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Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-09-26 

Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung 
Tid: 18:30  

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndkansliet så att ersättare 
kan inkallas. 

Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. 
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Jörgen Norén (S) 

Titti Hedin Kvick/ Nämndkansliet 
 0280-18688  
 titti.hedinkvick@malung-
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 Ärende Beteckning  

13. Detaljplan för Industriområde i 
Västra Ärnäs. 

KS/2019:698  
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KS/2018:454  

15. Tilläggsanslag valnämnden 2022 
(generellt statsbidrag val) 

KS/2022:535  

16. Kommunassurans 
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KS/2022:496  

17. Partistöd KS/2022:455  

18. Fjärrvärmekulvert till nya 
Simhallen 

KS/2022:534  

19. Investering Askförvaring 
återvinning 

KS/2022:533  

20. Tilläggsavtal mellan Region 
Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik (RS 
2022/258) 

KS/2022:451  

21. Avsägelser och val   

22. Svar på motioner, interpellationer 
och frågor 

  

23. Motion angående Fritidsbanken, 
Vänsterpartiet (V) 

KS/2022:82  

24. Handlingar för kännedom KS/2022:113, 
KS/2022:482, 
KS/2022:483 

 

    
 

 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 134 
Handlingsprogram för märkningen ”sustainable destination” 
och Malung-Sälens kommuns del i arbetet (KS/2022:370) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Malung-Sälens kommun antar och bidrar aktivt i det fortsatta arbetet 

med Märket for Bærekraftig reisemål genom den dynamiska 
handlingsplan som presenterats i bilaga 2. 

2. Klarlägga behov samt avsätta resurser för finansiering till 
hållbarhetsarbetet för perioden 2023 - 2025 för att säkerställa arbetet 
enligt handlingsplan. 

3. Fastställa organisering av arbetet enligt bilaga 3. 
 
Beskrivning av ärendet 
Inom projektet SITE 3 fokuserar alla fyra deltagande kommuner på hållbar 
utveckling. 
 
Styrgruppen i SITE 3 består av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefer i de fyra kommunerna samt VD för de fyra 
destinationsbolagen. Projektledningen för SITE 3 fungerar som beredande 
tjänstemän åt styrgruppen. 
 
Genom SITE-samarbetet har Idre och Sälen som destinationer fått 
möjlighet att vara piloter för svenska destinationer i den norska 
märkesordningen Bærekraftig reisemål/Sustainable Destination. Som är en 
certifiering för destinationer i Norge . I Norge är 48 destinationer certifierade 
eller är på gång att bli certifierade. 
 
I SITE 2 blev Sälen och Idre för första gången godkänd för certifieringen 
Sustainable Destination under 2018. 
 
I SITE 3 har det arbetats med omcertifiering, som ska ske vart tredje år. 
Pga. pandemin och andra omständigheter i projektet kommer 
omcertifieringen bli klar under 2022. 
 
I bilaga 1 beskrivs vidare förutsättningar kring certifieringen, processen för 
omcertifiering 2022, nyttan med certifieringen och en plan för det fortsatta 
arbetet med hållbar destinationsutveckling. Även exempel på centrala och 
viktiga hållbarhetsåtgärder som har genomförts alt. pågår genom SITE 3-
projektet redovisas. 
 
Dagens sammanträde 
Projektledaren för SITE3 och hållbarhetskoordinator för SITE3 föredrar 
ärendet. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 Fakta om certifieringen. Omcertifiering med nytta för kommun och 
besöksnäringen. Centrala och viktiga hållbarhetsåtgärder som genomförts 
alt. pågår via SITE-projektet 
Bilaga 2 Dynamisk Handlingsplan, se separat dokument 
Bilaga 3 Förslag till organisering av arbetet 
 
Beslutet skickas till 
Projektledare SITE3 
Hållbarhetskoordinator SITE3 
Kommunchef 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 227 
Handlingsprogram för märkningen ”sustainable destination” 
och Malung-Sälens kommuns del i arbetet (KS/2022:370) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Malung-Sälens kommun antar och bidrar aktivt i det fortsatta arbetet 

med Märket for Bærekraftig reisemål genom den dynamiska 
handlingsplan som presenterats i bilaga 2. 

2. Klarlägga behov samt avsätta resurser för finansiering till 
hållbarhetsarbetet för perioden 2023 - 2025 för att säkerställa arbetet 
enligt handlingsplan. 

3. Fastställa organisering av arbetet enligt bilaga 3. 
 
Beskrivning av ärendet 
Inom projektet SITE 3 fokuserar alla fyra deltagande kommuner på hållbar 
utveckling. 
 
Styrgruppen i SITE 3 består av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefer i de fyra kommunerna samt VD för de fyra 
destinationsbolagen. Projektledningen för SITE 3 fungerar som beredande 
tjänstemän åt styrgruppen. 
 
Genom SITE-samarbetet har Idre och Sälen som destinationer fått 
möjlighet att vara piloter för svenska destinationer i den norska 
märkesordningen Bærekraftig reisemål/Sustainable Destination. Som är en 
certifiering för destinationer i Norge . I Norge är 48 destinationer certifierade 
eller är på gång att bli certifierade. 
 
I SITE 2 blev Sälen och Idre för första gången godkänd för certifieringen 
Sustainable Destination under 2018. 
 
I SITE 3 har det arbetats med omcertifiering, som ska ske vart tredje år. 
Pga. pandemin och andra omständigheter i projektet kommer 
omcertifieringen bli klar under 2022. 
 
I bilaga 1 beskrivs vidare förutsättningar kring certifieringen, processen för 
omcertifiering 2022, nyttan med certifieringen och en plan för det fortsatta 
arbetet med hållbar destinationsutveckling. Även exempel på centrala och 
viktiga hållbarhetsåtgärder som har genomförts alt. pågår genom SITE 3-
projektet redovisas. 
 
Dagens sammanträde 
Projektledaren för SITE3 och hållbarhetskoordinator för SITE3 föredrar 
ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Fakta om certifieringen. Omcertifiering med nytta för kommun och 
besöksnäringen. Centrala och viktiga hållbarhetsåtgärder som genomförts 
alt. pågår via SITE-projektet 
Bilaga 2 Dynamisk Handlingsplan, se separat dokument 
Bilaga 3 Förslag till organisering av arbetet 
 
Beslutet skickas till 
Projektledare SITE3 
Hållbarhetskoordinator SITE3 
Kommunchef 
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Kansliet  Kommunstyrelsen  
Titti Hedin Kvick   
titti.hedinkvick@malung-salen.se   
0280-18688   

 
 
 
Dnr KS/2022:370  
 
Tjänsteutlåtande- Handlingsprogram för märkningen 
”sustainable destination” och Malung-Sälens kommuns del i 
arbetet  
 
Förslag till beslut 

1. Malung-Sälens kommun antar och bidrar aktivt i det fortsatta arbetet 
med Märket for Bærekraftig reisemål genom den dynamiska 
handlingsplan som presenterats i bilaga 2. 

2. Klarlägga behov samt avsätta resurser för finansiering till 
hållbarhetsarbetet för perioden 2023 - 2025 för att säkerställa arbetet 
enligt handlingsplan. 

3. Fastställa organisering av arbetet enligt bilaga 3. 
Ärendet av görs slutligt av kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Inom projektet SITE 3 fokuserar alla fyra deltagande kommuner på hållbar 
utveckling. 
 
Styrgruppen i SITE 3 består av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefer i de fyra kommunerna samt VD för de fyra 
destinationsbolagen. Projektledningen för SITE 3 fungerar som beredande 
tjänstemän åt styrgruppen. 
 
Genom SITE-samarbetet har Idre och Sälen som destinationer fått möjlighet 
att vara piloter för svenska destinationer i den norska märkesordningen 
Bærekraftig reisemål/Sustainable Destination. Som är en certifiering för 
destinationer i Norge . I Norge är 48 destinationer certifierade eller är på 
gång att bli certifierade. 
 
I SITE 2 blev Sälen och Idre för första gången godkänd för certifieringen 
Sustainable Destination under 2018. 
 
I SITE 3 har det arbetats med omcertifiering, som ska ske vart tredje år. Pga. 
pandemin och andra omständigheter i projektet kommer omcertifieringen bli 
klar under 2022. 
 
I bilaga 1 beskrivs vidare förutsättningar kring certifieringen, processen för 
omcertifiering 2022, nyttan med certifieringen och en plan för det fortsatta 
arbetet med hållbar destinationsutveckling. Även exempel på centrala och 
viktiga hållbarhetsåtgärder som har genomförts alt. pågår genom SITE 
3-projektet redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
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Bilaga 1 Fakta om certifieringen. Omcertifiering med nytta för kommun och 
besöksnäringen. Centrala och viktiga hållbarhetsåtgärder som genomförts 
alt. pågår via SITE-projektet 
Bilaga 2 Dynamisk Handlingsplan, se separat dokument 
Bilaga 3 Förslag till organisering av arbetet 
 
Beslutet skickas till 
Projektledare SITE3 
Hållbarhetskoordinator SITE3 
Kommunchef 
 
  



 
 
    
 
 
TJÄNSTEUTLÅTANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

 Malung-Sälens kommun antar och bidrar aktivt i det fortsatta arbetet med Märket for 
Bærekraftig reisemål genom den dynamiska handlingsplan som presenterats i bilaga 2. 
 

 Klarlägga behov samt avsätta resurser för finansiering till hållbarhetsarbetet för perioden 
2023 - 2025 för att säkerställa arbetet enligt handlingsplan. 
 

 Fastställa organisering av arbetet enligt bilaga 3. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Inom projektet SITE 3 fokuserar alla fyra deltagande kommuner på hållbar utveckling.  

Styrgruppen i SITE 3 består av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefer i de fyra 
kommunerna samt VD för de fyra destinationsbolagen. Projektledningen för SITE 3 fungerar som 
beredande tjänstemän åt styrgruppen. 

Genom SITE-samarbetet har Idre och Sälen som destinationer fått möjlighet att vara piloter för 
svenska destinationer i den norska märkesordningen Bærekraftig reisemål/Sustainable Destination. 
Som är en certifiering för destinationer i Norge . I Norge är 48 destinationer certifierade eller är på 
gång att bli certifierade.  

I SITE 2 blev Sälen och Idre för första gången godkänd för certifieringen Sustainable Destination 
under 2018.  

 
I SITE 3 har det arbetats med omcertifiering, som ska ske vart tredje år. Pga. pandemin och andra 
omständigheter i projektet kommer omcertifieringen bli klar under 2022.  
 
I bilaga 1 beskrivs vidare förutsättningar kring certifieringen, processen för omcertifiering 2022, 
nyttan med certifieringen och en plan för det fortsatta arbetet med hållbar destinationsutveckling. 
Även exempel på centrala och viktiga hållbarhetsåtgärder som har genomförts alt. pågår genom SITE 
3-projektet redovisas. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1  Fakta om certifieringen. Omcertifiering med nytta för kommun och besöksnäringen. 
 Centrala och viktiga hållbarhetsåtgärder som genomförts alt. pågår via SITE-projektet 
Bilaga 2 Dynamisk Handlingsplan, se separat dokument 
Bilaga 3 Förslag till organisering av arbetet 
 
 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/


Beslutet skickas till 
Projektledare SITE3 
Hållbarhetskoordinator SITE3 
Kommundirektör 
 
 
 
Ort och datum   Ort och datum 
 
Idre 2022-05-30   Idre 2022-05-30 
 
Projektledare SITE3   Hållbarhetskoordinator SITE3 
Jenny Back    Carina Sisell 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bilaga 1 
 
Dokumenten innehåller länkar till valda delar för förtydligande och fördjupad läsning. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Om Certifieringen 
 

 Det finns en nationell ordning som bygger på en standard kring destinationers hållbara 
bevarande, godkänd av GSTC (GSTC = Global Sustainable Tourism Council – grundat av FN) 
och synkroniserad med FN:s Globala mål/SDG (Sustainable Development Goals). Märkningen 
är ett redskap för utveckling och man måste regelbundet påvisa förbättring på sikt för att öka 
destinationens poäng och därmed möjligheten att behålla certifieringen. 

 
 De kriterier och indikatorer som certifiering bygger på innehåller alla aspekter av hållbarhet – 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt. I den standard som destinationerna omcertifieras på 
och som nu kallas Standard 2.0 innehåller 104 indikatorer som ska besvaras. 

 
Visit Norway lyfter destinationer som har fått certifieringen i sina kanaler och beskriver på ett tydligt 
sätt vad certifieringen innebär.  
 
Omcertifiering 2022 
 

 Arbetet med omcertifiering pågår för fullt sedan ett år tillbaka och utförs av SITE´s 
projektteam på svensk sida: Jenny Back och Carina Sisell.  
 

 I samband med genomgång av samtliga indikatorer upprättas parallellt en dynamisk 
handlingsplan för att visa på vad destinationerna behöver arbeta vidare med mot nästa 
certifiering men även som vidare ledning i processen inom destinationerna för arbetet 
vidare. 
  

 Kommunerna Malung-Sälen och Älvdalen har en ambition att tillsätta Green Team /Turistråd 
i varje kommun där samverkan mellan de olika intressenterna kopplat till den dynamiska 
handlingsplanen har deltagare representerade. 
 

 Destination Sälenfjällen AB (DSF) är viktiga samverkansparter för arbetet med omcertifiering.  
 

 Dokumentationsarbetet kommer utföras fram till 26 augusti 2022. 
 

 Kontroll och godkännande kommer ske under september 2022. 

 
Arbete med certifiering är viktigt och till nytta för kommunen och besöksnäringen 
 
Det bidrar till: 
 

 En stor konkurrensfördel för alla intressenter som är kopplade till besöksnäringen. 
 

https://www.gstcouncil.org/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/standard-for-barekraftig-reiseliv.pdf
https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/gronn-norgesferie/barekraftig-reiseliv/


 Möjlighet att synliggöra certifieringen på destinationernas och kommunernas digitala 
kanaler. Även företagen inom destinationen kan använda loggan. 
 

 Att visa på ansvarstagande (CSR) för hållbar utveckling i alla dess delar.  
 

 Att uppnå SITE-kommunernas ambitioner och övergripande mål med ansökan och 
finansiering av SITE3: Efter avslutat projekt är SITE-regionen en hållbar, attraktiv och 
ansvarsfull världsdestination på helår. Hållbarhetsarbete genomsyrar alla processer och ett 
väl genomtänkt arbete för helårsutveckling har ökat tillväxten i alla SITE-kommuner. 
 

Varför är det bra för kommunen? 
 

 Samverkan skapar samhällsutveckling, vilket framgår som resultat av flera undersökningar. 
 

 Invånarna ges möjligheter till förbättrad service och helårsarbeten. 
 

 Möjlighet till fler helårsarbeten ger möjlighet till ökad inflyttning och ökad kompetens inom 
kommunen. 
  

 Ökade möjligheter för tillväxt och ökad etablering av nya företag 

 
Varför är det bra för destinationerna? 
 

 I Sverige finns ännu inga GSTC-godkända certifieringar för hela besöksdestinationer, bara för 
företag inom besöksnäringen. Sälenfjällen och Idre (inkl. Grövelsjön och Fjätervålen) är de 
enda destinationerna i Sverige som idag innehar en GSTC-godkänd destinationscertifiering. 
Detta skapar underlag för en konkurrensfördel. 
 

 Arbetsinsatsen för omcertifiering är betydligt mindre krävande än om man tvingas certifiera 
om sig på nytt.  
 

 I våra grannländer, speciellt i Norge, men även i Finland finns det många certifierade 
destinationer redan idag och det växer snabbt och blir allt fler. Sverige ligger efter och bör 
därför riskminimera, så att gäster inte väljer bort Sverige framöver.  
 

 Allt fler researrangörer har idag som krav att de hotell och övrigt de bokar på destinationer 
är märkta med en GSTC-godkänd certifiering. Företagen inom destination Idre och Sälen har 
rätt att använda ”Sustainable destination”-logotypen på tex den egna hemsidan.  
 

 Certifieringens standard och kriterier är användbara verktyg för hållbar 
destinationsutveckling, om och när åtgärder genomförs utifrån en dynamisk handlingsplan 
som är gemensamt framtagen av näring och kommun. Även stöd i beslutsprocesser, 
uppföljningsarbete och redovisning ingår. 
 

 
 
 



Exempel på centrala och viktiga hållbarhetsåtgärder som har genomförts alt. pågår genom SITE 3-
projektets tre fokusområden: hållbarhet, kompetens och internationellt. 

  

Övergripande insatser  

 Bidragit till konferens i Sälen ”Hur vi får ett näringsliv i världsklass” 
 Bidragit till konferens i Idre ”Idredagen – Sveriges bästa och mest hållbara destination” 
 Deltagit och bidragit till flera frukostmöten i kommunerna. 
 Studieresa för politiker runt i SITE-regionen 

Hållbarhet 

 Omcertifiering av destinationerna Sälenfjällen och Idre/Grövelsjön för Sustainable 
Destination enligt GSTC-kriterier för hållbar turism (organisatoriskt, socialt, ekonomiskt 
samt kulturellt och miljömässigt)  

 Rundabordssamtal i kommunerna i samarbete med Visit Dalarnas hållbarhetsprojekt för 
att genomföra GAP-analyser (=jämföra sin aktuella prestation med sin potentiella 
prestation) för att analysera hållbarhetsarbetet utifrån ett besöksnäringsperspektiv i 
kommunerna utifrån GSTC-kriterier. 

 GAP-analys av företag utifrån GSTC-kriterier, bl.a. hela Vasaloppsorganisationen och 
Fjätervålen. 

 I samband med certifieringsarbetet har fyra enkätundersökningar genomförts för 
kartläggning av frågeställningar kopplat till certifieringen – till gäster, företag, 
restauranger och invånare. Enkäten till invånarna genomfördes i samarbete med 
Högskolan Dalarna där även en kartläggning kring invånarnas syn på mobilitet gjordes i 
både Malung-Sälens och Älvdalen kommun. 

 Ett nytt verktyg för kommunikation av hållbarhet på destinationsnivå har tagits fram med 
delar av SITE som pilot. 

 Avfall och Återvinning, deltagit i kommunernas avfallsgrupper för utveckling av 
avfallshanteringen inom anläggningar, stugområden och publika mötesplatser. 
Möjligheter att prova på innovativa och hållbara lösningar, såsom tex. komprimerande 
avfallskärl som drivs av solceller. 

