 
medför att kommunerna ska få tillbaka 126 respektive 50 tkr för år 2021. Ljungby får tillbaka 69 tkr. 
 
Verksamhet Konto Budget  Utfall Avvikelse 
10080 Överförmyndarnämnd Övriga kostnader 0 7 -7 

Delsumma   0 7 -7 
13000 Överförmyndare Intäkter -9 665 -9 292 -373 

13000 Överförmyndare Arvodeskostnader 2 872 3 089 -217 

13000 Överförmyndare Övriga kostnader 2 688 2 242 446 

Delsumma   -4 105 -3 961 -144 
13001 Överförmyndare gode män ensamk Arvodeskostnader 234 269 -35 

Delsumma   234 269 -35 
13005 Överförmynd adm Intäkter 0 -8 8 

13005 Överförmynd adm Personalkostnader 3 855 3 408 448 

13005 Överförmynd adm Övriga kostnader 200 236 -36 

Delsumma   4 055 3 635 421 
Summa   184 -51 235 

 
Konto Budget Utfall Avvikelse 
Intäkter -9 665 -9 300 -365 

Kostnader 9 849 9 250 599 

Summa 184 -51 235 
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2.4. Personal 
Personalsituationen har under större delar av året varit ansträngd av olika anledningar. 
  
Samordnare rekryterades internt under januari månad. En handläggare fick tjänsten som samordnare, 
30 % av sin tjänst.  
Kanslichefen avslutade sin anställning i februari månad.  
 
Kommunjuristen tillkom i maj månad, vilken arbetar 10 % dedikerat mot gemensamma 
överförmyndarnämnden och en ytterligare handläggare anställdes i maj månad. 
Ny kanslichef tillträdde i slutet av augusti månad.  
 
Överförmyndarenheten har drabbats av en långtidssjukskrivning på heltid i slutet av året som kommer 
löpa även under 2022.  
 
Samordnaren deklarerade sin begäran om uppsägning av tjänst inom kommunen i november. 
Rekrytering av ny samordnare avslutades innan årsskiftet.  
 

2.5. Kvalitet 
Länsstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för överförmyndarnämnden. Det är rekommendationer för 
hur handläggningen i överförmyndarfrågor ska gå till och dessa riktlinjer följs.  
 
Kvalitetsmätning gällande bemötande har inte gjorts under 2021.  
 

2.6. Investeringar 
Inga investeringar har gjorts 2021.  
 

3. Framtiden  
I början av 2022 implementeras det nya digitala ärendehanteringssystemet Wärna Go. Detta ser 
nämnden som positivt, då det kommer innebära vinster i rättssäkerhet och effektivitet.  

 
En ytterligare handläggare förstärker personalstyrkan under februari 2022 samt en ny samordnare för 
överförmyndarenheten som tillträder i mars.  

 
Även under inledningen av 2022 kommer konsekvenser av förra årets ansträngande arbetssituation att 
påverka. Enhetens bedömning är att det kommer innebära längre handläggningstider och något sämre 
service vad det gäller återkoppling av samtal.  

 
Den pågående ställföreträdarutredningen är fortfarande inte beslutad, vilket innebär att det inte går att 
sia om vilka förändringar i verksamheten som behöver göras. Högst troligt sker ingen förändring under 
kommande år 2023.  
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Arvodesprinciper 
 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

     Ljungby, Markaryd och Älmhult 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, Markaryd och Älmhult har 
antagit dessa genom beslut 2022-03-03 § 9 
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1. Allmänt 
Arvode till ställföreträdare beslutas av överförmyndaren enligt bestämmelser i 12 kap 16 § 
föräldrabalken. Arvode och kostnadsersättning ska vara skälig mot bakgrund av vad som 
har varit rimligt för att fullgöra uppdraget.  

Arvodesprinciperna är beslutade av Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, 
Markaryd och Älmhult. Legala förmyndare har inte rätt till ersättning. Principerna 
gällande arvode tillämpas från och med 2022. Vad som är angivet gällande ersättningar 
gäller omedelbart. Dessa arvodesprinciper ersätter tidigare beslutade arvodesprinciper. 
 
Överförmyndaren har tillsyn över olika typer av ställföreträdarskap enligt föräldrabalken 
respektive lagen om god man för ensamkommande barn. De olika typer av 
ställföreträdare det kan handla om är följande. 
 

1.1. God man och förvaltare för vuxna 
En god man enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltare enligt 11 kap 7 §. FB har att bevaka sin 
huvudmans rätt, förvalta hans eller hennes egendom och sörja för dennes person. 
Uppdraget kan avse alla dessa tre områden men kan också vara begränsat till ett eller två 
av uppdragen. Det kan också avse ett specifikt uppdrag som att t.ex. företräda 
huvudmannen vid en fastighetsförsäljning. 
 
Det ingår inte i uppdraget som god man eller förvaltare att överta uppgifter som t.ex. 
omfattas av insatser som kan ges till stöd av socialtjänstlagen (201:453) SoL. Det är 
således inte ställföreträdaren som ska följa med huvudmannen till exempelvis läkare eller 
tandläkare, eller följa med och handla kläder. Ställföreträdaren ska däremot se till att 
huvudmannen får hjälp av olika stödpersoner. En kontaktperson, som kan beviljas enligt 
SoL, kan exempelvis fungera som personligt stöd samt förmedla läkarbesök och hjälpa 
till med en meningsfylld fritidssysselsättning (prop. 1979/80:1 Om socialtjänsten s. 227 
f). 
 
Gode män enligt 11 kap. 1-3 §§ FB har ett mer tillfälligt uppdrag som består i att 
företräda en enskild enligt angivet lagrum. 

1.2 God man för ensamkommande barn 
En god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn har att i 
vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och 
sköta dess angelägenheter. Den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla 
frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. 
Däremot ingår det inte i uppdraget att ansvara för den dagliga omvårdnaden eller 
tillsynen av barnet. Den gode mannen har heller ingen försörjningsskyldighet gentemot 
barnet. Arvodesreglementet i den del som avser ställföreträdare för gode män till 
ensamkommande barn är med hänsyn till att uppdraget är vidare och kräver högre grad 
av engagemang från ställföreträdaren utformat annorlunda jämfört med vad som gäller 
en god man till en vuxen. 
 
1.3 Förordnad förmyndare och särskilt förordnad vårdnadshavare  
En förordnad förmyndare enligt 10 kap föräldrabalken har till uppdrag att förvalta 

978



omyndigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 
§ FB). Det betyder att en förordnad förmyndare inte företräder barnet i personliga 
angelägenheter utan bara i ekonomiska och bevakar barnets rätt i frågor som hör ihop 
med dess tillgångar. Bestämmelser om hur förordnade förmyndare ska förvalta den 
omyndiges tillgångar finns i 14 kap. FB. 
 