 SITE 3 har hösten 2020 etablerat kontakt med företaget Holo för att se på möjligheten 
för att SITE ska bli pilotdestination för prov av förarlösa bussar med Trysil som 
pilotdestination i första omgången. Kontakten med Holo banade väg för förstudien SITE-
mobility som pågår nu. 

 Samarbetat med Glokala Malung kring kommunens Agenda 2030-arbete 
 Deltagit i arbetet med framtagandet av ”lokal plan” för att samordna arbetet kring 

hållbar utveckling och ”Green Team” som ansvarar för arbetets samordning och 
framdrift. Lokal plan är antagen i Malung-Sälen och påbörjad i Älvdalens kommun. 

 

 

 

 

 



Kompetens 

 Projektet ”Skandinavisk Måltidsupplevelse” för att stärka små lokala producenter som 
skapar en större reseanledning och upplevelse för gästerna. Projektet ska främja 
åtgärder som styrker mat- och matupplevelser som en attraktion i regionen.  
I detta ligger en ambition att främja lokala/regionala produkter och traditioner. 

 Kartläggning av framtida kompetensbehov och utmaningar kopplat till validering av 
kompetens över landsgränserna. 

 Kartläggning av utmaningar kopplat till att föra djur över gränsen kopplat till 
aktivitetsföretag. 

 Samverkan Högskolan Dalarna, främst kring kompetensförsörjning och mobilitet via 
CeTLeR (Centrum för besöksnäringsforskning) och den internationella 
mastersutbildningen ”Tourism Destination Development”. 

 Individuella möten har skett med de flesta företag inom Guidenätverket (från SITE 2) på 
båda sidor gränsen. Företagen har, i de allra flesta fall, skickats vidare till andra projekt 
för stöd och hjälp till omställning under pandemin. 

 Bidragit till arrangemang av jobbtorg vid företagsmässa i Malung-Sälen. 
 Föreläsningar för bl.a. affärsutvecklare för besöksnäringen via Yrkes Akademien och 

utvecklare av turistdestinationer via Högskolan Dalarna. 
 Deltagare från SITE´s projektteam har deltagit i flertalet forum för att vara uppdaterade 

och skapa nätverk som bidrar till kunskap och kontakter för projektets framdrift. 

Internationellt 

 Genomfört workshops med företagare för att se på trender post Covid inom 
besöksnäringen tillsammans med Kairos Future. 

 Sponsrar visningsresor för att få mer utländsk trafik till Scandinavian Mountains Airport 
 Redan etablerade reseoperatörer berättar om sin erfarenhet av att flyga på Scandinavian 

Mountains Airport på SITE’s slutkonferens 2 juni.  
 Utveckling av nya och befintliga natur- och kulturbaserade upplevelser genom tex att 

utveckla flera MTB-upplevelser genom att utarbeta skisser för MTB-upplevelser i Sälen 
och kulturhistoriskt guidade vandringar på och kring bl.a. Fulufjäll via GNIST-projektet. 

 Studieresa med SITE´s ledningsgrupp juni 2022 för att se på b.la. hur destinationer i 
Europa arbetar med mobilitet, hållbarhet och året-runt verksamhet. 

 Nära samarbete med Gränskommittén i frågor som rör gränshinder för besöksnäringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 Organisering av arbetet 
 
Det fortsatta arbetet med hållbar destinationsutveckling  
 

 Kommunerna och destinationsföretagen behöver ha en plan för fortsättning av 
hållbarhetsarbetet fram mot omcertifiering år 2025. 
 

 Behålla och vidareutveckla ambition att kommunerna i SITE-regionen ska fortsatt ligga i 
framkant med sina fyra hållbarhetsmärkta destinationer och att samtliga medlemsföretag i 
regionen ska ha gjort konkreta åtgärder enligt gällande standard. 
 

 Kommunen tillsammans med destinationsbolaget och/eller genom delaktighet i Green 
Team/Turistråd, bidrar till säkerställande av organisation för arbetet. 

 
Arbetet säkerställs genom att: 
 

  Skapa en organisation och arbetsformer för kontinuitet.  
 

 Tillsätta Green Team alt. Turistråd i respektive kommun. 
 

 Avsätta medel för resursbehov, såsom finansiering och personer med rätt kompetens. 
 

 Avsätta medel för kostnader för att vara en del av certifieringen. Kostnader såsom Kontrollör, 
årlig avgift för användande av portalen för certifieringen.  
 

 Säkerställa framdrift av den handlingsplan som är utarbetad och klargöra/säkerställa ansvar 
och kontinuerligt arbete med åtgärder.  
 

 Genomföra årlig rapportering (senast i april) till Innovasjon Norge på genomförda åtgärder 
till norska märkesordningen Bærekraftig reisemål/Sustainable Destination. 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/


Bilaga 2: Handlingsplan        

 

A. Förankring och implementering politiskt 

Tema Kriterie/ 

Indikator 

Åtgärd Tidpunkt/ 

klart datum 

Ansvarig OK 

1. Förankring och 

implementering 

politiskt i 

kommunen 

 Möten med kommunföreträdare och Tjänsteutlåtande i 

KS och KF. 

26 september 

2022 

Projektlednin

g SITE3 

 

2. Handlingsplan  Handlingsplan skrivs med synpunkter från aktörer: 

- Skicka till Destination Sälenfjällens (DSF) för 

synpunkter 

- Behandlas i DSF´s styrelse 
-  

Handlingsplan 

färdigställs 

senast 16 

augusti 2022 

Projektlednin

g SITE3 

 

3. Handlingsplanen 

ska godkännas 

politiskt 

A1-2 Handlingsplanen behandlas i KS och KF - kommunen 

ska fatta politiskt beslut om att vara en aktiv 

bidragsgivare för att uppnå märket “Sustainable 

Destination” och arbeta enligt bilagd handlingsplan. 

 

26 september 

2022 

Projektlednin

g SITE3 

 

4. Skapa/tillsätta 

“Greenteam” 

 Tillsätta “greenteam” som arbetar med och följer upp 

arbetet med handlingsplanen, säkerställer att den 

genomförs och kommunicera med berörda parter. 

Säkerställa att årlig rapportering (i april) sker till 

Innovasjon Norge på genomförda åtgärder i 

 KS och KF  



handlingsplanen till norska märkesordningen 

Bærekraftig Reisemål/Sustainable Destination. 

 

5. Hållbar 

destinations-

utveckling i 

regionala planer  

A1-1 Samverka med Region Dalarna och Visit Dalarna för att 

uppnå uppsatta mål i regionala planer och strategier för 

hållbar besöksnäring så att resurshantering och 

värdeskapande tas till vara.  

 

 Green Team i 

MSK 

 

 

6. Marknadsföra 

“Sustainable 

Destination”  

 Kommunens ”Greenteam” marknadsför märkningen på 

kommunens webbsida och uppdaterar information där 

löpande. Även DSF marknadsför märkningen på sin 

webbsida. 

 

 Green Team i 

MSK, DSF 

 

7. Informera om 

Certifieringens 

utfall 

 Informera om certifieringen – vad man gör bra och vad 

man behöver förbättra. Det skapar en bild av 

omfattningen av vidare arbetet. 

 Projektlednin

g SITE3, DSF, 

Styrgrupp 

SITE3 

 

 

 

 

B. Förankring och implementering på destinationen 

Tema Kriterie/ 

Indikator 

Åtgärd Tidpunkt/ Ansvarig OK 



klart 

datum 
1. Förankring och 

implementering 

på destinationen 

 Handlingsplanen implementeras och förankras hos 

medlemmar på destinationen. Information ges om och 

arbetet förankras med ”Sustainable Destination”-

certifieringen. 

 

 Green Team i 

MSK, DSF 

 

2. Beaktande av 

besöksnäringens 

behov i kommunal 

planering 

 Besöksnäringens behov beaktas i kommunens 

översiktsplaner och detaljplaner. 

 Green Team, 

MSK, KS, KF 

 

3. Inspel på 

handlingsplanen i 

destinations-

bolagets styrelse 

 Genomgång på DSF´s styrelsemöte. 

 

Projektlednin

g SITE3 2022, 

därefter 

Green Team 

Projektledning 

SITE3, Green 

Team i MSK, 

DSF 

 

4. Destinationsstrate

gi 

B1-1 Det ska finnas en bestämd flerårig strategi som är 

antagen av destinationsledningen och som minimum är 

uppdaterad vart tredje år och är anpassad efter 

destinationens storlek samt utvecklad i en öppen 

process. 

 

 MSK, KS  

5. Destinationsstrate

gi 

B1-2 Det finns en plan för minst en årlig genomgång i KF av 

status av strategin i punkt 4. (se ovan). 
 

 Green Team i 

MSK, KS, KF 

 

6. Destinationen har 

en handlingsplan 

B2-1 Denna handlingsplan ska täcka gapet mellan 

standardens krav på indikatorer för “Sustainable 

 Green Team i 

MSK 

 



för hållbar 

turismutveckling 
 

Destination” och befintlig status på destinationen (GAP-

analys). 

7. Destinationen har 

en handlingsplan 

för hållbar 

turismutveckling 
 

B2-2 Det ska finnas en plan för minst halvårsvis orientering 

om status på handlingsplanen för medlemsföretagen. 

 Green Team i 

MSK, DSF 

 

8. Aktivt deltagande 

av besöksnärings-

företagen 

B3-1, B3-2 En betydande andel av destinationsföretagen har 

skriftligt avtal om betalning av årlig medlemsavgift eller 

finansiering av gemensamma åtgärder, involverade i 

destinationsledningen, relevanta urval och projekt. 

 

 DSF  

9.  Aktivt deltagande 

av besöksnärings-

företagen 

 

B3-3 Destinationsledningen ska ta initiativ och involvera 

lokala aktörer, byggare och ägare av fritidshus i 

utvecklingen av destinationen. 

 Green Team i 

MSK, DSF 

 

10. Öka antal 

märkningar och 

certifieringar hos 

företagen 

B4-2, B4-3 Öka antalet åtgärder de kommande 3 åren för att öka 

antalet märkningar/certifieringar. Öka antal 

marknadsåtgärder de kommande 3 åren som framhäver 

certifierade och märkta besöksnäringsföretag. 

 

 Green Team i 

MSK, DSF 

 

 

 

 

 

C. Bevarande av natur- och kulturmiljöer 



Tema Kriterie/ 

Indikator 

Åtgärd Tidpunkt/ 

klart datum 

Ansvarig OK 

1. Avfallshantering 

och återvinning 

 Samarbeta med Vamas och stärka 

informationen om källsortering och 

återvinning i stugområden och 

byggarbetsplatser samt generellt utveckla 

återvinning på resmålet 

 Green Team i MSK, 

DSF, Vamas, 

Samfällighetsföreningar 

 

2. Transporter  Arbeta för att vidareutveckla lokala och 

hållbara transporter till/från och på 

destinationen. 

 

 Green Team i MSK, 

DSF 

 

3. Lokal mat  Lyfta fram lokalt producerad mat i SITE-

regionen och uppmuntra restauranger att 

erbjuda lokalt och ekologiska alternativ (ref. 

Måltidsupplevelse-projektet i SITE3). 

 

 Green Team i MSK, 

DSF 

 

4. Skyltar efter 

nationell 

standard 

C3-2 Skapa en plan för fjällskyltning av lederna i 

samverkan med Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket. 

 Kommunen i 

samverkan med 

Länsstyrelsen,  

Green Team i MSK 

 

 

 

5. Energi  Säkerställa behov av ytterliga laddstationer 

för elfordon och hitta aktörer som kan 

realisera detta. Iaktta även resan till och från 

destinationen. 
 

 Malung-Sälen 

kommun, DSF,  

 



6. Energi   Arbeta för att minska energiförbrukning i 

olika verksamheter. Undersöka möjligheter 

för finansiering. 

 

 Malung-Sälen 

kommun, DSF 

 

7. Energi  Verka för förmånliga avtal om Grön 

el/fossilfri el till alla besöksnäringsföretag på 

destinationen. 

 Malung-Sälen 

kommun, DSF 

  

 

8. Natur- och 

kulturmiljöer 

 Definiera speciellt värdefull natur- och 

kulturmiljöer och identifiera hur natur- och 

kulturmiljöer kan användas i utbudet av 

aktiviteter för besöksnäringen. 

 

 Green Team i MSK, 

DSF 

 

9. Klimatanpassning  Etablera klimatanpassningsstrategier för 

utveckling, lokalisering, utformning och 

förvaltning av turistfaciliteter.  

 Green Team i MSK, 

DSF,  

andra berörda 

samhällsaktörer 

 

10. Kulturell rikedom C1-1-1 Kommunen och företagen inom 

besöksnäringen behöver lyfta fram det som 

är av kulturellt intresse i området på sina 

webbplatser. 

 Green Team i MSK, 

DSF 

Malung-Sälen Turism 

AB 

 

 

 

 

11. Kulturella 

evenemang och 

arrangemang 

C1-2-2 Arbeta för att lyfta in kulturella inslag i 

arrangemang och evenemang. 

 Green Team i MSK, 

DSF 

 

12. Kulturella platser 

och byggnader 

C1-2-3 Använda sig av kulturellt märkta platser vid 

arrangemang och aktiviteter och informera 

om dess värde. 

 

 Green Team i MSK, 

DSF 

 



13. Kulturell 

information på 

andra språk 

C1-2-4 Se över så information kring kultur finns 

förmedlad på annat språk (engelska främst) i 

information på webb, sociala media, 

broschyrer och på plats-skyltar etc. 

 

 Green Team i MSK, 

DSF 

 

 

 

 

 

 

D. Stärka Sociala Värden 

Tema Kriterie/ 

Indikator 

Åtgärd Tidpunkt/ 

klart 

datum 

Ansvarig OK 

1. Värdskap/samarbete  Stärka samarbetet, involveringen och dialogen med 

stugägare på bland annat temat hållbarhet och 

destinationsutveckling. 

 

 Green Team i 

MSK,  

DSF, 

Stugföreningar 

 

2. Samhällsansvar D5 Ta initiativ till utbildning i samhällsansvar för 

besöksnäringen och inkludera etiska riktlinjer som 

del av destinationsledningens strategiska 

dokument. 

 

 Green Team i 

MSK,  

DSF 

 

3. Samhällsansvar  Destinationsledningen ska uppmuntra 

besöksnäringsföretagen att göra lokala inköp. 

 Green Team i 

MSK,  

 



 DSF 

4. Kunskapsprogram D6-2 Sammanställa och samordna ett 

utbildningsprogram för verksamheterna i Malung-

Sälens kommun som inkluderar kunskap om 

hållbar utveckling och värdskap. 

 

 Green Team i 

MSK,   

DSF 

 

5. Riskanalys D8-2 Genomföra en riskanalys (förslagsvis enl. Standard 

2.0 Standard för Sustainable Destination) för 

gästerna på destinationen som inkluderar 

åtgärdsplan.  

Andra metoder för riskanalys på företagen kan 

också vara lämpliga. 

 DSF,  

Green Team i 

MSK 

 

6. Förväntningar på 

gäster 

D5-1-4 Informera på destinationsledningens webb vad 

som gäller för olika aktiviteter vid olika tidpunkter – 

länka till relevanta regler och sätt upp 

Uppförandekod (förväntningar på gäster) – på flera 

språk. 

 

 DSF,  

Green Team i 

MSK 

 

 

 

 

 

E. Ekonomisk hållbarhet 

Tema Kriterie/ 

Indikator 

Åtgärd Tidpunkt/ Ansvarig OK 



klart 

datum 
1. Säsongsförlängning E10-2 Utarbeta en plan för tillväxt av 

lågsäsong/helårsarbeten som uppdateras vart tredje 

år. 

 MSK 

DSF 

 

2. Marknadsföring  Lyfta fram hållbara företag, aktiviteter och 

arrangemang på DSF´s webbplats. 

 

 DSF 

 

 

3. Konkurrenskraftiga 

besöksnäringsföretag 

E10-4 Stötta företag på destinationen som främjar och 

utvecklar hållbara produkter och tjänster baserat på 

områdets natur och kultur. Detta kan inkludera mat, 

dryck, hantverk, konst, guidning, lantbruksprodukter 

etc. Det ska aktivt marknadsföras och man ska 

uppmuntra medlemsföretag att göra lokala inköp.  

 

 Green Team i 

MSK 

DSF 
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Uppdatering av reglemente för upphandling och inköp  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för upphandling och inköp. 
 
Beskrivning av ärendet 
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upphandling och inköp för vidare beredning, med anledning av ändringar i 
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för upphandling och inköp) har med anledning av de nya lagarna uppdaterats 
för att överensstämma med den nya lagstiftningen. Upphandlingsenheten 
har gjort uppdateringar i samråd entreprenadupphandlare samt 
förvaltningarnas inköpssamordnare. 
Rödmarkerad text är uppdaterad med anledning av de nya reglerna från 1 
februari 2022, gulmarkerad text är ändringar i samband med återremittering 
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Rapport om uppdatering av styrdokument för upphandling och inköp är 
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Upphandlings- och inköpsreglemente 
Utöver vad som föreskrivs avseende kommunal upphandling enligt Lag 
(2007:10912016:1145) om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn (LOU),  
och Lag (200716:1092146) inom försörjningssektorn (LUF) samt Lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner  (LUK) gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Syfte 
§ 1 
Syftet med upphandlingsreglementet är att sänka kommunens samlade kostnader för varor, 
tjänster och byggentreprenader, att säkra kvaliteten i verksamheterna och att förvalta 
skattebetalarnas pengar på bästa sätt. 

Regler 
§ 2 
All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader i Malung-Sälens kommun ska baseras 
på en helhetssyn, där kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskild 
verksamhets intresse. 

Kommunen ska köpa rätt produkter, av rätt leverantörer, till rätt pris, vid rätt tid och av rätt 
kvalitet. 

Produktsortiment ska i allt högre grad standardiseras och begränsas. 

De upphandlade ramavtalen ska användas i första hand. 

Totalkostnadstänkandet ska beaktas i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till 
fakturahantering. 

Kommunen ska agera för sund konkurrens, goda affärsrelationer och sunda avtalsvillkor med 
leverantörer och därigenom bli en attraktiv kund och avtalspart. 

I samtliga upphandlingar ska krav om sociala hänsyn ställas. Krav om arbetsrättsliga villkor 
i nivå med kollektivavtal samt möjlighet till lärlings- och praktikplatser ska ställas i samtliga 
upphandlingar, när upphandlingens art motiverar detta. I samband med 
entreprenadupphandlingar ska ambitionen vara att minska antalet underentreprenörer i 
möjligaste mån, för att undvika osunda arbetsvillkor. 

Upphandlingsmyndighetens rekommendationer och kriterier ska användas som vägledning, 
samt En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling (rekommendation från 
Upphandlingsdialog Dalarna, UDD). 

Krav på hållbarhet och miljöhänsyn ska vara en naturlig del i all upphandlings- och 
inköpsverksamhet som utförs av kommunen. Där det är möjligt ska Miljöstyrningsrådets 
Upphandlings-myndighetens hållbarhetskriterier tillämpas samt svenska och internationella 
miljömål följas.baskrav tillämpas. 

Vid alla upphandlingar ska relevanta sociala och etiska krav ställas. 
3

Kommentar [APH1]:  ställs i alla upphandlingar, i form av ex. 
krav på 13 kap, 1-3 kap. även i direktupphandlingar, dock ej inköp 
inkluderat i detta. 



 

Relevanta mål i fullmäktiges verksamhetsplan samt relevanta av fullmäktige antagna  
styrdokument ska beaktas. 

 

 

Upphandlande myndighet 
§ 3 
Enligt lagen om offentlig upphandling är Malung-Sälens kommun en upphandlande 
myndighet, det vill säga en och samma jjuridiska person. Det innebär bland annat att hela 
kommunens behov under en tänkt avtalstid ska räknas in samman. 



 

Respektive bolag är en egen upphandlande myndighet och ska själva upphandla enligt 
LOU, LUF eller LUK om myndigheten inte deltar i kommunens samordnade upphandling. 

Ansvar 
§ 4 
Kommunfullmäktige fastställer upphandlingsreglementet och kommunstyrelsen ansvarar för 
dess tillämpning i form av riktlinjer. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljning och revidering av upphandlingsreglementet 
genomförs vid behov. Kommunstyrelsen ansvarar för att lagstiftning och lokala 
styrdokument efterlevs och att personal som handlägger upphandlings- och inköpsärenden 
har relevant kunskap. 

Upphandlingsenheten är kommunens gemensamma resurs och ansvarar för samordningen 
och genomförandet av upphandlingsverksamheten.  

Upphandlingsenheten arbetar strategiskt och operationellt med upphandlings- och 
inköpsfrågor. Enheten ansvarar för att följa utvecklingen, informera och  

utbilda inom upphandlingsområdet samt att tolka och tillämpa lagen om offentlig 
upphandling. Upphandlingsenheten svarar för att styrdokument och rutiner ajourhålls och 
uppdateras. 

Varje nämnd, eller till den som nämnden delegerat, ansvarar för att reglementet efterlevs 
på respektive förvaltning. 

Närmaste chef ansvarar för att samtliga beställare på respektive enhet/avdelning har 
kunskap om upphandlingsreglementet, riktlinjerna och övriga rutiner. 

Anskaffningsbeslut 
§ 5 
Anskaffningsbeslut innebär beslut om att en vara/tjänst ska anskaffas alternativt att en 
verksamhet ska upphandlas externt. Anskaffningsbeslutet är ett resultat av en behovsanalys 
och är styrande för den fortsatta processen att hantera anskaffning. 

Utgångspunkt för all anskaffning är aktuell verksamhetsplan och den fastställda 
budgeten. Dettan definierar ramar för de anskaffningsbeslut som är möjliga att fatta. 

Anskaffningsbeslut om övergripande ramavtal fattas av upphandlingsenheten. 

Anskaffningsbeslut om upphandling av enstaka objekt fattas av berörd nämnd eller 
ansvarig chef enligt kommunens delegationsordning. 

Anskaffningsbeslut om direktupphandlingar och beställningar (avrop) från ramavtal fattas 
av ansvarig chef enligt kommunens delegationsordning. 

Upphandling/beställning 
§ 6 
Alla upphandlingar och beställningar (avrop) från ramavtal ska verkställas enligt 
detta reglemente. 
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Kommentar [APH2]:  Aktuell verksamhetsplan och fastställd 
budget. 



 

Upphandlingsenheten handlägger all ramavtalsupphandling samt objektsupphandlingar 
överstigande ett gränsbelopp som beräknas till 28 % av gällande tröskelvärde 
beloppsgränsen för direktupphandling (undantaget objektsspecifika byggentreprenader 
och byggkonsulttjänster). 

Direktupphandlingar och beställningar (avrop) från ramavtal ska handläggas enligt 
gällande riktlinjer och rutiner. 

Varje chef har ansvar för att upphandlingsreglementet och riktlinjerna tillämpas inom sin 
förvaltning eller verksamhet samt att avtalstrohet råder. 

Direktupphandling 

§ 7 
Direktupphandling får inte ske när verksamhetsövergripande ramavtal finns. Dessa avtal är 
således tvingande och ska användas av samtliga förvaltningar och verksamheter. 

Med verksamhetsövergripande ramavtal avses avtal som har upphandlats för att möta ett 
behov hos mer än en förvaltning eller verksamhet i kommunen. 

Direktupphandling får i övriga fall användas om upphandlingsvärdet är lågt, avser sociala 
tjänster eller andra särskilda tjänster, enligt 19 kap. LOU, eller om det finns synnerliga skäl. 

Värdet på direktupphandlingar får inte överstiga gränsvärdet som är 28 % av gällande 
tröskelvärde. En upphandling får inte delas upp för att komma under denna gällande 
beloppsgränser. 

Kommunens Rutin för direktupphandling ska följas. 

 

Tilldelningsbeslut och avtalstecknande 
§ 8 
Upphandlingsenheten har i sin roll som verkställande organ för kommunens upphandlingar 
uppdrag att genomföra upphandlingar, fatta tilldelningsbeslut och teckna upphandlings-
kontrakt. Detta gäller ej direktupphandlingar som i normalfallet handläggs av kommunens 
förvaltningar. Undantaget är också service- och teknikförvaltningens objekts-specifika 
byggentreprenader och byggsamt konsulttjänster, vilka handläggs inom den egna 
verksamheten. 

Offentlighet/sekretess 
§ 9 
Malung-Sälens kommun är en upphandlande myndighet och omfattas av 
offentlighetsprincipen och absolut sekretess. 

Anbudsansökningar och anbud omfattas av absolut sekretess fram till dess att den 
upphandlande enheten beslutat att tilldela ett kontrakt till en viss leverantör, alla anbuden 
offentliggjorts eller enheten på annat sätt avslutat upphandlingen. 

Absolut sekretess innebär att uppgifter ur anbudsansökningar och anbud inte får lämnas ut 
under upphandlingsprocessen till annan än den som har lämnat anbudet eller ansökan. 
Uppgift om vilka som har begärt ut förfrågningsunderlag eller vilka som har kommit in med 
anbudsansökningar omfattas också av sekretess. Det är inte heller tillåtet att uppge hur 
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många anbudsansökningar eller anbud som har kommit in. 

Sedan tilldelningsbeslut fattats, omfattas samtliga upphandlingshandlingar av reglerna om 
handlingars offentlighet och sekretess. 

Om någon begär ut handlingar i ett uupphandlingsärende, är den upphandlande 
myndigheten skyldig att skyndsamt pröva om sekretess gäller för några uppgifter i 
handlingarna 



 

(31 kap.16 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).  
 
Så kan till exempel vara fallet om den upphandlande myndigheten har särskild anledning 
anta att en enskild leverantör lider skada om uppgifter röjs. 

Uppgifter som omfattas av sekretess får inte lämnas ut. Efter ett tilldelningsbeslut anses 
priset i det vinnande anbudet normalt inte vara föremål för sekretess. 

Upphandlingsprocessen 
§ 10 
Upphandlingsenheten är kommunens upphandlingsresurs och ansvarar för genomförandet 
och samordningen av upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenheten ska alltid sträva 
efter att utveckla och förenkla  förfrågningsunderlagetupphandlingsdokumenten. Där det är 
möjligt ska upphandlingar delas upp i mindre delar utifrån en genomtänkt och 
standardiserad sortimentsbredd, samt i geografiska områden för att förenkla även för små 
och medelstora företag att lämna anbud. 

Vid återkommande köp, men under direktupphandlingsgränsen för den samlade perioden, 
ska ett ramavtal tecknas. Detta ska konkurrensutsättas och minst tre företag ska om 
möjligt få förfrågan enligt rutin för direktupphandling. 

Vid enstaka köp ska kontroll först göras om kommunen har ett ramavtal inom 
produktområdet. Om sådant inte finns ska köpet konkurrensutsättas enligt rutin och för 
direktupphandlingprotokollföras. 

All upphandling ska ske i god tid och i nära samverkan mellan brukare och upphandlare. 

Samordning ska ske av förvaltningsövergripande ramavtal. Vid behov tillsätts 
en referensgrupp för att på bästa sätt beskriva verksamheternas behov. 

Vid upphandling av förvaltningsspecifika ramavtal över direktupphandlingsgränsen ska 
ansvarar upphandlingsenheten hjälpa till medför handläggning av de administrativa och 
kommersiella delarna av upphandlingen. Brukaren Verksamheten ansvarar för att ta fram 
teknisk beskrivning/krav. Rollerna i upphandlingsprocessen beskrivs i styrdokumentet 
Riktlinjer för upphandling och inköp. 
 

Affärsetik 
§ 11 
Kommunens personal ska uppträda med god etik samt behandla alla anbud och 
leverantörer med objektivitet och utan särbehandling. 

För att undvika beroendeställning får upphandlande personal inte att ta emot gåvor, 
rabatter eller andra fördelar. 

Gåvor som överstiger ett visst belopp kan klassas som muta. Att ta emot en sådan gåva 
kan leda till disciplinära åtgärder och även till avsked. 

Kommunala bolag 
§ 12 
Samtliga kommunens bolag ska enligt ägarpolicyn tillämpa detta reglemente. 
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Arkivering 
§ 13 
Handlingar rörande upphandlingar och beställningar ska i original förvaras hos Malung-
Sälens kommun i enlighet med det som beskrivs i kommunens dokumenthanteringsplan.



 

 

 

Riktlinjer gällande upphandling och 
inköp för Malung-Sälens kommun 

Antagen av kommunstyrelsen 2013-10-08 § 135 
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Riktlinjer för upphandling och inköp 
1. Syfte 
Syftet med riktlinjer för upphandling och inköp är att på ett enkelt och överskådligt sätt 
beskriva vad som gäller vid inköp och direktupphandlingar och inköp i Malung-Sälens 
kommun. 

2. Mål 
Målet med riktlinjerna för upphandling och inköp är att de ska vara ett stöd i det dagliga arbe-
tet och styra alla inköpsaktiviteter för att skapa en effektiv och samordnad anskaffnings-
processinköpsprocess för att minska kommunens kostnader och bidra till att öka 
verksamhetsnyttan. All anskaffning (köp, leasing, hyra eller hyrköp) till kommunen ska göras 
enligt Lagen om Offentlig Upphandling samt kommunens styrdokument. 

3. Omfattning 
Riktlinjerna för upphandling och inköp beskriver anskaffningsprocessen 
inköpsprocessen så att inköp och direktupphandlingar genomförs enligt Upphandlings- 
och inköpsreglementet samt gällande lagstiftning. 

Riktlinjerna ska vara ett stöd för medarbetare som har en roll i 
anskaffningsprocesseninköpsprocessen, att göra rätt på ett enkelt sätt. Processen 
beskriver momenten från det att behov uppstår till leverans, varefter processen för 
fakturahantering tar över. 
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Kommentar [APH1]:  Eller ska vi ha inköpsprocess överallt – 
även i reglementet? 

Kommentar [APH2]:  Försök ta bort ikonen för 
upphandlingschef – ev. processägare? 



 

4 

Bild 1: Inköpsprocess inklusive rutin för direktupphandling (se dokumentet Rutin för direktupphand-
ling). 

 
Genom att följa dessa riktlinjer får alla, och inte minst leverantörer, enhetlig information om 
anskaffningsprocessen inköpsprocessen och det ställs likvärdiga krav på upphandlingar och 
inköp oavsett förvaltningstillhörighet. 

Alla som har ett delegerat ansvar att hantera inköpsfrågor ansvarar själva för att informera 
sig om och följa innehållet i riktlinjerna för upphandling och inköp samt andra 
kommunövergripande och förvaltningsspecifika styrdokument. 

Upphandlingsenheten kommer utbildar kontinuerligt att utbilda alla med delegerat 
ansvar i inköpsprocessen, för att var och en ska kunna agera i sin roll. 

3.1. Systemstöd 
Kommunen har ett systemstöd för hela anskaffningsprocessen, Visma Proceedo. Alla 
inköp kommer att skae göras i systemet av behöriga medarbetarebeställare. 

4. Organisation 

4.1. Roller i förvaltningarna 

Medarbetare i Malung-Sälens kommun 
När behov av vara eller tjänst uppstår ska den anställde vända sig till verksamhetens 
beställare alternativt centralbeställaren som tar hand om behovet. Det är viktigt att 
man lämnar utförlig beskrivning om behovet. 
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Centralbeställare 
Beställare som hanterar de övergripande behoven som inte är kopplat till någon 
speciell verksamhet, ex. förbrukningsmaterial, fikabröd, resor mm. 

Beställare 
Varje förvaltning har någon eller några beställare som har specifik kunskap om 
förvaltningens verksamheter. Beställaren har rätt att via systemet göra beställningar av 
varor och tjänster från ramavtal. Beställaren har även rätt att göra små beställningar 
(lunch, tårta, blommor och liknande) i systemet då ramavtal saknas upp till ett värde av 5 
000 kronor, se bild 1 inköpsprocessen. Vid högre belopp ska beställaren kontakta 
förvaltningens inköpssamordnare. 

Inköpssamordnare 
Inköpssamordnaren ansvarar för, och samordnar respektive förvaltnings direktupphand-
lingar (läs mer om direktupphandling i  enligt dokumentet Rutin för direktupphandling) upp 
till tjugoåtta procent (28 %) av aktuella tröskelvärdet1. . Inköpssamordnaren är även 
ansvarig för att föreslå förvaltningens representanter till referensgrupper vid 
ramavtalsupphandlingar, stödja beställare samt följa upp förvaltningens inköp. 

Ansvarig chef 
Ansvarig chefs uppgift är att godkänna eller avslå en beställning eller ett inköp anskaffning 
(se bilaga Ordlista). Godkänns beställningen attesteras denna och beställning skickas till 
leverantören. Vid avslag tas beställningen bort ur systemet och återkoppling till beställaren 
sker. Läs vidare i kommunens attestreglemente. 
 
 
Leveransmottagare 
Leveransmottagaren tar emot varor eller tjänster till kommunen, och meddelar detta till 
beställaren som utför leveranskvittens i systemet (mottagningsgranskning)attestering 
Leveransmottagaren får samt kontrollerar att leveransen kommer vidare till rätt person. 
När gods kommer till kommunen är det viktigt att den som tar emot varorna räknar antalet 
kolli och ser till att leveransmottagning skett till rätt adress. Viktigt är också att kontrollera att 
samtliga kartonger och emballage är hela. Om det visar sig att någon kartong eller annat  

1 Gränsvärdet för direktupphandling fastställdes 1 januari 2016 till 534 890 SEK. 

Kommentar [APH3]:  Stämmer inte? Ändra process-bilden 
också 

Kommentar [APH4R4]:   
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emballage är skadat så ska mottagaren se till att speditören gör en anmärkning på 
fraktsedeln innan du skriver på. En underskrift innebär att vi godkänt leveransmottagningen 
och då gäller att allt är med och är helt, alternativt anmärkning har gjorts på fraktsedeln för 
att vi ska kunna kräva nya varor.  

Skriftlig Rreklamationsblankett (mail eller webbformulär hos leverantören) ska skickas till 
leverantören fyllas i av beställaren som mailar den till leverantören . Den ska även 
dokumenteras samt delges förvaltningens inköpssamordnare. samt kopia till förvaltningens 
inköpssamordnare. 

4.2. Upphandlingsenhetens roll  

Upphandlingschef 
Upphandlingschefen leder kommunens upphandlingsverksamhet enligt Upphandlings- och 
inköpsreglementet. 

Upphandlare 
Upphandlaren ansvarar för upphandlingar av ramavtal, objektspecifika upphandlingar och för 
andra konkurrensutsättningar. Upphandlaren leder referensgruppers arbete och rapporterar 
till upphandlingschefen. Har mandat att fatta tilldelningsbeslut, underteckna avtal, följa upp 
avtal samt ge stöd och råd till förvaltningarna i upphandlings- och inköpsfrågor. 
 
Enheten ansvarar också för att ta fram en upphandlingsplan så att verksamheterna kan se 
över och planera sina behov av avtal. Förvaltningschef och inköpssamordnare ansvarar för att 
uppge förvaltningens kommande behov av avtalade varor och tjänster, så 
upphandlingsenheten tillgodose detta. Upphandlingsplanen uppdateras två gånger per år. 
 

Referensgrupp 
Upphandlaren genomför upphandlingar och till sin hjälp bildas vid behov referensgrupper. 
Dessa bemannas med kompetens från förvaltningarna enligt bilden nedan, och har 
mandat att besluta om bl.a. produktgrupper, standardiseringar och inriktningar. För 
deltagare i referensgrupp finns en särskild uppdragsbeskrivning. 

 

Bild 2: Bemanning av referensgrupper. 
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 Direktupphandling 1-4 veckor
 Annonspliktig upphandling under tröskelvärdena (f.d. Fförenklad upphandling)

 3-6 månader
 Annonspliktig upphandling över tröskelvärdena (f.d. Ööppen upphandling) 

6-12 månader
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4.3. Gemensamt för alla

För att anskaffningsinköpsprocessen ska bli effektiv och av god kvalitet är det 
viktigt att alla som har en roll i kommunens inköpsorganisation tar sitt ansvar utifrån 
det beskrivna uppdraget. Ansvaret innebär också att all upphandling och inköp 
analyseras och planeras. Planering ska påbörjas i tid eftersom 
upphandlingsprocessen är tidskrävande. Det är viktigt att upphandlingsenheten 
involveras i detta arbete så tidigt som möjligt.

I ansvaret ingår att avtalstrohet råder. Avtalstrohet innebär att man 
använder gällande ramavtal.