Den eller de personer som förordnas särskilt av tingsrätten till vårdnadshavare blir med 
automatik även förmyndare för den omyndige om inget annat sägs. Det betyder att 
bestämmelserna om förordnade förmyndare i bl.a. 12 kap. FB gäller. Bestämmelserna i 
14 kap. FB om vården av den omyndiges egendom gäller även för dessa personer i den 
del som omfattar förmynderskapet. 
 
En medförmyndare har inom sitt uppdrag samma skyldigheter och rättigheter som en 
förordnad förmyndare. En medförmyndare är en person som har till uppdrag att 
antingen tillsammans med en förmyndare eller ensamt bestämma i frågor som rör 
förvaltning av egendom.  
 
Ersättning utgår till förmyndare om det finns särskilda skäl. Nämnden bestämmer 
arvodet utifrån komplexiteten och behovet av stöd i varje ärende. 

2. Arvodesgrunderna för god man och förvaltare till vuxna 
 
2.1 Olika former för verkställighet av ställföreträdarskap 
 

2.1.1 Lekmannauppdrag 

Av förarbetena till lagstiftningen framgår att uppdrag som god man eller förvaltare präglas 
av ett betydande mått av ideell verksamhet (SOU 2004:112 s. 823). Det är ett frivilligt 
uppdrag och inte fråga om en anställning. Ställföreträdaren kan därför inte förvänta sig 
att få ett arvode som kan jämställas med lön och som omfattar allt vad denne har utfört 
för sin huvudman. Ställföreträdaren kan därför inte heller få ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst när man utför sitt uppdrag. I vissa fall gör överförmyndarnämnden dock 
undantag från detta och mer om detta framgår längre fram i arvodesreglementet. 

2.1.2 Professionella gode män 

I en del uppdrag använder sig Gemensamma överförmyndarnämnden även av s.k. 
professionella gode män, som är anställda av Ljungby kommun. Deras arvode bestäms 
också utifrån dessa principer. Huvudprincipen är alltså att huvudmannen är den som 
betalar beslutat arvode precis som för övriga gode män.  
 
Utöver arvode betalar nämnden därutöver även för övriga kostnader som är förenade 
med deras verksamhet. Dessa kostnader belastar inte huvudmännen. De ärenden som 
tilldelas de professionella gode männen är de som enligt bedömts vara särskilt svåra 
framför allt ifråga bemötande och där det därför uppkommit särskilt komplexa 
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svårigheter i utförandet av uppdraget. 
 
2.2 Skäligt arvode 
Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande av ställföreträdarskap. Om uppdraget 
som ställföreträdare avser godmanskap eller förvaltarskap är omfattningen av uppdraget 
kopplad till uppdragets innehåll.  

2.3 Uppdragets tre delar  
Arvoderingen utgår från uppdragets tre delar:  

1. bevaka rätt,  
2. förvalta egendom  
3. sörja för person.  

Omfattningen beror också på uppdragets komplexitet.  

Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodets storlek. Den som utses som 
ställföreträdare (förordnad förmyndare, god man eller förvaltare) har rätt till ett skäligt 
arvode för sitt uppdrag och rätt till ersättning för de utgifter som har varit skäligen 
påkallade för uppdragets fullgörande (12 kap. 16 § FB). Arvodet bestäms i efterhand i 
samband med att granskning sker av årsredovisningen. Bedömningen av arvodes storlek 
grundar sig framför allt på vad som framkommit av redogörelsen. Det är redogörelsen 
som visar vilka åtgärder ställföreträdaren vidtagit för sin huvudman och det på grundval 
av vad som beskrivs som en bedömning av komplexiteten görs. Ersättningen till 
ställföreträdare kan därför variera år från år. 
 
Redan när uppdraget inleds får ställföreträdaren en fingervisning av handläggare om hur 
uppdraget och därmed arvodet kommer att bedömas i samband med årsgranskning om 
inte sådana omständigheter inträffar under året, som innebär att det finns anledning att 
frångå vad som inledningsvis sagts. 
 

Även om ställföreträdaren inte har att ”sörja för person” i uppdraget är han eller hon 
skyldig att ha en god kännedom om huvudmannens personliga förhållanden (prop. 
1987/88:124 God man och förvaltare s. 139). Sådan information måste ställföreträdaren 
inhämta för att kunna se till att huvudmannens medel används till dennes nytta. Därför 
bör det i uppdraget att förvalta egendom och/eller bevaka rätt även ingå att besöka sin 
huvudman och att ha en personlig kontakt med denne. Det är viktigt att då och då 
kunna bilda sig en uppfattning om hur huvudmannen klarar skötseln av sin bostad och 
därför bör ställföreträdaren försöka att åtminstone vid ett till två tillfällen under året be 
huvudmannen om tillträde till bostaden i dennes närvaro. 

I samtliga ställföreträdares uppdrag ingår att ha kontakter med överförmyndarnämndens 
handläggare, upprätta förteckning, lämna redovisningar till överförmyndarnämnden t ex 
i form av årsräkningar och sluträkning, upprätta deklaration samt lämna en skriftlig 
redogörelse för uppdraget utan särskild ersättning. Detta gäller såväl för gode män och 
förvaltare som för förordnad förmyndare. De handlingar som ska lämnas in till 
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överförmyndarnämnden ska lämnas in i tid och när det gäller den årliga redovisningen; 
årsräkning och redovisning, ska dessa lämnas in senast vid utgången av februari månad. 
Görs inte detta kan arvodet sättas ned då bedömningen görs gällande skäligt arvode.  
 
I skälighetsbedömningen kan även en s.k. närhetsprincip komma att beaktas. Om de 
kostnader som kommer att belasta huvudmannen blir alltför höga, t.ex. på grund av 
mycket höga kostnader för resor kan nämnden komma att överväga byte av 
ställföreträdare. Detta för att inte huvudmannen eller nämnden ska belastas med allt för 
höga kostnader kopplade till uppdraget. 

 

2.4.1 Uppdrag att bevaka rätt 

Kategori Beskrivning av insatser 
 

Grundarvode per år, 
% av prisbas-belopp 

 Att bevaka rätt ingår normalt i ställföreträdarens 
uppdrag att förvalta sin huvudmans egendom och 
sörja för dennes person.  
 
När det uppstår speciella händelser utöver de 
normalt förekommande, t.ex. att huvudmannen 
blir delägare i ett dödsbo eller att dennes fastighet 
ska säljas. Då det gäller enstaka händelser är det 
lämpligare att arvodera per tidsåtgång än med stöd 
av procent av prisbasbeloppet. Ställföreträdaren bör 
i dessa fall noggrant beskriva de uppgifter som 
utförts och ange tidsåtgången. 

 

Kategori 1  
 

T.ex. lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet 
eller bostadsrätt med hjälp av mäklare, boutredning 
och arvskifte, kontakter med fordringsägare. 

150-200 kr/h 

Kategori 2  T.ex. mer kvalificerat arbete vid boutredning och 
arvskifte. 
 

250-350 kr/h 

Kategori 3 T.ex. medverkan vid domstolsförhandlingar, 
förlikningsavtal och annat renodlat kvalificerat 
juridiskt arbete. 

400-500 kr/h 
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2.4.2. Förvalta egendom 

Kategori Beskrivning 
 

Grundarvode per år, 
% av prisbas-belopp 

 Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens 
tillgångar på bästa sätt för denne såsom att betala 
räkningar, göra omplacering m.m. Tillgångarna ska 
i skälig omfattning användas för huvudmannens 
uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De 
tillgångar som därutöver finns ska enligt 
huvudregeln placeras tryggt och ge en skälig 
avkastning (12 kap. 4 § FB). 

 

Kategori 1 Huvudmannen har ett person-/transaktionskonto, 
ev. också ett sparkonto med ett mindre belopp. 
Denne förvaltar delvis själv sina tillgångar. Om 
medel lämnats till personal i huvudmannens 
boende ska ställföreträdaren regelbundet – en gång 
per månad är lämpligt - kontrollera kassaboken 
som ska föras för varje boende. Ställföreträdaren 
ansöker om bidrag och insatser. 

10 % 

Kategori 2 Ställföreträdaren förvaltar huvudmannens samtliga 
tillgångar. Det kan komma att krävas en mer aktiv 
förvaltning av ställföreträdaren såsom 
omplaceringar och andra löpande åtgärder under 
året. Förutom vad som angetts under kategori 1 
betalar t.ex. ställföreträdaren ut fickpengar ett par 
gånger i månaden och har oftare kontakt med 
myndigheter (t.ex. om skuldsanering) och banker 
eller andra finansrörelser. 

10-30 % 

Kategori 3 Förutom under kategori 1 och 2 upptagna 
uppgifter ansvarar ställföreträdaren för t.ex. skötsel 
av huvudmannens fastighet med därtill hörande 
förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, 
betalning av utgifter, förhandlingar m.m.), 
övervakning av affärsrörelse, upprättande av en 
omfattande deklaration och komplicerad 
årsredovisning till överförmyndaren. 

30- % 

 

 

 

 

 

 

982



 2.4.3.Sörja för person 

Kategori Beskrivning 
 

Grundarvode per år, 
% av prisbas-belopp 

 Förutom under kategori 1 och 2 upptagna 
uppgifter ansvarar ställföreträdaren för t.ex. skötsel 
av huvudmannens fastighet med därtill hörande 
förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, 
betalning av utgifter, förhandlingar m.m.), 
övervakning av affärsrörelse, upprättande av en 
omfattande deklaration och komplicerad 
årsredovisning till överförmyndaren. 

 

Kategori 1 Ett besök per månad, kontakt per telefon med 
huvudmannen och/eller boendet, á jourhållning 
om den personliga situationen. 

10 % 

Kategori 2 Kontakt med huvudmannen flera gånger per 
månad genom personliga besök och flera 
telefonsamtal varje månad med huvudmannen, 
anhöriga, boendet, kontaktpersoner, personliga 
assistenter, andra stödpersoner och myndigheter. 

10-30 % 

Kategori 3 Stora insatser och stort personligt engagemang av 
ställföreträdaren för att kvalitativt samordna och 
säkra upp de resurser som krävs för att 
huvudmannens behov av omsorg ska kunna 
tillgodoses. Detta sker exempelvis genom flera 
besök i veckan hos huvudmannen eller andra 
kontakter, många och omfattande kontakter med 
boendet, anhöriga och myndigheter. 

30- % 

 

2.4.3 Fastställande av arvodet 
Arvoden betalas ut året efter att uppdraget utfördes. Under förutsättning att korrekt och 
komplett ifylld årsredovisning är inlämnad före den 1 mars, betalas arvode ut senast 30 
juni. Den som lämnar in redovisning för sent, utan att ha beviljats anstånd innan den 1 
mars, får arvodet först när årsräkningen är granskad. Överförmyndarnämnden handlägger 
granskningen av ärendena i turordning utifrån inkommandedatum. Om nämndens 
handläggare begär kompletteringar innebär det att arvodet kan betalas ut först när 
redovisningen är till fullo granskad. 

För att ersättning ska utgå krävs att ställföreträdaren begär ersättning. Det görs i samband 
med årsredovisningen. 

2.4.4. Nedsättning av arvodet 
Vid misskötsamhet kan överförmyndarnämnden besluta att ett lägre arvode ska utgå än 
vad som tidigare utgått för ärendet. I vissa fall kan nämnden besluta att arvode inte ska 
utgå alls, vilket det finns stöd för i domstolspraxis, jfr Svea Hovrätt i mål ÖÄ 6652-10. 
Ytterst kan misskötsamhet även leda till entledigande av ställföreträdaren. 
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Det är viktigt att redogörelse och årsräkning lämnas in senast 1 mars varje år för att 
överförmyndarnämnden ska hinna granska dessa i tid. För sent inlämnad redovisning 
utan giltigt skäl innebär att nedsättning görs med 3 procent av prisbasbeloppet om en 
ställföreträdare har alla tre delar i sitt uppdrag (se registerutdrag). 
 

2.4.5 Anstånd 
Det är möjligt att begära anstånd med inlämnande av redovisning. Begäran om anstånd 
görs skriftligen. Begäran om anstånd ska ha kommit in innan den 1 mars det år 
redovisning ska ske.  
 
Att du är sent ute med att komma in med redovisningen utgör inte skäl för anstånd. Om 
det av någon anledning varit svårt att få fram uppgifter hos bank eller myndighet kan det 
godkännas. Längre tids sjukdom kan utgöra godtagbara skäl. Behovet av anstånd på 
grund av sjukdom ska styrkas med läkarintyg. 
 
2.4.6 Laga förfall 
Nedsättning görs vid laga förfall även om anstånd inte begärts. Laga förfall är  
t ex om plötslig sjukdom inträffat. Laga förfall ska normalt styrkas genom läkarintyg. 
 
2.5.Ersättning utöver arvode för särskilda kostnader 
Enligt 12 kap. 16 § FB har en förordnad förmyndare, god man och förvaltare rätt till 
ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Det 
är alltså ställföreträdaren som måste visa att utgifterna varit nödvändiga för att utföra 
uppdraget på ett korrekt sätt. 
 
2.5.1 Kostnader som inte bedöms som nödvändiga 
Ersättning utgår inte för kostnader som kan anses utgöra en normal levnadsomkostnad, 
exempelvis kostnad för dator eller internetuppkoppling som numera är en naturlig del av 
var mans liv. Denna kostnad bedöms därför inte som skäligen påkallad enbart för 
uppdragets fullgörande. 
 