Bild 3: Planering av upphandlingsprocessen

Tidsuppskattning gällande upphandlingsprocessen (i grova drag, helt beroende av 
vad det är som ska upphandlas och förutsättningarna kring upphandlingen):

Hantering av leverantörsrepresentanter

Avtalsleverantör:

Kommunens avtalsleverantörer har i huvudsak kontakt med upphandlingsenheten. 
Upphandlingsenheten ansvarar för avtal och prisjusteringar med mera. I respektive ram-
avtal anges leverantörens kontaktperson för beställning. Nya avtal och förändringar läggs 
ut i avtalsdatabasen.

Vid eventuella demonstrationer av varor eller tjänster kallas beställare med flera till ett 
gemensamt möte.

Ej avtalsleverantör:

Leverantörer vilka kommunen inte har avtal med hänvisas utan undantag direkt till 
upphandlingsenheten. Beställare eller annan personal i kommun ska inte lägga tid 
på icke avtalade leverantörer.
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Förvaltningschef eller motsvarande kan vid behov fatta beslut om att bjuda in 
leverantörsrepresentanter för så kallad teknisk dialog även om avtal saknas. 

Försäljning via telefon, mail eller annan kontakt eller fax där säljaren vill att du ska 
bekräfta eller köpa ska inte förekomma. Vara/tjänst beställs när ett behov uppstår, inte när 
någon hör av sig. 

Det finns ingen anledning att leverantörsrepresentanter ska ta upp medarbetares tid med 
visning eller demonstrationer av sina varor/tjänster. 

Ingen är skyldig att vara med i undersökningar angående varor och tjänster. 

Jäv 

Jäv är en situation där en beslutsfattare kan tänkas vara partisk, eller en juridisk invändning 
mot en sådan situation. Den som invändningen riktas mot är jävig. Syftet är dubbelt: dels att 
hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra att miss-
tanke uppstår om att beslutet inte är fattat på saklig grund. 

Både tjänstemän och förtroendevalda kan vara jäviga. Den som anser sig jävig ska själv 
anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet, alltså inte heller i förberedel-
serna för beslut. Om en jävig deltar i handläggningen kan beslutet upphävas om någon 
överklagar. Undantag finns för brådskande ärenden och där frågan om jäv uppenbart är 
utan betydelse. För övrigt hänvisas till Kommunallagen samt SKL:s skrift ”Om mutor och 
jäv. En vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner”, som gäller för både 
anställda och politiker. 

Mutor och bestickning 

Det är brottsligt att ta emot mutor eller begära en belöning. Detta kan ge böter eller fängelse i 
högst 2 år samt eventuell avsked från sin tjänst (brottsbalken). 

Tänk på att: 

 Det du uppfattar som gästfrihet – kan vara bestickning! 
 Det du uppfattar som generositet – kan vara bestickning! 
 Det du uppfattar som hygglighet – kan vara bestickning! 
 Det du uppfattar som studie- eller PR-resa – kan vara bestickning! 

 När du låter dig bjudas – kan det vara en muta! 
 När du tar emot en present - kan det vara en muta! 
 När du tar emot ett fördelaktigt lån eller rabatter – kan det vara en muta! 
 När du tackar ja till en resa - kan det vara en muta! 

Resor eller mässor som inte syftar till att ge eller få information om kommande eller en 
redan upphandlad vara eller tjänst och som bekostas av en tänkbar leverantör får inte före-
komma. Inte heller verksamheter, där en övervägande del av innehållet kan betraktas som 
nöjen, exempelvis teater eller sportarrangemang, får förekomma. I de fall en leverantör 
avser att bekosta en gåva, resa eller liknande som inte strider mot reglerna, ska alltid 
information ges till överordnad chef innan gåvan tas emot eller resan genomförs. 
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Sekretess 

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Under en pågående 
upphandling är all information om upphandlingen, såväl muntlig som skriftlig inklusive 
upphandlingsdokumenten sekretessbelagda. Efter tilldelningsmeddelandet blir de i 
regel offentliga men vid begäran av utelämnande ska alltid en sekretessprövning göras. 

Observera också att under en upphandling råder så kallad upphandlingssekretess som 
innebär att du inte får berätta om inkomna anbud eller om leverantörer som offererat. 

Vid förfrågan om utlämnande av en handling som har med inköp eller upphandling att skaffa 
kontakta en upphandlare. 

Frågor 

Om du inte har fått svar på dina frågor i gällande inköp och direktupphandlingar i dessa rikt-
linjer, kan du läsa mer på intranätet under Service och stöd, Beställa, upphandla och köpa 
in. 

Du kan också kontakta upphandlare, beställare, inköpssamordnare som har en roll i 
processen för att ställa frågor. Deras kontaktuppgifter hittar du också på intranätet. 

Bilaga 
Ordlista 
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Ordlista Bilaga 

Annonspliktig upphandling under tröskelvärdena – tidigare Förenklad 
upphandling  
Upphandling under tröskelvärdena där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande 
leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller 
flera anbudsgivare. Dessa upphandlingar annonseras nationellt. De olika förfarandena är 
borttagna, men upphandlingar ska genomföras enligt de grundläggande principerna i 4 
kap. LOU. 
 

Annonspliktig upphandling över tröskelvärdena – tidigare Öppen 
upphandling 
 
Upphandling över tröskelvärdet, alla leverantörer får lämna anbud. Ska annonseras i hela 
EU. 
 
Anskaffning 

Kan vara köp, hyra, hyrköp eller leasing av varor eller tjänster. 

Anskaffningsbeslut 
Ett beslut om anskaffning, det vill säga att ett köp ska göras. 

Avrop 
Köpa eller beställa varor eller tjänster från ett ramavtal. 

Befogenhet 
Vad man har lov av huvudmannen att göra (det interna förhållandet) 

Behörighet 
Vad man enligt delegering kan göra med bindande verkan för huvudmannen (att göra utåt). 

Beställare 
Den som köper eller beställer varor eller tjänster. 

Direktupphandling 
Upphandlingsform utan krav på skriftlighet vilket innebär att upphandlingen kan göras utan 
formbundet förfarande. Får användas upp till ett beräknat värde av då lågt värde 700 000 
kr under avtalsperioden gällande varor och tjänster. För sociala tjänster och andra 
särskilda tjänster enligt 19 kap. LOU, är gränsen för direktupphandling 7,8 mkr under en 
tänkt avtalsperiod. 
 
 (<28 % av tröskelvärdet som är ca 1,9 miljoner kronor för varor och tjänster och ca 48 
miljoner kronor för byggentreprenader). Upphandlande myndighet ska ha tydliga riktlinjer 
för användningen av direktupphandling. Krav finns på dokumentation för alla inköp över 
100 000 kronor som genomförs. Kommunen har en rutin för direktupphandling. 

Dynamiska inköpssystem (DIS) 
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Ett dynamiskt inköpssystem gör det möjligt för en upphandlande myndighet att få tillgång 
till ett särskilt brett urval av anbud, och på så sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt vid 
inköp av sådant som köps ofta. Ett dynamiskt inköpssystem är inte begränsat till de 
ursprungliga avtalsparterna på samma sätt som ramavtal är utan nya leverantörer kan 
ansluta efter hand. Vid upphandlingar med DIS som metod ska den upphandlande 
myndigheten eller enheten använda bestämmelserna om selektivt förfarande i lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

 

Efterannonsering 
Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet 
med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens. 

Förenklad upphandling 
Upphandling under tröskelvärdena där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande 
leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller 
flera anbudsgivare. Förenklad upphandling annonseras nationellt. 

Elektronisk upphandling 
Genom lagen om offentlig upphandling är det i princip obligatoriskt att genomföra 
upphandlingar elektroniskt, Alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar ska 
annonseras i en allmänt tillgänglig annonsdatabas. Om upphandlingens värde överstiger 
tröskelvärdet ska ni även annonsera i EU:s gemensamma annonsdatabas TED (Tenders 
Electronic Daily). Detta gäller samtliga delar av själva upphandlingsprocessen men inte under 
avtalstiden. De nya skyldigheterna består egentligen av en samling olika regler som gäller för 
olika delar av upphandlingsprocessen. Skyldigheten att kommunicera med elektroniska 
medel, såsom till exempel olika elektroniska upphandlingsverktyg, gäller bland annat följande 
delar: 

 publicering av upphandlingsdokument, 
 kommunikation under upphandlingen (”frågor & svar”) och 
 inlämnande av ansökan och anbud. 

Utöver den allmänna skyldigheten att använda elektronisk kommunikation finns ett antal 
speciella situationer där man måste använda elektronisk kommunikation, till exempel 
dynamiska inköpssystem och elektroniska kataloger. 

 

Förfrågningsunderlag / Upphandlingsdokument 
Underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör. Förfrågnings-
underlaget innehåller en kravspecifikation som är upphandlarens krav på det som skall 
upphandlas. Underlaget innehåller även beställarens kommersiella villkor för affären samt de 
administrativa bestämmelser som gäller för att till exempel lämna anbud. 

Förhandlad upphandling 
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Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar 
upp förhandling med en eller flera av dem. Förhandlad upphandling skall annonseras inom 
EU och tar längre tid än förenklad upphandling. 

Förhandsannonsering 
Meddelande i TED med information om de upphandlingar som upphandlande 
myndighet/enhet planerat för de kommande tolv månaderna. Förhandsannonsering kan 
förkorta tidsfristerna för att lämna anbud. 
 
 
Förnyad konkurrensutsättning 
I de fall ett eller flera villkor i ett ramavtal inte är fastställda ska en förnyad konkurrensutsätt-
ning genomföras vid avrop. Detta innebär att en ny inbjudan att lämna anbud lämnas till ram-
avtalsleverantörerna i enlighet med de villkor som angetts i ramavtalet. Dessa villkor får om 
nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i 
förfrågningsunderlaget vid upphandlingen av ramavtalet. 
För varje kontrakt som ska tilldelas från ramavtalet ska den upphandlande myndigheten 
samråda skriftligt med de ramavtalsleverantörer som kan genomföra kontraktet. I 
praktiken genomförs en ”miniupphandling”. Vanligt t.ex. när ramavtal upphandlade av en 
inköpscentral, t.ex. Adda inköpscentral (tidigare SKL Kommentus inköpscentral), att när vi 
som kommun ska göra ett avrop, får göra det genom en förnyad konkurrensutsättning. 

Inköpscentral 
 
1. En inköpscentral är en upphandlande myndighet (ej upphandlande enhet) som 
2. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra 
upphandlande myndigheter eller enheter, eller 
medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande 
myndigheter eller enheter.som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet 
i form av 
 

1. Anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter, 
eller 
 

3.2. Tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller 
byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndighet (1 kap 14 § LOU) 

En upphandlande myndighet eller enhet får anskaffa byggentreprenader, varor eller tjänster 
med hjälp av en inköpscentral. Den som ska anlita en inköpscentral, till exempel som ombud, 
behöver inte upphandla den tjänsten.Genom att använda sig av en inköpscentral kan en 
upphandlande myndighet minska de administrativa kostnaderna för upphandling och 
samtidigt få hjälp att ingå avtal med fördelaktiga villkor. På så sätt kan användandet av 
offentliga medel effektiviseras. Exempel på inköpscentraler är Mora kommuns inköpscentral, 
Kammarkollegiet och Adda inköpscentral (tidigare SKL Kommentus inköpscentral). 

 

Kravspecifikation 
De funktions-, utförande- och prestandakrav som ställs om upphandlingens föremål/objekt 

2
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och som en anbudsgivare ska uppfylla senast vid leverans. 

Kvalitet 
Alla sammantagna egenskaper hos en tjänst/produkt som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. 

Kvalitetssystem 
Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra 
verksamheten avseende kvalitet. 
 

Leverantör 
Den som tillhandahåller varor, utför arbeten eller tillhandahåller tjänster även om han 
inte varit den som i det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som upphandlats. 

LOU 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), ett övergripande nationell regelverk för offentlig 
upphandling. En upphandlande myndighet skall behandla leverantörer på ett likvärdigt 
och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt 
(transparens). Lagen styr hur en upphandling skall göras med hänsyn till formerna för 
anbudskonkurrens, tidsperioder och annonsering, val av anbudsgivare med mera. 

 
Kortfattat bygger LOU på fem grundprinciper: 

 Icke-diskrimineringsprincipen 
Man får inte diskriminera någon anbudsgivare t.ex. på grund av nationalitet, inte 
ställa krav som endast svenska företag känner till, anbudsgivare från andra orter och 
andra länder ska behandlas på samma vis. 

 Likabehandlingsprincipen 
Alla ska få samma förutsättningar t.ex. samma information vid samma tillfälle, inte 
acceptera att någon anbudsgivare får lämna in anbud efter sista anbudsdag. 

 Proportionalitetsprincipen 
Krav och villkor ska stå i proportion till det man upphandlar d.v.s. inte ”ta i för mycket” 
och sedan har man inget nytta av det egentligen.Med principen om proportionalitet 
menas att kraven, kriterierna och villkoren i upphandlingen ska vara rimliga i 
förhållande till det som upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga 
för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör den 
upphandlande myndigheten eller enheten välja det alternativ som är minst belastande 
för leverantörerna. 
 

”ta i för mycket” och sedan har man inget nytta av det egentligen. 

 Principen om öppenhet 

3
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Ett förfrågningsunderlag ska vara klart och tydligt, en upphandling ska annonseras 
offentligt, förfarandet ska vara öppet och förutsebart och kommunen ska lämna tydligt 
besked om resultatet av upphandlingen. 

 Principen om ömsesidigt erkännande 
Eventuella intyg och certifikat som krävs in vid upphandling ska vara giltiga i hela EU. 

LUF 
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). 
Bestämmelserna i LUF gäller för upphandlande myndigheter, vissa offentliga företag och 
vissa privata organisationer (i lagen benämnda upphandlande enheter) när de bedriver 
verksamhet inom områdena energi-, vatten-, transport- och posttjänster. 
 

LUFS 
Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Det huvudsakliga syftet med 
LUFS är att skapa konkurrens i upphandlingar som är av känslig karaktär på försvars- och 
säkerhetsområdet. 

LUK 
Lagen om upphandling av koncessioner.   
Förenklat kan man säga att en koncession innebär att leverantören får i uppdrag av den 
upphandlande myndigheten att utföra tjänster åt någon annan, som också är den som betalar 
leverantören. Med en bygg- respektive tjänstekoncession avses att en upphandlande 
myndighet eller enhet anförtror utförandet av ett uppdrag till en eller flera leverantörer. 
Ersättningen för arbetet utgörs endast av rätten att utnyttja det byggnadsverk respektive den 
tjänst som är föremål för kontraktet, eller av både en sådan rätt och betalning. En ytterligare 
förutsättning är att koncessionen ska medföra att verksamhetsrisken överförs till 
koncessionshavaren. Med verksamhetsrisk avses att koncessionshavaren inte är garanterad 
att få tillbaka de investeringar som gjorts och de kostnader som uppstått under utnyttjandet av 
koncessionen. 

 

LOV 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas när upphandlande myndigheter beslutat att införa 
valfrihetssystem för tjänster inom bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre, 
personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdstjänster. 

Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för landstingen 
inom primärvården. Upphandling enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt LOU och 
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innebär att upphandlande myndigheter överlåter till enskilda att välja utförare av en tjänst 
bland leverantörer i ett valfrihetssystem. 

Miljökrav 
EG-direktiven om offentlig upphandling innehåller inga uttryckliga bestämmelser om möjlig-
heter att ställa miljökrav. Däremot innehåller direktiven regler om kvalitativt urval av leveran-
törer och om prövning av anbud skall ske. Inom ramen för dessa bestämmelser finns det 
utrymme att ställa och ta hänsyn till miljökrav. Direktiven är i sin tur baserade på 
Romfördraget. I Konkurrensverkets skrift Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphand-
ling finns mer information kring detta, www.konkurrensverket.se  
Det finns olika sätt att ställa miljökrav i upphandlingsprocessen.  

Upphandlingslagstiftningen ger möjlighet att beakta miljökrav i alla delar av 
upphandlingsprocessen. Miljöhänsyn kan tas i olika delar av upphandlingsprocessen, 
beroende på vad syftet med kravet är. Upphandlingslagstiftningen ger uttryckliga möjligheter 
att ta miljöhänsyn. Olika krav kan ställas i de olika faserna av upphandlingsprocessen 
beroende på vad syftet med kravet är.  

 Krav på leverantören 
 Här kan du få reda på om och var i upphandlingsprocessen möjlighet finns att ta 

miljöhänsyn. 
 Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.Krav på leverantören 
 Krav på produkten 
 Tilldelning av kontrakt 
 Särskilda kontraktsvillkor 

 

Proceedo 
Kommunens system för beställningar och leverantörsfakturahantering. 
 

Rekvisition 
I förväg godkänt inköp via e-handelssystemet.Läs mer på Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.Fel! 
Ogiltig hyperlänkreferens.www.upphandlingsmyndigheten.se  
Sociala och etiska krav 
I samband med offentlig upphandling kan hänsyn tas till en eller flera av följande sociala 
aspekter: sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, överensstämmelse med sociala 
rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration (inbegripet personer med 
funktionshinder), lika möjligheter, utformning som ger tillgänglighet åt alla, beaktande av 
hållbarhetskriterier, frågor om etisk handel och ett bredare frivilligt iakttagande av företagens 
sociala ansvar. I Konkurrensverkets skrift Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig 
upphandling finns mer information kring detta, www.konkurrensverket.se  
 

Ramavtal 
Föregås av upphandling som skall resultera i att ett eller fler ramavtal tecknas mellan en eller 

4

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/krav-pa-leverantoren/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/krav-pa-leverantoren/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/krav-pa-produkten/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/tilldelning-av-kontrakt/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/sarskilda-kontraktsvillkor/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.konkurrensverket.se/
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flera leverantörer och upphandlande enhet. Köp (avrop) görs från ett ramavtal. 
 

Socialt ansvarsfull upphandling  
Att inkludera sociala hänsyn i upphandlingar kan bland annat bidra till att de personer som 
arbetar med att utföra offentliga kontrakt har skäliga arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 
Samtidigt motverkar sådana krav osund konkurrens och förhindrar att offentliga kontrakt kan 
erhållas av leverantörer som inte lever upp till sociala eller arbetsrättsliga skyldigheter. 
Innebörden är att förutom miljöhänsyn och sociala hänsyn ska även arbetsrättsliga hänsyn 
bör beaktas om upphandlingens art motiverar det. Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett 
begrepp. Det kan gälla sådana krav som ska säkerställa att leverantören uppfyller sina lagliga 
skyldigheter (t ex arbetstidslagstiftningen) men även avse sådana krav som inte omfattas av 
lagstiftning  
(t ex olika sysselsättningsfrämjande åtgärder). 