2.5.3 Mindre kostnader inom ramen för schablonavdrag 
Ersättning för mindre omkostnader utges med ett schablonbelopp motsvarande 2 % av 
prisbasbeloppet. Rent skattetekniskt kan skattemyndigheten kräva att redovisning ska ske 
intill varje krona. 
 
För rätt till ersättning utöver de 2 % krävs att ställföreträdaren för anteckningar och i sin 
redogörelse anger vilka omkostnader som förekommit. Kvitton ska sparas. 

2.5.4.Mindre återkommande kostnader utöver schablonavdrag 

2.5.4.1 Vad som inte godkänns 
Enligt huvudregeln utgår inte ersättning för resor med huvudmannen till tandläkare, 
läkare eller för att handla, eftersom sådana ärenden inte ingår i uppdraget.  Det ansvaret 
ligger på anhöriga där så finns, eller på utförande personal av sociala insatser. Färdtjänst 
ska också användas i första hand. Att delta i vårdplanering eller möte kring en särskild 
individuell plan, SIP, ingår inte heller i uppdraget och reseersättning utgår därför inte.  
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2.5.4.1.2 Undantag i särskilda fall 
Vid tillfällen som t ex när ställföreträdaren ska ansöka om insatser alternativt att intyg 
ska utfärdas för förvaltarskap/godmanskap. Dessa tillfällen ger rätt till arvode och till 
ersättning för kostnader för resa. 

2.5.4.2 Ställföreträdare som är föräldrar till unga vuxna i åldern  
18-21 år 
När det gäller resor för ställföreträdare som är föräldrar till unga vuxna utgår endast 
ersättning i form av schablonbeloppet, se avsnitt 2.5.3. Detta då övriga resor anses ingå i 
föräldraansvaret att åka och besöka sin ungdom. Motsvarande ersättningsregler tillämpas 
även för ställföreträdare som är förälder till äldre barn. 

2.5.5. Större kostnader 

2.5.5.1.Resor 
När resor görs ska ställföreträdare sträva efter att samordna resor till huvudmannen 
genom att exempelvis träffa honom eller henne när ställföreträdaren ändå har ärenden i 
området eller vid besök hos andra huvudmän.  
 
Resor med egen bil ska verifieras genom körjournal, enligt bilaga till redogörelsen. Om 
besök hos huvudmannen skett fler än en gång per månad ska resorna motiveras tydligt 
vad gäller ändamålet. Även gällande övriga resor ska dessa tydligt specifieras vad gäller 
ändamålet med resan. I annat fall godkänns inte utlägget för resorna. 
 
2.5.5.2 Resor för ställföreträdare som bor i annan kommun än 
huvudmannen 
Ersättning för resor medges med upp till 100 km tur och retur per resa. Om ett uppdrag 
innebär många och dryga resor kan överförmyndarnämnden beakta den s.k. 
närhetsprincipen, som innebär att nämnden verkar för att huvudmannen ska ha en 
ställföreträdare med större närhet till honom. Om uppdragstagaren kommer från annan 
kommun ska samråd ske med nämnden gällande lämpligaste färdsätt och vad som är 
rimlig omfattning av resor kopplat till huvudmannens behov. Sådant samråd kan göras 
såväl vid inledningen av uppdraget som fortlöpande under uppdraget om behovet av att 
besöka huvudmannen förändras. 

Ställföreträdaren får inte ta medel från huvudmannen för att använda till resor. 

2.5.5.3.Lägenhetsavveckling 
Enligt huvudregeln är en god man eller förvaltare inte skyldig att vara behjälplig vid en 
flyttning i praktisk mening med att packa saker eller att köra flyttlådor. Vid 
lägenhetsavveckling ska ställföre-trädaren istället i första hand hjälpa huvudmannen att 
undersöka möjligheten att flyttningen utförs eller bekostas av annan. Om huvudmannen 
inte har egna ekonomiska förutsättningar för att bekosta en flytt ska ansökan göras hos 
socialnämnden. En ställföreträdare ska inte heller själv lägga ut för kostnader som hänför 
sig till flyttning. Överförmyndarnämnden utger inte ersättning för sådana kostnader. 
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Ställföreträdarens roll är att ”se till” att det blir gjort genom att ombesörja flytthjälp eller 
att ansöka om bistånd från  

 
Undantag från ovanstående kan medges ifråga om att vara handgripligen och praktiskt 
behjälplig med flytt i de fall där huvudmannen har en svår problematik och inte har 
några anhöriga eller anhöriga som inte själva har förmåga att engagera sig i 
huvudmannens angelägenheter. Detta om ställföreträdaren vill hjälpa till och ersättning 
utgår då per timme. Närmare om den ersättning som kan utgå i dessa fall framgår av 
tabellerna i tidigare avsnitt. 

2.5.5.4.Närvaro vid domstol  
Inom ramen för uppdraget kan en domstol kalla ställföreträdaren att närvara vid domstol. 
Det kan t ex ske i fall då en huvudman begär att ett förvaltarskap ska upphöra. Det är i 
dessa fall en samhällsplikt att närvara vid domstol. En ställföreträdare ska dock vara 
medveten om att ersättning normalt inte utgår från domstolen för eventuellt förlorad 
arbetsinkomst eller resor. En ställföreträdare som kallas till domstol ska därför i första 
hand begära att få närvara via telefon.  
 
I vissa fall önskar nämnden att förvaltaren deltar vid en förhandling. Nämnden kommer 
då kontakta ställföreträdaren för att ställföreträdaren ska vara förberedd inför 
förhandlingen på de frågor som kan komma att ställas. Även i dessa fall kommer 
nämnden rekommendera att ställföreträdaren närvarar per telefon. 
 
Ställföreträdaren kan vid särskilda insatser rörande bevaka rätt, vilket kräver närvaro vid 
domstolsförhandling och som förutsätter att ställföreträdaren är ledig från sitt arbete, 
ansöka om förlorad arbetsinkomst hos nämnden. Detta är i situationer när 
ställföreträdaren är part för huvudmannens räkning. Kontakta nämnden innan det är 
aktuellt att närvara för att stämma av förutsättningarna. I de fall ersättning utges, utgår 
ersättning motsvarande faktisk inkomstförlust, vilken ska styrkas genom lönebesked och 
intyg från arbetsgivare eller revisor. 
 
Kallas ställföreträdaren som part kan ersättning komma att utgå från domstolen. Närmare 
om vilka regler som gäller kan fås av den domstol som du är kallad till. 

Ersättning utgår inte från nämnden för närvaro i domstol gällande entledigande mot 
ställföreträdares vilja t ex då nämnden gör bedömningen att ställföreträdare varit 
försumlig eller brustit i sitt uppdrag. 
 
3. Arvoden till förmyndare 
En förordnad förmyndare och medförmyndare har rätt till skäligt arvode. 
Överförmyndarnämnden tar ställning i varje enskilt ärende och beslutar om ett skäligt 
arvode därefter. Om den särskilt förordnade vårdnadshavaren samtidigt uppbär 
ersättning från kommunen utifrån att barnet har varit placerat i familjehem hos den 
särskilt förordnade vårdnadshavaren beaktas detta vid bedömningen av rätten till 
ersättning. 
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4. Arvoden till god man för ensamkommande barn 
God man för ensamkommande barn har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och 
ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande (12 kap. 
16 § FB) 

Följande ersättningsnivåer gäller: 

 Under asyltiden utgår arvode motsvarande en schablon med sammanlagt 25 
procent av ett prisbasbelopp per år. En månad efter beviljat uppehållstillstånd sänks 
schablonen till sammanlagt 22 procent av ett prisbasbelopp per år. Utbetalning sker 
kvartalsvis 

 Ersättning för kostnader i uppdraget kan utgå med 2 procent av ett 
prisbasbelopp per år. Denna ersättning kräver inga kvitton.  

 Resor med egen bil ersätts med 18,50 kr/mil 

 Parkeringskvitton eller resor med kollektivtrafik inom uppdraget ersätts mot 
uppvisande av kvitto. 

 Beslut om högre eller lägre arvode än schablonarvode kan beslutas i 
extraordinära fall. 

 Ersättning för inkomstbortfall medges för resor till Migrationsverket och i 
samband med polisförhör motsvarande faktisk inkomst. 

 Färdtid ersätts inte särskilt utan ingår i schablonbeloppet.  

4.1. Ej asylsökande barn som söker uppehållstillstånd 
Är det fråga om ensamkommande barn, som inte söker asyl, blir det kommunen som får 
stå för arvodet till den gode mannen. Det kan t.ex. gälla barn som kommit till Sverige och 
söker uppehållstillstånd på grund av anknytning. Ersättning utgår i enlighet med vad som 
ovan gäller för ensamkommande barn. 
 

4.2.Kompletterande bestämmelser gällande ställföreträdare till 
ensamkommande barn  
 
Vad som ovan anges gällande vuxna ställföreträdare gällande skyldighet att komma in 
med redovisning i tid, anstånd och nedsättning av arvode gäller även för ställföreträdare 
till barn, se avsnitt 2.4.3-2.4.6. 
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5. Vem betalar? 
5.1. Huvudmannen betalar som regel arvode och 
kostnadsersättning 
Utgångspunkten att det är huvudmannen som betalar för arvode och kostnads-ersättning. 
Om skäl finns kan överförmyndarnämnden besluta att huvudmannen kan dela upp 
betalningen till kommunen. I de fall huvudmannen saknar tillräckliga inkomster ska 
ställföreträdaren ansöka om ekonomiskt bistånd för att huvudmannen på så sätt ska 
kunna sina behov tillgodosedda. Vidare finns möjlighet att få sina kostnader beaktade 
inom ramen för merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning) hos 
Försäkringskassan.  
 
Är dessa alternativ uttömda och har huvudmannen inte tillräckliga medel för att svara för 
är det ytterst kommunen som har ansvar för kostnaden för den gode mannen. 

Vid sluträkning på grund av huvudmannens dödsfall ska normalt dödsboet betala 
slutarvode. Detta kan ske när redovisningen är granskad och arvode har fastställts. Saknar 
dödsboet medel betalar kommunen ersättning. Vad som i dessa riktlinjer anges gällande 
ersättning i form av merkostnadsersättning gäller även dödsbon, se Försäkringskassans 
vägledning gällande Merkostnadsersättning 2012:2 Version 5. 
 
Ersättning för bevakande av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas ut av dödsboets 
medel, om inte särskilda skäl föranleder annat. Legal förmyndare har bara rätt till 
ersättning om det finns särskilda skäl. I dessa fall betalas arvodet alltid från den omyndige 
eller dödsboets tillgångar. 
 
För att huvudmannen ska vara den som betalar arvode och kostnadsersättningar ska hans 
eller hennes tillgångar överstiga 2 prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före 
avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall är det kommunen som står för 
arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den 
del som överstiger tas i anspråk för arvodet medan kommunen betalar resten.  

Där så är möjligt ska ställföreträdaren ha utrett förutsättningarna för att huvudmannen 
ska få merkostnadsersättning från Försäkringskassan, som täcker arvodet. Inom ramen för 
denna ersättningsform ska kostnaderna för uppdraget som ställföreträdare beaktas. 
Försäkringskassan kan dock fastställa kostnaden för arvodet först sedan uppdraget pågått 
under ett år och du fått ett beslut om fastställt arvode från överförmyndarnämnden. Mer 
information finns i Handbok till gode män. När ställföreträdaren hjälper sin huvudman 
att få en skuldsanering är det viktigt att inom ramen för denna göra förbehåll (där det är 
möjligt) för det arvode som huvudmannen ska betala till kommunen om sådant utrymme 
finns. När en huvudman samtycker till att ha god man ska han eller hon också vara 
införstådd med att det innebär att han eller hon ska sätta undan pengar under året för att 
kunna betala sitt arvode.  

Om det finns särskilda skäl kan överförmyndarnämnden besluta om avsteg från 
huvudregeln till huvudmannens fördel, dvs att kommunen betalar ersättningen till 
ställföreträdaren.  I förarbetena till föräldrabalken nämns som exempel då huvudmannen 
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har stora vårdkostnader, som tar dennes inkomst i anspråk eller att tillgångarna består av 
en fastighet som huvudmannen själv bor i eller som är mycket svår att sälja till rimliga 
villkor.1 Särskilda skäl kan också föreligga om en huvudman har beviljats skuldsanering 
utan betalningsplan. 
 
Överförmyndarnämnden har också i undantagsfall möjlighet att fatta beslut som är till 
huvudmannens nackdel. Det betyder att huvudmannen får betala ersättningen trots de 
angivna inkomst och tillgångsgränserna i 12 kap 16 § FB. Som exempel nämns i 
förarbetena när kommunen genom att stå för arvodet bidrar till en kapitalbindning hos 
huvudmannen, som inte kan komma denne till godo. En sådan situation kan uppkomma 
t.ex. vid vården av egendom tillhörig en svårt sjuk, som inte själv kan dra nytta av sina 
tillgångar och som inte har några anhöriga.2 

 
5.1.2. Skatt och sociala avgifter 
I de fall kommunen betalar arvode är det också kommunen som betalar skatt och sociala 
avgifter. I annat fall är det ställföreträdaren som betalar skatt och sociala avgifter. De ska 
betalas månaden efter att huvudmannen betalat ut arvode till dig. På skatteverkets 
hemsida finns mer information om hur du går till väga för att betala skatt och avgifter. 
Från och med den 1 juli 2019 avskaffades den särskilda löneskatten som drogs på den 
ersättning som betalas ut till ställföreträdare som vid årets ingång fyllt 65 år. Mer om vad 
som gäller angående skatt finns på Skatteverkets hemsida. 
 