Enligt Upphandlingsmyndigheten kan en socialt ansvarsfull upphandling omfatta bland annat 
följande: 

 Arbetsrättsliga villkor 
 Arbetsmiljö 
 Sysselsättningsmöjligheter 
 Inkludera socialt företagande i offentlig upphandling 
 Främjande av lika rättigheter och möjligheter 
 Tillgänglighet 
 Rättvis handel 
 Barns rättigheter 

 
System för kvalitetssäkring / Kvalitetsledningssystem 
Rutiner som visar hur kvaliteten säkras upp under ett uppdrags genomförande 
(leverans och garantitid). Kvalitetskontrollen kan bestå i att anbudsgivaren arbetar 
efter certifieringssystem eller arbetar efter ett eget dokumenterat system. 
 
System för miljösäkring / Miljöledningssystem 
Ett dokumenterat miljöledningssystem som beskriver hur man arbetar med 
miljöfrågor i sin verksamhet. 

 

Teknisk specifikation 
Teknisk beskrivning av de tekniska krav som ställs på upphandlingens föremål. 
 

TendSign 
Kommunens system för att publicera och hantera upphandlingar. 
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Tidsfrister 
Minimitider för anbud och anbudsansökningar. Tänk på att:  
- Den upphandlande myndigheten ska ta särskild hänsyn till hur komplicerad upphandlingen 
är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna 
eller anbuden. Det betyder att det i vissa fall inte kan anses vara tillräckligt att den 
upphandlande myndigheten följer bestämmelserna om minimitidsfrister utan längre tidsfrister 
ska tillämpas.  

- Om anbud inte kan lämnas annat än efter besök på plats, ska tiden vara så lång att alla 
leverantörer kan få kännedom om all information som behövs för att utarbeta ett anbud.  
 
Vid öppen Annonspliktig upphandling över tröskelvärdena upphandling med elektronisk 
anbudsgivning, är miär minsta tid för anbudslämnande 52 30 dagar för selektiv och 
förhandlad upphandling, när upphandlingen förhandsannonserats samt vid påskyndat 
förfarande är minsta tid37, 15 dagar.  för att ansöka om att få delta i upphandlingen samt 
ytterligare 40 dagar att lämna anbud. Tidsfristerna börjar löpa från den dag då annonsen 
skickas till publicerats i EUT (Europeiska Unionens officiella Tidning). Tidsfrister för 
samtliga förfaranden finns på 
 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-
upphandlingen/tidsfrister-annonsering/ 

Tilldelningsbeslut 
Upphandlande myndighets/enhets beslut om att tilldela ett kontrakt eller sluta ramavtal och 
skälen för beslutet. Tilldelningsbeslut ska underrättas om det finns flera anbudsgivare. 

Tröskelvärde 
Ett värde som beräknas av EU-kommissionen. Enligt LOU gäller för upphandlingar både 
under som över tröskelvärdena. Upphandlingar över tröskelvärdena skall annonseras i EUT-- 
tidningen i enlighet med EES-avtalet. Under tröskelvärdena sker annonsering nationellt. 

Upphandlande myndighet och enhet 
Statliga, kommunala och andra myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och 
landsting, sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som lyder under allmän rätt, 
och upphandlar enligt LOU, heter det upphandlande myndighet. .När upphandling sker enligt 
LUF, heter det upphandlande enhet. 
 

Upphandling 
Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. 
 

Upphandlingsdokument – tidigare förfrågningsunderlag 
Underlag för anbud, som en upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller en 
leverantör. Upphandlingsdokumentet innehåller en kravspecifikation som är verksamhetens 
krav på det som skall upphandlas. Underlaget innehåller även beställarens kommersiella 
villkor för affären samt de administrativa bestämmelser som gäller för att till exempel lämna 
anbud. 
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Upphandlingsförfarande - gäller annonspliktiga upphandlingar över 
tröskelvärdet 
Öppet-, selektivt-, konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande med och utan föregående 
annonsering, innovationspartnerskap och projekttävling är de olika förfaranden som tillämpas 
för upphandlingar över tröskelvärdena. 
 
Öppen-, selektiv-, och förhandlad upphandling är de olika förfaranden som tillämpas för 
upphandlingar över tröskelvärdena. Under tröskelvärdena tillämpas förenklat förfarande eller 
urvalsupphandling. Dessutom, för lågt värde eller om det föreligger synnerliga skäl, kan 
direktupphandling användas. 
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Upphandlingskontrakt 
Skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår avseende upphandlingar enligt LOU. 

Upphandlingssekretess 
Under en pågående upphandling råder s.k. upphandlingssekretess som innebär att allt 
rörande anbudsgivare och anbud är hemligt. 
 

Öppen upphandling 
Upphandling över tröskelvärdet, alla leverantörer får lämna anbud. Ska annonseras i hela 
EU. 

Överprövning 
Prövning i allmän förvaltningsdomstol enligt LOU eller LUF efter ansökan av leverantör som 
anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada i en upphandling pga. överträdelse 
av upphandlingsreglerna eller grundläggande principer. 

Överprövning kan resultera i upphandling ska göras om eller rättas till eller att ett avtal ska 
förklaras ogiltigt. 

 
 
Länkar till mer information om offentlig upphandling 

Malung-Sälens kommun – www.malung-salen.se/upphandlingar - www.malung-
salen.se/Näringsliv och arbete/Upphandlingar. 

 
På kommunens webbplats finns information om aktuella upphandlingar, hur man lämnar 
anbud till kommunen, kontaktuppgifter med mera. 
 
Upphandlingsmyndigheten – www.upphandlingsmyndigheten.se  
Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och 
miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets 
utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling. 

Upphandlingsstödet - www.upphandlingsstod.se  

Har uppdraget är att erbjuda stöd och vägledning inom offentlig upphandling och främja 
utvecklingen av elektronisk upphandling, och är en del av Kammarkollegiet. 

Konkurrensverket - www.konkurrensverket.se  
Konkurrensverket ska aktivt verka för en effektiv offentlig upphandling. Vi har tillsyn över 
lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 

Adda inköpscentral –SKL Kommentus inköpscentral - www.sklkommentusadda.se (tidigare 

56

http://www.malung-salen.se/upphandlingar
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.upphandlingsstod.se/
http://www.konkurrensverket.se/
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SKL Kommentus inköpscentral)/inkopscentral  
Inköpscentral som i huvudsak arbetar med samordnade upphandlingar för kommuner, 
landsting och regioner och är ett dotterbolag till SKL Kommentus.. 
 
Upphandlingsdialog Dalarna, UDD – www.upphandlingsdialogdalarna.se 
Forum som utifrån regionala behov och förutsättningar ska förmedla kunskap, visa goda 
exempel och ge metodstöd vid upphandling. Arbetet inom UDD samordnas av 
Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med en arbetsgrupp som består av de myndigheter och 
organisationer i Dalarna som på olika sätt berörs av offentlig upphandling.  
Miljöstyrningsrådet - www.msr.se  
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig 
upphandling vars uppdrag är att bidra till att nå miljömålen och en hållbar framtid.

http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/
http://www.msr.se/
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Dokumentbeskrivning 
 
Förslag till beslut 
Rapport om uppdatering av styrdokument för upphandling och inköp är 
mottagen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-02-06 om att återremittera 
upphandlingsenhetens förslag till revidering av styrdokument för 
upphandling och inköp för vidare beredning, med anledning av ändringar i 
upphandlingslagstiftningen 2017. Upphandlingsenheten har därefter vidare 
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service- och teknikförvaltningen samt VAMAS. 
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Upphandlings- och inköpsreglemente 
Utöver vad som föreskrivs avseende kommunal upphandling enligt Lag 
(2007:10912016:1145) om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn (LOU),  
och Lag (200716:1092146) inom försörjningssektorn (LUF) samt Lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner  (LUK) gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Syfte 
§ 1 
Syftet med upphandlingsreglementet är att sänka kommunens samlade kostnader för varor, 
tjänster och byggentreprenader, att säkra kvaliteten i verksamheterna och att förvalta 
skattebetalarnas pengar på bästa sätt. 

Regler 
§ 2 
All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader i Malung-Sälens kommun ska baseras 
på en helhetssyn, där kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskild 
verksamhets intresse. 

Kommunen ska köpa rätt produkter, av rätt leverantörer, till rätt pris, vid rätt tid och av rätt 
kvalitet. 

Produktsortiment ska i allt högre grad standardiseras och begränsas. 

De upphandlade ramavtalen ska användas i första hand. 

Totalkostnadstänkandet ska beaktas i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till 
fakturahantering. 

Kommunen ska agera för sund konkurrens, goda affärsrelationer och sunda avtalsvillkor med 
leverantörer och därigenom bli en attraktiv kund och avtalspart. 

I samtliga upphandlingar ska krav om sociala hänsyn ställas. Krav om arbetsrättsliga villkor 
i nivå med kollektivavtal samt möjlighet till lärlings- och praktikplatser ska ställas i samtliga 
upphandlingar, när upphandlingens art motiverar detta. I samband med 
entreprenadupphandlingar ska ambitionen vara att minska antalet underentreprenörer i 
möjligaste mån, för att undvika osunda arbetsvillkor.  

Upphandlingsmyndighetens rekommendationer och kriterier ska användas som vägledning, 
samt En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling (rekommendation från 
Upphandlingsdialog Dalarna, UDD). 

Krav på hållbarhet och miljöhänsyn ska vara en naturlig del i all upphandlings- och 
inköpsverksamhet som utförs av kommunen. Där det är möjligt ska Miljöstyrningsrådets 
Upphandlings-myndighetens hållbarhetskriterier tillämpas samt svenska och internationella 
miljömål följas.baskrav tillämpas. 

Vid alla upphandlingar ska relevanta sociala och etiska krav ställas. 
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Kommentar [APH1]:  ställs i alla upphandlingar, i form av ex. 
krav på 13 kap, 1-3 kap. även i direktupphandlingar, dock ej inköp 
inkluderat i detta. 



 

Relevanta mål i fullmäktiges verksamhetsplan samt relevanta av fullmäktige antagna  
styrdokument ska beaktas. 

 

 

Upphandlande myndighet 
§ 3 
Enligt lagen om offentlig upphandling är Malung-Sälens kommun en upphandlande 
myndighet, det vill säga en och samma jjuridiska person. Det innebär bland annat att hela 
kommunens behov under en tänkt avtalstid ska räknas in samman. 



 

Respektive bolag är en egen upphandlande myndighet och ska själva upphandla enligt 
LOU, LUF eller LUK om myndigheten inte deltar i kommunens samordnade upphandling. 

Ansvar 
§ 4 
Kommunfullmäktige fastställer upphandlingsreglementet och kommunstyrelsen ansvarar för 
dess tillämpning i form av riktlinjer. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljning och revidering av upphandlingsreglementet 
genomförs vid behov. Kommunstyrelsen ansvarar för att lagstiftning och lokala 
styrdokument efterlevs och att personal som handlägger upphandlings- och inköpsärenden 
har relevant kunskap. 

Upphandlingsenheten är kommunens gemensamma resurs och ansvarar för samordningen 
och genomförandet av upphandlingsverksamheten.  

Upphandlingsenheten arbetar strategiskt och operationellt med upphandlings- och 
inköpsfrågor. Enheten ansvarar för att följa utvecklingen, informera och  

utbilda inom upphandlingsområdet samt att tolka och tillämpa lagen om offentlig 
upphandling. Upphandlingsenheten svarar för att styrdokument och rutiner ajourhålls och 
uppdateras. 

Varje nämnd, eller till den som nämnden delegerat, ansvarar för att reglementet efterlevs 
på respektive förvaltning. 

Närmaste chef ansvarar för att samtliga beställare på respektive enhet/avdelning har 
kunskap om upphandlingsreglementet, riktlinjerna och övriga rutiner. 

Anskaffningsbeslut 
§ 5 
Anskaffningsbeslut innebär beslut om att en vara/tjänst ska anskaffas alternativt att en 
verksamhet ska upphandlas externt. Anskaffningsbeslutet är ett resultat av en behovsanalys 
och är styrande för den fortsatta processen att hantera anskaffning. 

Utgångspunkt för all anskaffning är aktuell verksamhetsplan och den fastställda 
budgeten. Dettan definierar ramar för de anskaffningsbeslut som är möjliga att fatta. 

Anskaffningsbeslut om övergripande ramavtal fattas av upphandlingsenheten. 

Anskaffningsbeslut om upphandling av enstaka objekt fattas av berörd nämnd eller 
ansvarig chef enligt kommunens delegationsordning. 

Anskaffningsbeslut om direktupphandlingar och beställningar (avrop) från ramavtal fattas 
av ansvarig chef enligt kommunens delegationsordning. 

Upphandling/beställning 
§ 6 
Alla upphandlingar och beställningar (avrop) från ramavtal ska verkställas enligt 
detta reglemente. 
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Kommentar [APH2]:  Aktuell verksamhetsplan och fastställd 
budget. 



 

Upphandlingsenheten handlägger all ramavtalsupphandling samt objektsupphandlingar 
överstigande ett gränsbelopp som beräknas till 28 % av gällande tröskelvärde 
beloppsgränsen för direktupphandling (undantaget objektsspecifika byggentreprenader 
och byggkonsulttjänster). 

Direktupphandlingar och beställningar (avrop) från ramavtal ska handläggas enligt 
gällande riktlinjer och rutiner. 

Varje chef har ansvar för att upphandlingsreglementet och riktlinjerna tillämpas inom sin 
förvaltning eller verksamhet samt att avtalstrohet råder. 

Direktupphandling 

§ 7 
Direktupphandling får inte ske när verksamhetsövergripande ramavtal finns. Dessa avtal är 
således tvingande och ska användas av samtliga förvaltningar och verksamheter. 

Med verksamhetsövergripande ramavtal avses avtal som har upphandlats för att möta ett 
behov hos mer än en förvaltning eller verksamhet i kommunen. 

Direktupphandling får i övriga fall användas om upphandlingsvärdet är lågt, avser sociala 
tjänster eller andra särskilda tjänster, enligt 19 kap. LOU, eller om det finns synnerliga skäl. 

Värdet på direktupphandlingar får inte överstiga gränsvärdet som är 28 % av gällande 
tröskelvärde. En upphandling får inte delas upp för att komma under denna gällande 
beloppsgränser. 

Kommunens Rutin för direktupphandling ska följas. 

 

Tilldelningsbeslut och avtalstecknande 
§ 8 
Upphandlingsenheten har i sin roll som verkställande organ för kommunens upphandlingar 
uppdrag att genomföra upphandlingar, fatta tilldelningsbeslut och teckna upphandlings-
kontrakt. Detta gäller ej direktupphandlingar som i normalfallet handläggs av kommunens 
förvaltningar. Undantaget är också service- och teknikförvaltningens objektsspecifika 
byggentreprenader och byggsamt konsulttjänster, vilka handläggs inom den egna 
verksamheten. 

Offentlighet/sekretess 
§ 9 
Malung-Sälens kommun är en upphandlande myndighet och omfattas av 
offentlighetsprincipen och absolut sekretess. 

Anbudsansökningar och anbud omfattas av absolut sekretess fram till dess att den 
upphandlande enheten beslutat att tilldela ett kontrakt till en viss leverantör, alla anbuden 
offentliggjorts eller enheten på annat sätt avslutat upphandlingen. 

Absolut sekretess innebär att uppgifter ur anbudsansökningar och anbud inte får lämnas ut 
under upphandlingsprocessen till annan än den som har lämnat anbudet eller ansökan. 
Uppgift om vilka som har begärt ut förfrågningsunderlag eller vilka som har kommit in med 
anbudsansökningar omfattas också av sekretess. Det är inte heller tillåtet att uppge hur 
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många anbudsansökningar eller anbud som har kommit in. 

Sedan tilldelningsbeslut fattats, omfattas samtliga upphandlingshandlingar av reglerna om 
handlingars offentlighet och sekretess. 

Om någon begär ut handlingar i ett uupphandlingsärende, är den upphandlande 
myndigheten skyldig att skyndsamt pröva om sekretess gäller för några uppgifter i 
handlingarna 



 

(31 kap.16 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).  
 
Så kan till exempel vara fallet om den upphandlande myndigheten har särskild anledning 
anta att en enskild leverantör lider skada om uppgifter röjs. 

Uppgifter som omfattas av sekretess får inte lämnas ut. Efter ett tilldelningsbeslut anses 
priset i det vinnande anbudet normalt inte vara föremål för sekretess. 

Upphandlingsprocessen 
§ 10 
Upphandlingsenheten är kommunens upphandlingsresurs och ansvarar för genomförandet 
och samordningen av upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenheten ska alltid sträva 
efter att utveckla och förenkla  förfrågningsunderlagetupphandlingsdokumenten. Där det är 
möjligt ska upphandlingar delas upp i mindre delar utifrån en genomtänkt och 
standardiserad sortimentsbredd, samt i geografiska områden för att förenkla även för små 
och medelstora företag att lämna anbud. 

Vid återkommande köp, men under direktupphandlingsgränsen för den samlade perioden, 
ska ett ramavtal tecknas. Detta ska konkurrensutsättas och minst tre företag ska om 
möjligt få förfrågan enligt rutin för direktupphandling. 

Vid enstaka köp ska kontroll först göras om kommunen har ett ramavtal inom 
produktområdet. Om sådant inte finns ska köpet konkurrensutsättas enligt rutin och för 
direktupphandlingprotokollföras. 

All upphandling ska ske i god tid och i nära samverkan mellan brukare och upphandlare. 

Samordning ska ske av förvaltningsövergripande ramavtal. Vid behov tillsätts 
en referensgrupp för att på bästa sätt beskriva verksamheternas behov. 

Vid upphandling av förvaltningsspecifika ramavtal över direktupphandlingsgränsen ska 
ansvarar upphandlingsenheten hjälpa till medför handläggning av de administrativa och 
kommersiella delarna av upphandlingen. Brukaren Verksamheten ansvarar för att ta fram 
teknisk beskrivning/krav. Rollerna i upphandlingsprocessen beskrivs i styrdokumentet 
Riktlinjer för upphandling och inköp. 
 

Affärsetik 
§ 11 
Kommunens personal ska uppträda med god etik samt behandla alla anbud och 
leverantörer med objektivitet och utan särbehandling. 

För att undvika beroendeställning får upphandlande personal inte att ta emot gåvor, 
rabatter eller andra fördelar. 

Gåvor som överstiger ett visst belopp kan klassas som muta. Att ta emot en sådan gåva 
kan leda till disciplinära åtgärder och även till avsked. 

Kommunala bolag 
§ 12 
Samtliga kommunens bolag ska enligt ägarpolicyn tillämpa detta reglemente. 
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Arkivering 
§ 13 
Handlingar rörande upphandlingar och beställningar ska i original förvaras hos Malung-
Sälens kommun i enlighet med det som beskrivs i kommunens dokumenthanteringsplan.



 

 

 

Riktlinjer gällande upphandling och 
inköp för Malung-Sälens kommun 

Antagen av kommunstyrelsen 2013-10-08 § 135 
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Riktlinjer för upphandling och inköp 
1. Syfte 
Syftet med riktlinjer för upphandling och inköp är att på ett enkelt och överskådligt sätt 
beskriva vad som gäller vid inköp och direktupphandlingar och inköp i Malung-Sälens 
kommun. 

2. Mål 
Målet med riktlinjerna för upphandling och inköp är att de ska vara ett stöd i det dagliga arbe-
tet och styra alla inköpsaktiviteter för att skapa en effektiv och samordnad anskaffnings-
processinköpsprocess för att minska kommunens kostnader och bidra till att öka 
verksamhetsnyttan. All anskaffning (köp, leasing, hyra eller hyrköp) till kommunen ska göras 
enligt Lagen om Offentlig Upphandling samt kommunens styrdokument. 

3. Omfattning 
Riktlinjerna för upphandling och inköp beskriver anskaffningsprocessen 
inköpsprocessen så att inköp och direktupphandlingar genomförs enligt Upphandlings- 
och inköpsreglementet samt gällande lagstiftning. 

Riktlinjerna ska vara ett stöd för medarbetare som har en roll i 
anskaffningsprocesseninköpsprocessen, att göra rätt på ett enkelt sätt. Processen 
beskriver momenten från det att behov uppstår till leverans, varefter processen för 
fakturahantering tar över. 
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Kommentar [APH1]:  Eller ska vi ha inköpsprocess överallt – 
även i reglementet? 

Kommentar [APH2]:  Försök ta bort ikonen för 
upphandlingschef – ev. processägare? 
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Bild 1: Inköpsprocess inklusive rutin för direktupphandling (se dokumentet Rutin för direktupphand-
ling). 

 
Genom att följa dessa riktlinjer får alla, och inte minst leverantörer, enhetlig information om 
anskaffningsprocessen inköpsprocessen och det ställs likvärdiga krav på upphandlingar och 
inköp oavsett förvaltningstillhörighet. 

Alla som har ett delegerat ansvar att hantera inköpsfrågor ansvarar själva för att informera 
sig om och följa innehållet i riktlinjerna för upphandling och inköp samt andra 
kommunövergripande och förvaltningsspecifika styrdokument. 

Upphandlingsenheten kommer utbildar kontinuerligt att utbilda alla med delegerat 
ansvar i inköpsprocessen, för att var och en ska kunna agera i sin roll. 

3.1. Systemstöd 
Kommunen har ett systemstöd för hela anskaffningsprocessen, Visma Proceedo. Alla 
inköp kommer att skae göras i systemet av behöriga medarbetarebeställare. 

4. Organisation 

4.1. Roller i förvaltningarna 

Medarbetare i Malung-Sälens kommun 
När behov av vara eller tjänst uppstår ska den anställde vända sig till verksamhetens 
beställare alternativt centralbeställaren som tar hand om behovet. Det är viktigt att 
man lämnar utförlig beskrivning om behovet. 
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Centralbeställare 
Beställare som hanterar de övergripande behoven som inte är kopplat till någon 
speciell verksamhet, ex. förbrukningsmaterial, fikabröd, resor mm. 

Beställare 
Varje förvaltning har någon eller några beställare som har specifik kunskap om 
förvaltningens verksamheter. Beställaren har rätt att via systemet göra beställningar av 
varor och tjänster från ramavtal. Beställaren har även rätt att göra små beställningar 
(lunch, tårta, blommor och liknande) i systemet då ramavtal saknas upp till ett värde av 5 
000 kronor, se bild 1 inköpsprocessen. Vid högre belopp ska beställaren kontakta 
förvaltningens inköpssamordnare. 

Inköpssamordnare 
Inköpssamordnaren ansvarar för, och samordnar respektive förvaltnings direktupphand-
lingar (läs mer om direktupphandling i  enligt dokumentet Rutin för direktupphandling) upp 
till tjugoåtta procent (28 %) av aktuella tröskelvärdet1. . Inköpssamordnaren är även 
ansvarig för att föreslå förvaltningens representanter till referensgrupper vid 
ramavtalsupphandlingar, stödja beställare samt följa upp förvaltningens inköp. 

Ansvarig chef 
Ansvarig chefs uppgift är att godkänna eller avslå en beställning eller ett inköp anskaffning 
(se bilaga Ordlista). Godkänns beställningen attesteras denna och beställning skickas till 
leverantören. Vid avslag tas beställningen bort ur systemet och återkoppling till beställaren 
sker. Läs vidare i kommunens attestreglemente. 
 
 
Leveransmottagare 
Leveransmottagaren tar emot varor eller tjänster till kommunen, och meddelar detta till 
beställaren som utför leveranskvittens i systemet (mottagningsgranskning)attestering 
Leveransmottagaren får samt kontrollerar att leveransen kommer vidare till rätt person. 
När gods kommer till kommunen är det viktigt att den som tar emot varorna räknar antalet 
kolli och ser till att leveransmottagning skett till rätt adress. Viktigt är också att kontrollera att 
samtliga kartonger och emballage är hela. Om det visar sig att någon kartong eller annat  

1 Gränsvärdet för direktupphandling fastställdes 1 januari 2016 till 534 890 SEK. 

Kommentar [APH3]:  Stämmer inte? Ändra process-bilden 
också 

Kommentar [APH4R4]:   
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emballage är skadat så ska mottagaren se till att speditören gör en anmärkning på 
fraktsedeln innan du skriver på. En underskrift innebär att vi godkänt leveransmottagningen 
och då gäller att allt är med och är helt, alternativt anmärkning har gjorts på fraktsedeln för 
att vi ska kunna kräva nya varor.  

Skriftlig Rreklamationsblankett (mail eller webbformulär hos leverantören) ska skickas till 
leverantören fyllas i av beställaren som mailar den till leverantören . Den ska även 
dokumenteras samt delges förvaltningens inköpssamordnare. samt kopia till förvaltningens 
inköpssamordnare. 

4.2. Upphandlingsenhetens roll  

Upphandlingschef 
Upphandlingschefen leder kommunens upphandlingsverksamhet enligt Upphandlings- och 
inköpsreglementet. 

Upphandlare 
Upphandlaren ansvarar för upphandlingar av ramavtal, objektspecifika upphandlingar och för 
andra konkurrensutsättningar. Upphandlaren leder referensgruppers arbete och rapporterar 
till upphandlingschefen. Har mandat att fatta tilldelningsbeslut, underteckna avtal, följa upp 
avtal samt ge stöd och råd till förvaltningarna i upphandlings- och inköpsfrågor. 
 
Enheten ansvarar också för att ta fram en upphandlingsplan så att verksamheterna kan se 
över och planera sina behov av avtal. Förvaltningschef och inköpssamordnare ansvarar för att 
uppge förvaltningens kommande behov av avtalade varor och tjänster, så 
upphandlingsenheten tillgodose detta. Upphandlingsplanen uppdateras två gånger per år. 
 

Referensgrupp 
Upphandlaren genomför upphandlingar och till sin hjälp bildas vid behov referensgrupper. 
Dessa bemannas med kompetens från förvaltningarna enligt bilden nedan, och har 
mandat att besluta om bl.a. produktgrupper, standardiseringar och inriktningar. För 
deltagare i referensgrupp finns en särskild uppdragsbeskrivning. 

 

Bild 2: Bemanning av referensgrupper. 

5



 

 
16 

 Direktupphandling 1-4 veckor
 Annonspliktig upphandling under tröskelvärdena (f.d. Fförenklad upphandling)

 3-6 månader
 Annonspliktig upphandling över tröskelvärdena (f.d. Ööppen upphandling) 

6-12 månader
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4.3. Gemensamt för alla

För att anskaffningsinköpsprocessen ska bli effektiv och av god kvalitet är det 
viktigt att alla som har en roll i kommunens inköpsorganisation tar sitt ansvar utifrån 
det beskrivna uppdraget. Ansvaret innebär också att all upphandling och inköp 
analyseras och planeras. Planering ska påbörjas i tid eftersom 
upphandlingsprocessen är tidskrävande. Det är viktigt att upphandlingsenheten 
involveras i detta arbete så tidigt som möjligt.

I ansvaret ingår att avtalstrohet råder. Avtalstrohet innebär att man 
använder gällande ramavtal.

Bild 3: Planering av upphandlingsprocessen

Tidsuppskattning gällande upphandlingsprocessen (i grova drag, helt beroende av 
vad det är som ska upphandlas och förutsättningarna kring upphandlingen):

Hantering av leverantörsrepresentanter

Avtalsleverantör:

Kommunens avtalsleverantörer har i huvudsak kontakt med upphandlingsenheten. 
Upphandlingsenheten ansvarar för avtal och prisjusteringar med mera. I respektive ram-
avtal anges leverantörens kontaktperson för beställning. Nya avtal och förändringar läggs 
ut i avtalsdatabasen.

Vid eventuella demonstrationer av varor eller tjänster kallas beställare med flera till ett 
gemensamt möte.

Ej avtalsleverantör:

Leverantörer vilka kommunen inte har avtal med hänvisas utan undantag direkt till 
upphandlingsenheten. Beställare eller annan personal i kommun ska inte lägga tid 
på icke avtalade leverantörer.
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Förvaltningschef eller motsvarande kan vid behov fatta beslut om att bjuda in 
leverantörsrepresentanter för så kallad teknisk dialog även om avtal saknas. 

Försäljning via telefon, mail eller annan kontakt eller fax där säljaren vill att du ska 
bekräfta eller köpa ska inte förekomma. Vara/tjänst beställs när ett behov uppstår, inte när 
någon hör av sig. 

Det finns ingen anledning att leverantörsrepresentanter ska ta upp medarbetares tid med 
visning eller demonstrationer av sina varor/tjänster. 

Ingen är skyldig att vara med i undersökningar angående varor och tjänster. 

Jäv 

Jäv är en situation där en beslutsfattare kan tänkas vara partisk, eller en juridisk invändning 
mot en sådan situation. Den som invändningen riktas mot är jävig. Syftet är dubbelt: dels att 
hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra att miss-
tanke uppstår om att beslutet inte är fattat på saklig grund. 

Både tjänstemän och förtroendevalda kan vara jäviga. Den som anser sig jävig ska själv 
anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet, alltså inte heller i förberedel-
serna för beslut. Om en jävig deltar i handläggningen kan beslutet upphävas om någon 
överklagar. Undantag finns för brådskande ärenden och där frågan om jäv uppenbart är 
utan betydelse. För övrigt hänvisas till Kommunallagen samt SKL:s skrift ”Om mutor och 
jäv. En vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner”, som gäller för både 
anställda och politiker. 

Mutor och bestickning 

Det är brottsligt att ta emot mutor eller begära en belöning. Detta kan ge böter eller fängelse i 
högst 2 år samt eventuell avsked från sin tjänst (brottsbalken). 

Tänk på att: 

 Det du uppfattar som gästfrihet – kan vara bestickning! 
 Det du uppfattar som generositet – kan vara bestickning! 
 Det du uppfattar som hygglighet – kan vara bestickning! 
 Det du uppfattar som studie- eller PR-resa – kan vara bestickning! 

 När du låter dig bjudas – kan det vara en muta! 
 När du tar emot en present - kan det vara en muta! 
 När du tar emot ett fördelaktigt lån eller rabatter – kan det vara en muta! 
 När du tackar ja till en resa - kan det vara en muta! 

Resor eller mässor som inte syftar till att ge eller få information om kommande eller en 
redan upphandlad vara eller tjänst och som bekostas av en tänkbar leverantör får inte före-
komma. Inte heller verksamheter, där en övervägande del av innehållet kan betraktas som 
nöjen, exempelvis teater eller sportarrangemang, får förekomma. I de fall en leverantör 
avser att bekosta en gåva, resa eller liknande som inte strider mot reglerna, ska alltid 
information ges till överordnad chef innan gåvan tas emot eller resan genomförs. 

7
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Sekretess 

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Under en pågående 
upphandling är all information om upphandlingen, såväl muntlig som skriftlig inklusive 
upphandlingsdokumenten sekretessbelagda. Efter tilldelningsmeddelandet blir de i 
regel offentliga men vid begäran av utelämnande ska alltid en sekretessprövning göras. 

Observera också att under en upphandling råder så kallad upphandlingssekretess som 
innebär att du inte får berätta om inkomna anbud eller om leverantörer som offererat. 

Vid förfrågan om utlämnande av en handling som har med inköp eller upphandling att skaffa 
kontakta en upphandlare. 

Frågor 

Om du inte har fått svar på dina frågor i gällande inköp och direktupphandlingar i dessa rikt-
linjer, kan du läsa mer på intranätet under Service och stöd, Beställa, upphandla och köpa 
in. 

Du kan också kontakta upphandlare, beställare, inköpssamordnare som har en roll i 
processen för att ställa frågor. Deras kontaktuppgifter hittar du också på intranätet. 

Bilaga 
Ordlista 

8
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Ordlista Bilaga 

Annonspliktig upphandling under tröskelvärdena – tidigare Förenklad 
upphandling  
Upphandling under tröskelvärdena där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande 
leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller 
flera anbudsgivare. Dessa upphandlingar annonseras nationellt. De olika förfarandena är 
borttagna, men upphandlingar ska genomföras enligt de grundläggande principerna i 4 
kap. LOU. 
 

Annonspliktig upphandling över tröskelvärdena – tidigare Öppen 
upphandling 
 
Upphandling över tröskelvärdet, alla leverantörer får lämna anbud. Ska annonseras i hela 
EU. 
 
Anskaffning 

Kan vara köp, hyra, hyrköp eller leasing av varor eller tjänster. 

Anskaffningsbeslut 
Ett beslut om anskaffning, det vill säga att ett köp ska göras. 

Avrop 
Köpa eller beställa varor eller tjänster från ett ramavtal. 

Befogenhet 
Vad man har lov av huvudmannen att göra (det interna förhållandet) 

Behörighet 
Vad man enligt delegering kan göra med bindande verkan för huvudmannen (att göra utåt). 

Beställare 
Den som köper eller beställer varor eller tjänster. 

Direktupphandling 
Upphandlingsform utan krav på skriftlighet vilket innebär att upphandlingen kan göras utan 
formbundet förfarande. Får användas upp till ett beräknat värde av då lågt värde 700 000 
kr under avtalsperioden gällande varor och tjänster. För sociala tjänster och andra 
särskilda tjänster enligt 19 kap. LOU, är gränsen för direktupphandling 7,8 mkr under en 
tänkt avtalsperiod. 
 
 (<28 % av tröskelvärdet som är ca 1,9 miljoner kronor för varor och tjänster och ca 48 
miljoner kronor för byggentreprenader). Upphandlande myndighet ska ha tydliga riktlinjer 
för användningen av direktupphandling. Krav finns på dokumentation för alla inköp över 
100 000 kronor som genomförs. Kommunen har en rutin för direktupphandling. 

Dynamiska inköpssystem (DIS) 

1
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Ett dynamiskt inköpssystem gör det möjligt för en upphandlande myndighet att få tillgång 
till ett särskilt brett urval av anbud, och på så sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt vid 
inköp av sådant som köps ofta. Ett dynamiskt inköpssystem är inte begränsat till de 
ursprungliga avtalsparterna på samma sätt som ramavtal är utan nya leverantörer kan 
ansluta efter hand. Vid upphandlingar med DIS som metod ska den upphandlande 
myndigheten eller enheten använda bestämmelserna om selektivt förfarande i lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

 

Efterannonsering 
Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet 
med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens. 

Förenklad upphandling 
Upphandling under tröskelvärdena där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande 
leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller 
flera anbudsgivare. Förenklad upphandling annonseras nationellt. 

Elektronisk upphandling 
Genom lagen om offentlig upphandling är det i princip obligatoriskt att genomföra 
upphandlingar elektroniskt, Alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar ska 
annonseras i en allmänt tillgänglig annonsdatabas. Om upphandlingens värde överstiger 
tröskelvärdet ska ni även annonsera i EU:s gemensamma annonsdatabas TED (Tenders 
Electronic Daily). Detta gäller samtliga delar av själva upphandlingsprocessen men inte under 
avtalstiden. De nya skyldigheterna består egentligen av en samling olika regler som gäller för 
olika delar av upphandlingsprocessen. Skyldigheten att kommunicera med elektroniska 
medel, såsom till exempel olika elektroniska upphandlingsverktyg, gäller bland annat följande 
delar: 

 publicering av upphandlingsdokument, 
 kommunikation under upphandlingen (”frågor & svar”) och 
 inlämnande av ansökan och anbud. 

Utöver den allmänna skyldigheten att använda elektronisk kommunikation finns ett antal 
speciella situationer där man måste använda elektronisk kommunikation, till exempel 
dynamiska inköpssystem och elektroniska kataloger. 

 

Förfrågningsunderlag / Upphandlingsdokument 
Underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller en leverantör. Förfrågnings-
underlaget innehåller en kravspecifikation som är upphandlarens krav på det som skall 
upphandlas. Underlaget innehåller även beställarens kommersiella villkor för affären samt de 
administrativa bestämmelser som gäller för att till exempel lämna anbud. 

Förhandlad upphandling 
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Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar 
upp förhandling med en eller flera av dem. Förhandlad upphandling skall annonseras inom 
EU och tar längre tid än förenklad upphandling. 

Förhandsannonsering 
Meddelande i TED med information om de upphandlingar som upphandlande 
myndighet/enhet planerat för de kommande tolv månaderna. Förhandsannonsering kan 
förkorta tidsfristerna för att lämna anbud. 
 