5.2 Underlag för fastställande av arvode 

Det ingår i ställföreträdarens uppdrag att komma in med underlag som styrker att 
huvudmannen har inkomster och tillgångar som understiger ovanstående belopp. 

Inkommer inte ställföreträdaren med detta förutsätter överförmyndarnämnden att 
huvudmannen har medel att själv bekosta arvodet och fattar därför ett arvodesbeslut där 
huvudmannen står som betalningsansvarig. 

För de ställföreträdare som endast har uppdrag vad gäller att bevaka rätt och sörja för 
person och där den enskilde förstår vad saken gäller, ska ställföreträdaren begära av den 
enskilde (huvudmannen) att få tillgång till uppgifter (inkomst och förmögenhet) som kan 
utgöra underlag för bestämmande av arvode. Om huvudmannen inte samtyckt till detta 
ska ställföreträdaren ange det till nämnden i samband med inlämnande av årsräkning och 
redovisning. Nämnden kommer då att inhämta de uppgifter, som behövs för att fastställa 
arvodet. Nämnden inhämtar uppgifter gällande de huvudmän som inte förstår vad saken 
gäller. 

 

 

 

 
1 Prpop 1993/94:251, s 221 
2 Prop 1993/94:251, s 221 
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5.2.1 Arvodesgrundande inkomster och tillgångar 
 

Arvodesgrundande inkomst Inkomster som inte är 
arvodesgrundande 

 
1) Arbetsinkomster (brutto) 
2) Pensioner (brutto) 
3) Sjukpenning (brutto) 
4) Livränta (brutto) 
5) Utdelning (brutto) 
6) Ränta (brutto) 
7) Studiebidrag (ej lån och förhöjd 
ersättning) 
8) Försäkringspengar som avser 
kompensation för ekonomiska förlust och 
som avser inkomstförlust 
9) Skadestånd som avser kompensation för 
ekonomisk förlust och som  avser 
inkomstförlust 
10) Skatteåterbäring 
11) Stipendier och gåva som inte är knutet 
till ett särskilt ändamål, t ex avser resa. 
12) Arv som utbetalas i pengar under året 
Obs! Om försörjningsstöd eller 
merkostnadsersättning som utbetalas och där 
arvode till ställföreträdare beaktats ska 
nämnden fatta beslut om att huvudmannen 
ska betala arvode. 
En beräkning ska dock göras och i de fall inte 
hela arvodet beaktats av Fk/Fs ska 
kompletterande ansökan göras och anstånd 
medges i avvaktan på beslut. 
 
 

 
1) Barnbidrag 
2) Bostadsbidrag/bostadstillägg 
3) Habiliteringsersättning 
4) Försörjningsstöd/underhållsstöd som 
avser andra ändamål än arvode till god 
man 
5) Försäkringsmedel  och skadestånd 
som är riktade till specifikt ändamål, dvs 
inte avser inkomstförlust 
6) Merkostnadsersättning som avser 
andra ändamål än utgift för god 
man/förvaltare) överskjutande skatt som 
tagits i anspråk av 
kronofogdemyndigheten 
8) pension som skulle ha betalats ut om 
förtida uttag inte hade gjorts eller 
9) barns inkomster som står under 
överförmyndarens kontroll 
 

5.2.2 Arvodesgrundande förmögenhet och /eller tillgångar 
Med arvodesgrundande förmögenhet eller tillgångar avses nettotillgångar, det vill säga vad 
som återstår sedan angivna avdrag enligt skattelagstiftningen gjorts. Även individuellt 
pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ska räknas in 
i den arvodesgrundande förmögenheten. Fastighet eller bostadsrätt, sJSm den enskilde 
bor i räknas inte in i den arvodesgrundande förmögenheten. Dock kan nämnden ställa 
krav på att en bostad ska försäljas. Det görs dock i första hand på grund av att den 
enskilde inte klarar av att bo i ordinärt boende eller om bostaden inte bedöms 
ändamålsenlig i förhållande till de behov den enskilde har. 
 
Gällande förmögenhet ska särskilt beaktas att om en person har samtyckt till att ha god 
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man är detta en prioriterad utgift. Realiserbara tillgångar såsom värdepapper och fonder, 
ska till den del de inte beaktas såsom tillgångar (se exemplen som följer) realiseras för att 
täcka ställföreträdarens arvode senast nästkommande år. Detta är en följd av 
resonemanget i kammarrättens avgörande, Krn G 2020-131.  

____________ 
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  Sammanträdesprotokoll 

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 30 Berättarnätet Kronoberg - Långsiktigt 
kulturstöd 
Ärendenummer KFN 2022/3 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om att bevilja Berättarnätet Kronoberg 

ett långsiktigt kulturstöd på 100 000 kr.  
2. Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om att godkänna avtalet med 

Berättarnätet Kronoberg för året 2022. Uppföljning av avtalet görs i november 
månad 2022.  

 

Beslutsnivå 
Kultur-och fritidsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsammans med Alvesta och Ljungby kommuner ingår Älmhults kommun i 
Sagobygden. Sagobygden är en del i den ideella föreningen Berättarnätet 
Kronoberg. Föreningen arbetar med det immateriella kulturarvet, muntligt 
berättande och för att föra vidare den muntliga berättartraditionen. Sagobygden 
är upptagen på UNESCO:s register över goda exempel på hur man kan arbeta 
med att trygga immateriella kulturarv, den muntliga berättartraditionen.  
Älmhults kultur- och fritidsnämnd föreslås bevilja Berättarnätet Kronoberg 
långsiktigt kulturstöd från och med 2022. Villkor för det långsiktiga kulturstödet 
föreslås regleras i ett avtal.  
 

Beslutsunderlag 
•  Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08.  

• Avtal Långsiktigt Kulturstöd Berättarnätet Kronoberg, daterat 2022-04-08. 

• Undertecknad överenskommelse Berättarnätet Kronoberg, daterad 2018-07-
10. 

 
_____ 
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  Sammanträdesprotokoll 

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kulturstrategen 
Verksamhetschef Kultur och fritid 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Långsiktigt kulturstöd 2022 
 

Avtal mellan Älmhults kommun, 
kultur- och fritidsnämnd och Berättarnätet Kronoberg 

 
 

 
 
Presentation av Berättarnätet Kronoberg 
Berättarnätet Kronoberg, som bildades 1990, är en ideell förening som bedriver verksamheten 

Sagobygden, i vilken ingår: Sagobygdens musik- och berättarfestival (tidigare Ljungby 

Berättarfestival), Sagomuseet samt Sägenplatserna i Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner.  