 
Förnyad konkurrensutsättning 
I de fall ett eller flera villkor i ett ramavtal inte är fastställda ska en förnyad konkurrensutsätt-
ning genomföras vid avrop. Detta innebär att en ny inbjudan att lämna anbud lämnas till ram-
avtalsleverantörerna i enlighet med de villkor som angetts i ramavtalet. Dessa villkor får om 
nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i 
förfrågningsunderlaget vid upphandlingen av ramavtalet. 
För varje kontrakt som ska tilldelas från ramavtalet ska den upphandlande myndigheten 
samråda skriftligt med de ramavtalsleverantörer som kan genomföra kontraktet. I 
praktiken genomförs en ”miniupphandling”. Vanligt t.ex. när ramavtal upphandlade av en 
inköpscentral, t.ex. Adda inköpscentral (tidigare SKL Kommentus inköpscentral), att när vi 
som kommun ska göra ett avrop, får göra det genom en förnyad konkurrensutsättning. 

Inköpscentral 
 
1. En inköpscentral är en upphandlande myndighet (ej upphandlande enhet) som 
2. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra 
upphandlande myndigheter eller enheter, eller 
medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande 
myndigheter eller enheter.som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet 
i form av 
 

1. Anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter, 
eller 
 

3.2. Tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller 
byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndighet (1 kap 14 § LOU) 

En upphandlande myndighet eller enhet får anskaffa byggentreprenader, varor eller tjänster 
med hjälp av en inköpscentral. Den som ska anlita en inköpscentral, till exempel som ombud, 
behöver inte upphandla den tjänsten.Genom att använda sig av en inköpscentral kan en 
upphandlande myndighet minska de administrativa kostnaderna för upphandling och 
samtidigt få hjälp att ingå avtal med fördelaktiga villkor. På så sätt kan användandet av 
offentliga medel effektiviseras. Exempel på inköpscentraler är Mora kommuns inköpscentral, 
Kammarkollegiet och Adda inköpscentral (tidigare SKL Kommentus inköpscentral). 

 

Kravspecifikation 
De funktions-, utförande- och prestandakrav som ställs om upphandlingens föremål/objekt 
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och som en anbudsgivare ska uppfylla senast vid leverans. 

Kvalitet 
Alla sammantagna egenskaper hos en tjänst/produkt som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. 

Kvalitetssystem 
Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra 
verksamheten avseende kvalitet. 
 

Leverantör 
Den som tillhandahåller varor, utför arbeten eller tillhandahåller tjänster även om han 
inte varit den som i det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som upphandlats. 

LOU 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), ett övergripande nationell regelverk för offentlig 
upphandling. En upphandlande myndighet skall behandla leverantörer på ett likvärdigt 
och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt 
(transparens). Lagen styr hur en upphandling skall göras med hänsyn till formerna för 
anbudskonkurrens, tidsperioder och annonsering, val av anbudsgivare med mera. 

 
Kortfattat bygger LOU på fem grundprinciper: 

 Icke-diskrimineringsprincipen 
Man får inte diskriminera någon anbudsgivare t.ex. på grund av nationalitet, inte 
ställa krav som endast svenska företag känner till, anbudsgivare från andra orter och 
andra länder ska behandlas på samma vis. 

 Likabehandlingsprincipen 
Alla ska få samma förutsättningar t.ex. samma information vid samma tillfälle, inte 
acceptera att någon anbudsgivare får lämna in anbud efter sista anbudsdag. 

 Proportionalitetsprincipen 
Krav och villkor ska stå i proportion till det man upphandlar d.v.s. inte ”ta i för mycket” 
och sedan har man inget nytta av det egentligen.Med principen om proportionalitet 
menas att kraven, kriterierna och villkoren i upphandlingen ska vara rimliga i 
förhållande till det som upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga 
för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör den 
upphandlande myndigheten eller enheten välja det alternativ som är minst belastande 
för leverantörerna. 
 

”ta i för mycket” och sedan har man inget nytta av det egentligen. 

 Principen om öppenhet 
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Ett förfrågningsunderlag ska vara klart och tydligt, en upphandling ska annonseras 
offentligt, förfarandet ska vara öppet och förutsebart och kommunen ska lämna tydligt 
besked om resultatet av upphandlingen. 

 Principen om ömsesidigt erkännande 
Eventuella intyg och certifikat som krävs in vid upphandling ska vara giltiga i hela EU. 

LUF 
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). 
Bestämmelserna i LUF gäller för upphandlande myndigheter, vissa offentliga företag och 
vissa privata organisationer (i lagen benämnda upphandlande enheter) när de bedriver 
verksamhet inom områdena energi-, vatten-, transport- och posttjänster. 
 

LUFS 
Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Det huvudsakliga syftet med 
LUFS är att skapa konkurrens i upphandlingar som är av känslig karaktär på försvars- och 
säkerhetsområdet. 

LUK 
Lagen om upphandling av koncessioner.   
Förenklat kan man säga att en koncession innebär att leverantören får i uppdrag av den 
upphandlande myndigheten att utföra tjänster åt någon annan, som också är den som betalar 
leverantören. Med en bygg- respektive tjänstekoncession avses att en upphandlande 
myndighet eller enhet anförtror utförandet av ett uppdrag till en eller flera leverantörer. 
Ersättningen för arbetet utgörs endast av rätten att utnyttja det byggnadsverk respektive den 
tjänst som är föremål för kontraktet, eller av både en sådan rätt och betalning. En ytterligare 
förutsättning är att koncessionen ska medföra att verksamhetsrisken överförs till 
koncessionshavaren. Med verksamhetsrisk avses att koncessionshavaren inte är garanterad 
att få tillbaka de investeringar som gjorts och de kostnader som uppstått under utnyttjandet av 
koncessionen. 

 

LOV 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas när upphandlande myndigheter beslutat att införa 
valfrihetssystem för tjänster inom bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre, 
personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdstjänster. 

Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för landstingen 
inom primärvården. Upphandling enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt LOU och 
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innebär att upphandlande myndigheter överlåter till enskilda att välja utförare av en tjänst 
bland leverantörer i ett valfrihetssystem. 

Miljökrav 
EG-direktiven om offentlig upphandling innehåller inga uttryckliga bestämmelser om möjlig-
heter att ställa miljökrav. Däremot innehåller direktiven regler om kvalitativt urval av leveran-
törer och om prövning av anbud skall ske. Inom ramen för dessa bestämmelser finns det 
utrymme att ställa och ta hänsyn till miljökrav. Direktiven är i sin tur baserade på 
Romfördraget. I Konkurrensverkets skrift Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphand-
ling finns mer information kring detta, www.konkurrensverket.se  
Det finns olika sätt att ställa miljökrav i upphandlingsprocessen.  

Upphandlingslagstiftningen ger möjlighet att beakta miljökrav i alla delar av 
upphandlingsprocessen. Miljöhänsyn kan tas i olika delar av upphandlingsprocessen, 
beroende på vad syftet med kravet är. Upphandlingslagstiftningen ger uttryckliga möjligheter 
att ta miljöhänsyn. Olika krav kan ställas i de olika faserna av upphandlingsprocessen 
beroende på vad syftet med kravet är.  

 Krav på leverantören 
 Här kan du få reda på om och var i upphandlingsprocessen möjlighet finns att ta 

miljöhänsyn. 
 Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.Krav på leverantören 
 Krav på produkten 
 Tilldelning av kontrakt 
 Särskilda kontraktsvillkor 

 

Proceedo 
Kommunens system för beställningar och leverantörsfakturahantering. 
 

Rekvisition 
I förväg godkänt inköp via e-handelssystemet.Läs mer på Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.Fel! 
Ogiltig hyperlänkreferens.www.upphandlingsmyndigheten.se  
Sociala och etiska krav 
I samband med offentlig upphandling kan hänsyn tas till en eller flera av följande sociala 
aspekter: sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, överensstämmelse med sociala 
rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration (inbegripet personer med 
funktionshinder), lika möjligheter, utformning som ger tillgänglighet åt alla, beaktande av 
hållbarhetskriterier, frågor om etisk handel och ett bredare frivilligt iakttagande av företagens 
sociala ansvar. I Konkurrensverkets skrift Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig 
upphandling finns mer information kring detta, www.konkurrensverket.se  
 

Ramavtal 
Föregås av upphandling som skall resultera i att ett eller fler ramavtal tecknas mellan en eller 

4

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/krav-pa-leverantoren/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/krav-pa-leverantoren/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/krav-pa-produkten/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/tilldelning-av-kontrakt/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/stall-miljokrav-pa-ratt-satt/sarskilda-kontraktsvillkor/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.konkurrensverket.se/
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flera leverantörer och upphandlande enhet. Köp (avrop) görs från ett ramavtal. 
 

Socialt ansvarsfull upphandling  
Att inkludera sociala hänsyn i upphandlingar kan bland annat bidra till att de personer som 
arbetar med att utföra offentliga kontrakt har skäliga arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 
Samtidigt motverkar sådana krav osund konkurrens och förhindrar att offentliga kontrakt kan 
erhållas av leverantörer som inte lever upp till sociala eller arbetsrättsliga skyldigheter. 
Innebörden är att förutom miljöhänsyn och sociala hänsyn ska även arbetsrättsliga hänsyn 
bör beaktas om upphandlingens art motiverar det. Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett 
begrepp. Det kan gälla sådana krav som ska säkerställa att leverantören uppfyller sina lagliga 
skyldigheter (t ex arbetstidslagstiftningen) men även avse sådana krav som inte omfattas av 
lagstiftning  
(t ex olika sysselsättningsfrämjande åtgärder). 

Enligt Upphandlingsmyndigheten kan en socialt ansvarsfull upphandling omfatta bland annat 
följande: 

 Arbetsrättsliga villkor 
 Arbetsmiljö 
 Sysselsättningsmöjligheter 
 Inkludera socialt företagande i offentlig upphandling 
 Främjande av lika rättigheter och möjligheter 
 Tillgänglighet 
 Rättvis handel 
 Barns rättigheter 

 
System för kvalitetssäkring / Kvalitetsledningssystem 
Rutiner som visar hur kvaliteten säkras upp under ett uppdrags genomförande 
(leverans och garantitid). Kvalitetskontrollen kan bestå i att anbudsgivaren arbetar 
efter certifieringssystem eller arbetar efter ett eget dokumenterat system. 
 
System för miljösäkring / Miljöledningssystem 
Ett dokumenterat miljöledningssystem som beskriver hur man arbetar med 
miljöfrågor i sin verksamhet. 

 

Teknisk specifikation 
Teknisk beskrivning av de tekniska krav som ställs på upphandlingens föremål. 
 

TendSign 
Kommunens system för att publicera och hantera upphandlingar. 
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Tidsfrister 
Minimitider för anbud och anbudsansökningar. Tänk på att:  
- Den upphandlande myndigheten ska ta särskild hänsyn till hur komplicerad upphandlingen 
är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna 
eller anbuden. Det betyder att det i vissa fall inte kan anses vara tillräckligt att den 
upphandlande myndigheten följer bestämmelserna om minimitidsfrister utan längre tidsfrister 
ska tillämpas.  

- Om anbud inte kan lämnas annat än efter besök på plats, ska tiden vara så lång att alla 
leverantörer kan få kännedom om all information som behövs för att utarbeta ett anbud.  
 
Vid öppen Annonspliktig upphandling över tröskelvärdena upphandling med elektronisk 
anbudsgivning, är miär minsta tid för anbudslämnande 52 30 dagar för selektiv och 
förhandlad upphandling, när upphandlingen förhandsannonserats samt vid påskyndat 
förfarande är minsta tid37, 15 dagar.  för att ansöka om att få delta i upphandlingen samt 
ytterligare 40 dagar att lämna anbud. Tidsfristerna börjar löpa från den dag då annonsen 
skickas till publicerats i EUT (Europeiska Unionens officiella Tidning). Tidsfrister för 
samtliga förfaranden finns på 
 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-
upphandlingen/tidsfrister-annonsering/ 

Tilldelningsbeslut 
Upphandlande myndighets/enhets beslut om att tilldela ett kontrakt eller sluta ramavtal och 
skälen för beslutet. Tilldelningsbeslut ska underrättas om det finns flera anbudsgivare. 

Tröskelvärde 
Ett värde som beräknas av EU-kommissionen. Enligt LOU gäller för upphandlingar både 
under som över tröskelvärdena. Upphandlingar över tröskelvärdena skall annonseras i EUT-- 
tidningen i enlighet med EES-avtalet. Under tröskelvärdena sker annonsering nationellt. 

Upphandlande myndighet och enhet 
Statliga, kommunala och andra myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och 
landsting, sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som lyder under allmän rätt, 
och upphandlar enligt LOU, heter det upphandlande myndighet. .När upphandling sker enligt 
LUF, heter det upphandlande enhet. 
 

Upphandling 
Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. 
 

Upphandlingsdokument – tidigare förfrågningsunderlag 
Underlag för anbud, som en upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller en 
leverantör. Upphandlingsdokumentet innehåller en kravspecifikation som är verksamhetens 
krav på det som skall upphandlas. Underlaget innehåller även beställarens kommersiella 
villkor för affären samt de administrativa bestämmelser som gäller för att till exempel lämna 
anbud. 
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Upphandlingsförfarande - gäller annonspliktiga upphandlingar över 
tröskelvärdet 
Öppet-, selektivt-, konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande med och utan föregående 
annonsering, innovationspartnerskap och projekttävling är de olika förfaranden som tillämpas 
för upphandlingar över tröskelvärdena. 
 
Öppen-, selektiv-, och förhandlad upphandling är de olika förfaranden som tillämpas för 
upphandlingar över tröskelvärdena. Under tröskelvärdena tillämpas förenklat förfarande eller 
urvalsupphandling. Dessutom, för lågt värde eller om det föreligger synnerliga skäl, kan 
direktupphandling användas. 
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Upphandlingskontrakt 
Skriftliga avtal som en upphandlande enhet ingår avseende upphandlingar enligt LOU. 

Upphandlingssekretess 
Under en pågående upphandling råder s.k. upphandlingssekretess som innebär att allt 
rörande anbudsgivare och anbud är hemligt. 
 

Öppen upphandling 
Upphandling över tröskelvärdet, alla leverantörer får lämna anbud. Ska annonseras i hela 
EU. 

Överprövning 
Prövning i allmän förvaltningsdomstol enligt LOU eller LUF efter ansökan av leverantör som 
anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada i en upphandling pga. överträdelse 
av upphandlingsreglerna eller grundläggande principer. 

Överprövning kan resultera i upphandling ska göras om eller rättas till eller att ett avtal ska 
förklaras ogiltigt. 

 

 
 
Länkar till mer information om offentlig upphandling 

Malung-Sälens kommun – www.malung-salen.se/upphandlingar - https://malung-
salen.se/naringsliv-foretag-och-jobb/upphandling-och-inkop. 

 
På kommunens webbplats finns information om aktuella upphandlingar, hur man lämnar 
anbud till kommunen, kontaktuppgifter med mera. 
 
Upphandlingsmyndigheten – www.upphandlingsmyndigheten.se  
Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och 
miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets 
utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling. 

Upphandlingsstödet - www.upphandlingsstod.se  

Har uppdraget är att erbjuda stöd och vägledning inom offentlig upphandling och främja 
utvecklingen av elektronisk upphandling, och är en del av Kammarkollegiet. 

Konkurrensverket - www.konkurrensverket.se  
Konkurrensverket ska aktivt verka för en effektiv offentlig upphandling. Vi har tillsyn över 
lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 
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Adda inköpscentral –SKL Kommentus inköpscentral - www.sklkommentusadda.se (tidigare 
SKL Kommentus inköpscentral)/inkopscentral  
Inköpscentral som i huvudsak arbetar med samordnade upphandlingar för kommuner, 
landsting och regioner och är ett dotterbolag till SKL Kommentus.. 
 
Upphandlingsdialog Dalarna, UDD – www.upphandlingsdialogdalarna.se 
Forum som utifrån regionala behov och förutsättningar ska förmedla kunskap, visa goda 
exempel och ge metodstöd vid upphandling. Arbetet inom UDD samordnas av 
Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med en arbetsgrupp som består av de myndigheter och 
organisationer i Dalarna som på olika sätt berörs av offentlig upphandling.  
Miljöstyrningsrådet - www.msr.se  
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig 
upphandling vars uppdrag är att bidra till att nå miljömålen och en hållbar framtid.

http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/
http://www.msr.se/
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Rutinbeskrivning direktupphandling 
 
 
Utgångspunkter 
 
Lagen om offentlig upphandling – LOU (2016:1145) 

 Huvudregeln för upphandling i 4 kap 1-3 § gäller även direktupphandling 
(portalparagrafen). – ”Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett 
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. 
Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt 
erkännande och proportionalitet.” -."En upphandling får inte utformas i syfte att undanta 
den från lagens tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa 
konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt." – 
”En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn 
vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.” 

 Direktupphandling får användas om värdet av upphandlingen beräknas understiga 
700 000 kr. När upphandlingen avser sociala tjänster eller andra särskilda tjänster (enligt 
19 kap. LOU) får direktupphandling användas om värdet beräknas understiga 7,8 mkr. 
Direktupphandling får även tillämpas till följd av synnerliga skäl, som olämpliga anbud, 
till följd av ogiltiga eller oacceptabla anbud, vid synnerlig brådska och i vissa andra fall, 
samt i samband med överprövning. 

 

Definition av direktupphandling vid lågt värde 
 
Direktupphandling på grund av lågt värde kan ske 

 När ramavtal saknas. 
 När ramavtal finns inom produktgruppen – men inte exakt den efterfrågade produkten. 
 När det sammanlagda värdet gällande aktuella varor och tjänster under beräknad 

avtalsperiod beräknas understiga 700 000 kr, eller om det avser sociala tjänster och 
andra särskilda tjänster enligt 19 kap. LOU understigande 7,8 mkr. 

 

Definition av direktupphandling av synnerliga skäl 

Synnerliga skäl kan åberopas vid nedanstående fall: 
 om det vid en upphandling inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller 

anbud 
 om det vid en upphandling endast har lämnats in anbud som är ogiltiga eller 

oacceptabla. 
 
 vid synnerlig brådska som inte kunnat förutses och som inte beror på den upphandlande 

enheten och anskaffningen är absolut nödvändig. Bristande planering är inte en sådan 
situation. 

Kommentar [APH1]:  Kolla av med socialförvaltningen! 



     

 Rev. av upphandlingsenheten ver. 2022-04-21  2

 vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har 
uppstått i samband med handläggning av ett ärendes överprövning i förvaltningsdomstol  

 oavsett värdet på upphandlingen kan direktupphandling på grund av synnerliga skäl 
tillämpas. 