Föreningen arbetar med att det immateriella kulturarvet som muntligt berättande utgör förs vidare. 

Föreningen är sedan 2014 en ackrediterad NGO av FN-organet Unesco inom konventionen för det 

immateriella kulturarvet. Inom samma konvention är Sagobygden den enda organisation i Sverige, och 

det tjugonde i världen, som är upptaget på Unescos ”Register of Good Safegaurding practices”, dvs ett 

register över goda metodiska exempel. Föreningen verkar såväl lokalt, regionalt, nationellt som 

internationellt, bl.a. är föreningen medlem av det nationella rådet och den nordiska referensgruppen 

för immateriellt kulturarv. Föreningens anställda undervisar vid svenska universitet. Sagobygden i sin 

helhet har idag en Unesco stämpel, Sagobygden finns på listan över Good Safeguarding Practice. 

Detta innebär att Sagobygden har utvecklat ett brett kontaktnät med myndigheter såsom Institutet för 

språk och folkminnen, Statens Kulturråd, Svenska Unescorådet, Riksantikvarieämbetet och 

akademiska lärosäten. Föreningens breda och både internationellt och nationellt uppmärksammade 

verksamhet lyfter fram en unik verksamhet i Älmhults kommun och de två andra 

Sagobygdskommunerna. 
 

 

 
Tidigare samarbete  
Älmhults kommun var 1999 en av grundfinansiärerna av verksamheten i Sagobygden och då skapades 

sägenplatserna, sommarberättandet i Sagobygden och ett utförligt informationsmaterial. 

Älmhults kommun har under ett antal år ansökt om medel från Kulturrådet för att genomföra 

Skapande skola-program i samverkan med Sagobygden. Här har genomförts sägenresor för högstadiet, 

berättarverkstäder för mellanstadiet och sagolek för förskolor och lågstadiet.  

 

 

 

Överenskommelse med Berättarnätet Kronoberg 
2018 ingick Älmhults kommun, Region Kronoberg, Ljungby kommun och Alvesta kommun en 

kulturpolitisk överenskommelse med föreningen Berättarnätet Kronoberg. Överenskommelsen syftar 

till att stärka arbetet med den muntliga berättartradition som finns i Sagobygden och göra muntligt 

berättande till en profilfråga i Sagobygden och Kronoberg.  
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Kommunalt uppdrag till Berättarnätet Kronoberg 

Berättarnätet Kronoberg tillsammans med Älmhults kommun, verkar för att stärka det immateriella 

kulturarvet - berättande och muntliga traditioner. Berättarnätet Kronoberg är en aktiv aktör inom 

Älmhults kommuns kulturliv, turism och näringsliv.  

Detta når vi genom att Berättarnätet Kronoberg:  

• Ska vara en aktiv del av samverkan för att utforma framtida överenskommelser med Älmhults 

kommun där såväl kultur, turism, fysisk planering, vård och näringsliv som pedagogiska 

samarbeten tas tillvara.  

• Besörjer 10 sägenskåp som finns i Älmhults kommun. I varje skåp finns en unik illustration av 

konstnären Kjell Sundberg, samt berättelsen i text på svenska, engelska och tyska. Dessa skåp 

får underhåll en gång om året, de målas och fylls med Sägenkartor på de tre språk. Likaså 

målas och underhålls vägvisarna till platsen.  

• Vid eventuell utökning av antalet sägenskåp beslutas innehåll och placering i dialog 

med Älmhults kommun och markägare samt eventuellt berörd hembygdsförening. 

• Utformar och trycker en broschyr med berättelser på de tre språken och med karta över 

kommunerna där sägen- och geocachingplatser är markerade. 

• Har i Älmhults kommun 5 geocachingplatser, dessa platser underhålls ett flertal gånger under 

året.  

• Tillhandahåller vårt uppskattade Sägenhäfte ”På upptäcktsfärd i Sagobygden.” En sägenresa i 

Älmhults kommun, på tre språk.   

• Underhåller Sagobygdens app, där besökaren via karta kan hitta sägenplatser och lyssna på 

berättelser, på svenska, engelska och tyska.  

• Arrangera ett flertal sommarprogram under rubriken ”Sommar i Sagobygden”, samt utformar 

och trycker program och affischer för dessa program. 

• Uppdatera ständigt hemsidan www.sagobygden.se, med Sagobygdens närvaro i Älmhults 

kommun. 

• Arrangera och genomför berättarprogram en dag under sportlov och påsklov i Älmhults 

kommun. 

• Älmhults kommun har rätt att använda Sagobygden i marknadsföringssyfte i enlighet med 

Sagobygdens policy. 

• Kommer kontinuerligt att informera om verksamheten som till exempel på Älmhult kommuns 

fullmäktigemöten eller Kultur- och fritidsnämnden  

• Alla skolor i Älmhults kommun kan under avtalsåret besöka Sagomuseet utan kostnad. Guide 

ingår inte i besöket.  

• Vid köp av pedagogiska skolprogram erhåller Älmhults kommun 15% rabatt på ordinarie pris. 

 

 

 
Ekonomiskt stöd 
 

100 000 kronor Verksamhetsbidrag 

 

 

 

Samverkansprojekt i samband med Sagobygdens musik- och berättarfestival 2022 
 

15 000 kronor Tre programpunkter i Älmhults kommun under 

Sagobygdens musik- och berättarfestival. 
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Målsättning för aktiviteter i skolan 2022 
Under verksamhetsåret inleda ett samarbete kring pedagogiskt program för Älmhults kommuns 

grundsärskola. 

 
 
Utbetalning av verksamhetsbidrag 
1 maj 2022 

 
 
 
Marknadsföring 
I Berättarnätet Kronobergs marknadsföring måste det tydligt framgå att föreningen får stöd av Älmhult 

kommun. En särskild logga finns att använda. 

 
 
 
Uppföljning 
Under november månad 2022 följs överenskommelsen upp genom att Berättarnätet Kronoberg 

och tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen träffas och gör en utvärdering. 

 

 

 

 

 

Älmhult den 26 april 2022 

 

 

 

 

 
Ordf. Kultur- och fritidsnämnden  Ordf. Berättarnätet Kronoberg 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetschef Kultur- och fritidsavdelningen Verksamhetschef. Sagobygden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 34 Fria bad för flyktingar från Ukraina 
Ärendenummer KFN 2022/7 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa avgiftsfria bad under maj månad, 
för de som kan uppvisa ett ukrainsk pass eller ID-kort 

 

Beslutsnivå 
Kultur-och fritidsnämnden 

 

Sammanfattning  
 EU beslutade att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet för flyktingar från 
Ukraina. Det innebär att de får ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
Massflyktsdirektivet ger inte rätt till sfi eller samhällsorientering. Samhället i 
stort har slutit upp för att mildra för de som kommit hit. En del bor i familjer 
som har öppnat sina hem för flyktingarna från Ukraina. Andra initiativ som 
märks är att kollektivtrafiken i Kronobergs län godkänner ukrainska pass eller 
ID-kort som giltig biljett. 
För att ytterligare hjälpa och visa sin goda vilja föreslås, på samma sätt som 
länstrafiken, att Älmhults kommun godkänner ukrainska pass eller ID-kort som 
entrébiljett till Haganäsbadet under maj månad. Det är lämpligt att aktiviteten 
utvärderas efter en månad. Haganäsbadet stänger för sommaren den 3 juni och 
öppnar igen i mitten av augusti, i samband med skolstart. 
 

Beslutsunderlag 
•  Skrivelse från Tomas Simonsson (M), Fria bad för flyktingar från Ukraina 
 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande frågar om Kultur-och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med 
Tomas Simonssons (M) skrivelse om fria bad för flyktingar från Ukraina. 
 

 

997



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Protokollsanteckning 
Förvaltningen vill ha med i protokollet att ingen riskbedömning avseende 
personalen i simhallens entré är gjord i förväg. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Badchef 
Verksamhetschef Kultur-och fritid 
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 2022-04-27  1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen   
  
Håkan Helgesson 
0476-55090 
hakan.helgesson@almhult.se 

 

Kommunens åtgärder rörande kriget i Ukraina 
 
Ukraina och flyktingar - vad gör kommunen? 

• Kris(lednings)grupper aktiverade och har täta avstämningar. 
• Samverkan med ideella organisationer, näringslivet med mera till 

exempel informationsutbyte, upplåtelse lokaler, material till boende med 
mera. 

• Veckovisa samverkansmöten, inom ramen för Krissamverka Kronoberg, 
rörande flyktingsituationen. (Länsstyrelsen, Migrationsverket, 
Kommuner och Region) 

• En väg in - alla ukrainafrågor hänvisas till servicecentret: 
o Särskild e-postadress ukraina@almhult.se, svarar även på 

ukrainafrågor i alla våra andra kanaler. 
o Svarar bland annat på frågor, förmedlar ut om det är särskilda 

ärenden och tar emot anmälningar/ansökningar, tar emot 
erbjudanden om olika frivilliginsatser och skickar vidare till rätt 
mottagare.  

o Rutiner finns på plats för att hantera till exempel inskrivning 
förskola /skola, ansökan om ekonomiskt bistånd, 
bostadsförfrågningar med mera. 

o Färdiga frågor och svar förberedda för att snabbt kunna guida rätt. 
• Förskola, skola och barn- och elevhälsoteamet förbereder mottagande av 

elever: 
o Förskola - Arbete pågår för att kunna ta emot barn i öppen 

förskola på fler platser samt mottagande i allmän förskola. 
Ansökan och placering i förskola sker enligt ordinarie rutiner. 

o Grundskola - Grundskolan kommer att inledas med introduktion 
och kartläggning. Därefter kan placering ske på olika skolenheter. 

o Gymnasieskola - Nyanlända från Ukraina erbjuds 
språkintroduktion på Haganässkolan från det år de fyller 16 år till 
innan de fyller 18. 

• Hjälpstation i servicecenter har varit aktiv under 3 veckor för inskrivning 
av flyktingar till förskola och skola. Ukrainsktalande personal har funnits 
på plats. Hjälpstationen är nu avslutad. 

• Särskild sida med information på kommunwebben,  
www.almhult.se/ukraina, med kort summering på engelska samt 
vägledning till att översätta till exempel till ukrainska. Uppdateras 
löpande. 

• Vi flaggar för Ukraina vid kommunhuset varje måndag. 
• Evakueringsboende i Häradsbäck redo för mottagande. Migrationsverket 

har aviserat att det inte behövs i nuläget. 
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• Kriget i Ukraina - information för dig som vill hjälpa till eller är orolig | 
Älmhults kommun 

• Kriget i Ukraina drabbar människor som bor och lever där. Det skapar 
även oro utanför Ukrainas gränser. Här har vi samlat information om hur 
du kan bidra, hur du kan få stöd och hitta viktig information. 

• Gratis telefonkort finns tillgängliga för flyktingar i Servicecentret. 
• Senaste veckorna har Servicecentret inte haft några frågor rörande 

Ukraina. 
• Information från Migrationsverket om anvisning av flyktingar: 

o 60 st flyktingar som redan idag finns i Älmhult. 
o 30 st flyktingar ytterligare kommer att anvisas till Älmhult. 
o 6–8 barn / ungdomar i skolgång. 

 
Kriget i Ukraina övriga aspekter – vad gör kommunen? 

• Bred, fortlöpande omvärldsbevakning genom kommunens kris- och 
säkerhetsgrupp inom bland annat följande områden: 

o Cyberhot 
o Påverkanskampanjer och informationssäkerhet 
o Covid-19 
o Social oro 
o Säkerhetskänslig verksamhet / samhällsviktig verksamhet 
o Bakgrundsstrålning (vid behov) 
o Säkerhetspolitisk utveckling 

• Förvaltningsövergripande omvärldsanalys varje vecka där resultatet av 
omvärldsbevakningen stäms av och analyseras. Vid behov vidtas 
åtgärder.  

• Veckovisa samverkansmöten, inom ramen för Krissamverka Kronoberg, 
rörande utvecklingen. (Länsstyrelsen, Kommuner och Region) 

• Kris och beredskap - förbereder utbildningsmaterial för alla medarbetare 
om "Kommunens arbete under höjd beredskap".  

• Fortlöpande översyn av kommunens samhällsviktiga verksamheter 
rörande kontinuitetshantering. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 17 Rapportering av långtidssjukfrånvaro 2021 
Ärendenummer KS 2022/12 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens personalutskott överlämnar informationen till 

kommunstyrelsen för kännedom.  
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Anna Elmgren presenterar rapport gällande långtidssjukfrånvaron från 
2021. Rapporten omfattar arbetstagare som varit sjukskrivna mer än 60 dagar. 
Övervägande del har prognos att återgå i arbete. Orsaken till sjukfrånvaron är till 
största del inom kategorin övrigt, vilket innebär sjukfrånvaro som ej är 
förknippad med arbetet. En del beror också på psykisk ohälsa, som till exempel 
stress och utmattning. 
 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunstyrelsens personalutskott överlämnar 
informationen till kommunstyrelsens för kännedom.   
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) förslag och finner att personalutskottet beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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