 I förekommande fall kan upphandlingsenheten kontaktas. 
 

Affärsmässighet 

 I den mån det är lämpligt ska utnyttjande av konkurrens alltid ske vid direktupphandling.  
 Vid konkurrensutsättningen ska skriftliga anbud (mail eller via 

direktupphandlingsmodulen i TendSign) tas in. 
 Direktupphandlingen ska präglas av god affärsetik. 

 

Arkivering 

Dokumentationen sker enligt nämndens dokumenthanteringsplan. 
 
Offentlig handling – sekretess 

Vid genomförandet av direktupphandlingen ska de sekretessbestämmelser (framför allt 
Sekretesslagen, 2009:400, 19 kap 3 §  som gäller vid upphandling följas, t ex;  
att ingen anbudsgivare ges information om en planerad upphandling, att antal anbud och deras 
innehåll är sekretessbelagd information fram till tilldelningsbeslutet. 
 
Efter en avslutad upphandling är handlingar normalt offentliga. 
 
Vem får direktupphandla 

Direktupphandlingar får genomföras av upphandlingsenheten och förvaltningarnas 
inköpssamordnare eller andra som har delegerats uppgiften och utbildats för 
direktupphandlingar, enligt gällande delegationsordning. 
 
Krav på leverantörer 
Om misstanke finns att det direktupphandlade företaget inte sköter sina åtagande gällande 
skatter och sociala avgifter kontakta upphandlingsenheten.  
 
Lokala leverantörer 

Kom ihåg att alltid ta med våra lokala leverantörer om möjligt i förfrågan om direktupphandling! 
 
Beräkning av värdet 

Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att kommunen uppskattar det som ska betalas 
enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen. 
När värdet bestäms ska eventuella förlängningsoptioner räknas med som om de hade utnyttjats. 
Vidare ska de premier och ersättningar som den upphandlande myndigheten planerar att betala 
till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet. 
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Direktupphandling upp till 100 000 kr 

Gör så här 
- Gör en jämförelse av vara/tjänst hos tre olika leverantörer om möjligt. 
- Om du vill kan du använda direktupphandlingsmodulen 
- Ett tips är att fylla i dokumentationsblanketten, trots att värdet är under 100 000 kr, men 

det är frivilligt 
- Gör beställning med elektronisk rekvisition i e-handels systemet 

 
 
Direktupphandling över 100 000 kr men under 700 000 kr 

Gör så här 
Samma förfarande som ovan men den ska diarieföras, dokumenteras och arkiveras. 
 

- Kontrollera med övriga inköpssamordnare om behov av liknande vara eller tjänst finns, 
och beräkna det sammanlagda värdet och om detta tillsammans med aktuellt inköp ryms 
inom direktupphandlingsgränsen. Om inte, kontaktas upphandlingsenheten. 

- Skicka förfrågan till minst tre leverantörer om det är möjligt, via 
direktupphandlingsmodulen, där du kan välja att annonsera upphandlingen. Efter 
annonsering kan du även lägga ut annons på kommunens hemsida, sociala medier samt 
i lokalpressen. 

- Svar på förfrågan ska alltid vara skriftlig via direktupphandlingsmodulen eller via mail. 
- Utvärdera inkomna anbud enligt den modell ni angett i förfrågan 
- Kontrollera vinnande leverantör genom att be upphandlingsenheten ta en 

kreditupplysning  
- Skicka tilldelningsbeslut via direktupphandlingsmodulen samt fyll i 

dokumentationsmallen för direktupphandling (Word) varför ni valt just den leverantören 
samt diarieför beslutet. 

- Ingå avtal för tjänsten/produkten med mallen Avtalsvillkor direktupphandling genom att 
båda parter undertecknar avtalet. 

- Gör beställning med elektronisk rekvisition i e-handelssystemet 
 
Direktupphandling gällande sociala tjänster och andra särskilda tjänster 
enligt kap. 19 a LOU, bilaga 2, under 7,8 mkr 

Kontakta upphandlingsenheten. Tilldelningsbeslut och avtalstecknande enligt 
delegationsordning. 

Kommentar [APH2]:   Sociala tjänster?? Upp till 7,8 mkr? 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 191 
Uppdatering av styrdokument gällande upphandling och inköp 
(KS/2017:530) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Rapport om uppdatering av styrdokument för upphandling och inköp är 
mottagen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-02-06 om att återremittera 
upphandlingsenhetens förslag till revidering av styrdokument för 
upphandling och inköp för vidare beredning, med anledning av ändringar i 
upphandlingslagstiftningen 2017. Upphandlingsenheten har därefter vidare 
bearbetat dokumenten tillsammans med entreprenadupphandlare inom 
service- och teknikförvaltningen samt VAMAS. 
 
Sedan 1 februari 2022 har ytterligare ändringar gjorts i 
upphandlingslagstiftningen utifrån Utredningen om vissa förenklade 
upphandlingsregler, förenklingsutredningen, som klubbades i riksdagen 
den 17 november (2021 Prop. 2021/22:5 den 16 september 2021).  
 
Aktuella styrdokument för upphandling och inköp (reglemente samt riktlinjer 
för upphandling och inköp) har med anledning av de nya lagarna 
uppdaterats för att överensstämma med den nya lagstiftningen. 
Upphandlingsenheten har gjort uppdateringar i samråd 
entreprenadupphandlare samt förvaltningarnas inköpssamordnare. 
Rödmarkerad text är uppdaterad med anledning av de nya reglerna från 1 
februari 2022, gulmarkerad text är ändringar i samband med återremittering 
2018. 
 
Dagens sammanträde 
Upphandlingschefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Styrdokument för upphandling och inköp 
- reglemente 
- riktlinjer 
 
Beslutet skickas till 
Upphandlingschef 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 114 
Revidering av Friskvårdspolicy (KS/2022:403) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderad Friskvårdspolicy antas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Friskvårdspolicy som blev antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16 
revideras utifrån hälsoarbetet 2.0.  
 
I bilaga 1. Malung-Sälens kommuns friskvårdsförmåner har följande 
punkter lagts till:  
 
-Tillsvidareanställd personal erbjuds möjlighet att välja mellan 
friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme per vecka för egna 
friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. 
 
-En Hälsomeny erbjuds årligen med olika kostnadsfria hälsoaktiviteter. 
 
Följande punkt har tagits bort:  
 
-Malung-Sälens kommun stödjer för närvarande Malung-Sälens kommuns 
personalklubb med 30 000 kr/årligen. 
 
Följande punkt har reviderats: 
 
-En gång per år genomförs en allmän föreläsning gratis för anställda med 
temat hälsa eller liknande. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Friskvårdspolicy med friskvårdsförmåner. 
 
Beslutet skickas till 
Personalchef 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 207 
Revidering av Friskvårdspolicy (KS/2022:403) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Reviderad Friskvårdspolicy antas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Friskvårdspolicy som blev antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16 
revideras utifrån hälsoarbetet 2.0.  
 
I bilaga 1. Malung-Sälens kommuns friskvårdsförmåner har följande 
punkter lagts till:  
 
-Tillsvidareanställd personal erbjuds möjlighet att välja mellan 
friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme per vecka för egna 
friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. 
 
-En Hälsomeny erbjuds årligen med olika kostnadsfria hälsoaktiviteter. 
 
Följande punkt har tagits bort:  
 
-Malung-Sälens kommun stödjer för närvarande Malung-Sälens kommuns 
personalklubb med 30 000 kr/årligen. 
 
Följande punkt har reviderats: 
 
-En gång per år genomförs en allmän föreläsning gratis för anställda med 
temat hälsa eller liknande. 
 
Dagens sammanträde 
Personalchefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Friskvårdspolicy med friskvårdsförmåner. 
 
Beslutet skickas till 
Personalchef 
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Dnr KS/2022:403  
 
Revidering av Friskvårdspolicy  
 
Förslag till beslut 
1. Reviderad Friskvårdspolicy antas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Friskvårdspolicy som blev antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16 
revideras utifrån hälsoarbetet 2.0.  
 
I bilaga 1. Malung-Sälens kommuns friskvårdsförmåner har följande punkter 
lagts till:  
 
-Tillsvidareanställd personal erbjuds möjlighet att välja mellan 
friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme per vecka för egna 
friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. 
 
-En Hälsomeny erbjuds årligen med olika kostnadsfria hälsoaktiviteter. 
 
Följande punkt har tagits bort:  
 
-Malung-Sälens kommun stödjer för närvarande Malung-Sälens kommuns 
personalklubb med 30 000 kr/årligen. 
 
Följande punkt har reviderats: 
 
-En gång per år genomförs en allmän föreläsning gratis för anställda med 
temat hälsa eller liknande. 
 
Beslutsunderlag 
Friskvårdspolicy med friskvårdsförmåner. 
 
Beslutet skickas till 
Personalchef 
 
  



  

  

  

  

  

Friskvårdspolicy  

  
Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX  

  
  

   
  
  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Friskvårdspolicy  
 
Inledning  
Ett genomtänkt friskvårdsarbete ökar medarbetarnas tillfredsställelse på arbetet 
och förebygger skador och olyckor. Friskvården underlättar även en snabbare 
rehabilitering av skadade eller sjuka medarbetare.  
  
Friskvård kan innebära en mängd olika insatser såsom motion, kostrådgivning, 
stresshantering, rökavvänjning och föreläsningar inom hälsorelaterade områden.  
 
Syfte  
Hälsa och friskvård utgör en viktig del i Malung-Sälens kommuns 
arbetsmiljöarbete. Malung-Sälens kommun vill underlätta för medarbetarna att 
bibehålla eller förbättra sin fysiska, psykiska och sociala hälsa.  
 
Mål  
Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin hälsa. Malung-Sälens kommun vill 
uppmuntra medarbetarna att ta initiativ för att främja en god arbetsmiljö och hålla 
sig så friska som möjligt.  
  
Malung-Sälens kommuns målsättningar med friskvårdsarbetet är  
  

• Minskad sjukfrånvaro och rehabilitering.  
• Att bli en attraktivare arbetsgivare.  
• Stimulera våra medarbetare till ökat eget ansvar och engagemang för sin 

hälsa och till att delta i aktiviteter som främjar hälsan.  
• Skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra och känna trivsel 

och därmed höja såväl arbets- som livskvalitén.  

Ansvar  
  

• Ledningen har det övergripande ansvaret för Malung-Sälens kommuns 
arbetsmiljö och därmed också för friskvårdsarbetet.  

• Varje förvaltning ansvarar för att hälsofrämjande aktiviteter planeras, 
budgeteras, inom ramen för befintliga medel, och följs upp.  

• Ansvaret för friskvården på respektive avdelning vilar på cheferna. 
Cheferna kan utse friskvårdsombud eller själva ansvara för att 
medarbetarna får information om friskvårdssatsningarna i organisationen.  

• Varje medarbetare ansvarar för att sköta sin hälsa och bidra till en 
hälsosam utveckling på arbetsplatsen.  

 
Riktlinjer  
  

• Medarbetare och chefer förväntas ta del av friskvårdsaktiviteter både under 
och utanför arbetstid.  

• Medarbetare och chefer ska ges möjlighet att själva initiera 
friskvårdsaktiviteter.  

• Medarbetare och chefer ska ges möjlighet att öka sin kunskap inom 
området hälsa och friskvård.   

• Förslag är att friskvårdsaktiviteter följs upp i respektive förvaltning för att 
utvärdera dess effekter på medarbetarnas totala hälsa.  

• Frågor om friskvård ska finnas i mallen för medarbetarsamtalet för att 
säkerställa att alla medarbetare och chefer för en diskussion om hur 
Malung-Sälens kommun kan stödja medarbetaren i att upprätthålla en god 
hälsa.  

 



Bilaga 1. Malung-Sälens kommuns friskvårdsförmåner  
  
  
  

 
• Friskvårdsbidrag på 1000 kr/år, alla aktiviteter som 

Skatteverket godkänner medges. Friskvårdsbidraget utgår till 
alla tillsvidareanställda och övriga månadsanställda med 1/12 
för varje anställningsmånad.   
 

• Tillsvidareanställd personal erbjuds möjlighet att välja mellan 
friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme per vecka för egna 
friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. 

 
• En Hälsomeny erbjuds årligen med olika kostnadsfria 

hälsoaktiviteter. 
 

• En gång per år genomförs en allmän föreläsning gratis för 
anställda med temat hälsa eller liknande.  

  
• Inträde till valfritt bygdespel i kommunen en gång per år.  

  
• Årlig personalfest kommunens salonger.  

 
• Cyklar finns att tillgå under arbetstid för arbetsresor inom vissa 

verksamheter.   
 

• Gratis kaffe/te.  
 

• Rökavvänjning.   
 

• Fysisk aktivitet på recept för de som vill förbättra sin hälsa.  
  
• Massage erbjuds alla anställda, utförs av kommunens massör 

till ett pris av 250 kr/tillfälle.   
  
  
  

  

  
  

 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 115 
Bemanningsenheten (KS/2020:668) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förändring av organisatorisk tillhörighet för Bemanningsenheten 

genomförs. 
2. Bemanningsenheten föreslås organisatoriskt förflyttas från 

Kommunstyrelsen till Socialnämnden per 1 januari 2023.  
3. Bemanningsenheten föreslås förflyttas i dess organisatoriska form som 

finns i dagsläget avseende personal och övriga resurser.  
4. Översyn av reglemente sker utifrån organisatoriska förändringar 

avseende Bemanningsenheten.  
5. Nettokostnader för Bemanningsenheten verksamhet ramjusteras från 

kommunstyrelsen till socialnämnden från budgetår 2023. Nivån på 
nettokostnad specificeras i kommunstyrelsens årliga beslut om tekniska 
justeringar början av budgetåret 2023.  

6. Personalchef tillsammans med Socialchef uppdras genomföra MBL-
förhandlingar samt risk- och konsekvensanalys i ärendet.  

 
Beskrivning av ärendet 
I enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022:274 har 
utredning skett kring organisatorisk tillhörighet avseende 
Bemanningsenheten.  
 
Bemanningsenheten har sedan 2016 organisatoriskt funnits inom 
Kommunstyrelseförvaltningen med placering under Personalkontoret. I 
dagsläget har Bemanningsenheten uppdrag inom Socialförvaltningens 
område.  
 
Bemanningsenhetens uppdrag avser tillsättning av vakanser upp till 3 
månader, administration av sjukdom hos timanställda medarbetare samt 
bemanning av poolpersonal genom egen personalpool av 
tillsvidareanställda. I dagsläget finns 4,75% av heltid avseende 
administrativ personal samt enhetschef och därtill 11 poolare anställda med 
placering södra respektive norra kommundelen. Administrativa 
bemanningsplanerare samt enhetschef är placerade vid Malungs 
resurscentrum.  
 
Risk- och konsekvensanalys genomförs inför beslut i Kommunfullmäktige.  
 
MBL-förhandlingar sker utifrån beslut i KS/SN.  
 
Dagens sammanträde 
Jörgen Norén (S) med biträde av Thomas Ericsson (L), yrkar att 
beslutspunkt 3. ”Bemanningsenheten föreslås organiseras under 
Socialchef” tas bort. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med ändringen att 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

beslutspunkt 3 ” Bemanningsenheten föreslås organiseras under 
Socialchef” tas bort. 
 
Beslutsunderlag 
SN/2022:204 
 
Beslutet skickas till 
Personalchef  
Socialchef  
Ekonomichef  
Kommunchef  
Enhetschef Bemanningsenheten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 236 
Bemanningsenheten (KS/2020:668) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Förändring av organisatorisk tillhörighet för Bemanningsenheten 

genomförs. 
2. Bemanningsenheten föreslås organisatoriskt förflyttas från 

Kommunstyrelsen till Socialnämnden per 1 januari 2023.  
3. Bemanningsenheten föreslås organiseras under Socialchef.  
4. Bemanningsenheten föreslås förflyttas i dess organisatoriska form som 

finns i dagsläget avseende personal och övriga resurser.  
5. Översyn av reglemente sker utifrån organisatoriska förändringar 

avseende Bemanningsenheten.  
6. Nettokostnader för Bemanningsenheten verksamhet ramjusteras från 

kommunstyrelsen till socialnämnden från budgetår 2023. Nivån på 
nettokostnad specificeras i kommunstyrelsens årliga beslut om tekniska 
justeringar början av budgetåret 2023.  

7. Personalchef tillsammans med Socialchef uppdras genomföra MBL-
förhandlingar samt risk- och konsekvensanalys i ärendet.  

 
Beskrivning av ärendet 
I enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022:274 har 
utredning skett kring organisatorisk tillhörighet avseende 
Bemanningsenheten.  
 
Bemanningsenheten har sedan 2016 organisatoriskt funnits inom 
Kommunstyrelseförvaltningen med placering under Personalkontoret. I 
dagsläget har Bemanningsenheten uppdrag inom Socialförvaltningens 
område.  
 
Bemanningsenhetens uppdrag avser tillsättning av vakanser upp till 3 
månader, administration av sjukdom hos timanställda medarbetare samt 
bemanning av poolpersonal genom egen personalpool av 
tillsvidareanställda. I dagsläget finns 4,75% av heltid avseende 
administrativ personal samt enhetschef och därtill 11 poolare anställda med 
placering södra respektive norra kommundelen. Administrativa 
bemanningsplanerare samt enhetschef är placerade vid Malungs 
resurscentrum.  
 
Risk- och konsekvensanalys genomförs inför beslut i Kommunfullmäktige.  
 
MBL-förhandlingar sker utifrån beslut i KS/SN.  
 
Dagens sammanträde 
Personalchefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag med ändringen 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

att beslutspunkt 1 skall lyda ” Förändring av organisatorisk tillhörighet för 
Bemanningsenheten genomförs.”.  
 
Beslutsunderlag 
SN/2022:204 
 
Beslutet skickas till 
Personalchef  
Socialchef  
Ekonomichef  
Kommunchef  
Enhetschef Bemanningsenheten  
 
 
 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-06-29 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Personalkontoret  Kommunstyrelsen  
Ewa Daniels-Wik   
ewa.daniels-wik@malung-salen.se   
0280-181 21   

 
 
 
Dnr KS/2020:668  
 
Organisatorisk tillhörighet för Bemanningsenheten  
 
Förslag till beslut 
KS beslutar att, under förutsättning att Socialnämnden tar likalydande beslut, 
föreslå Kommunfullmäktige att genomföra förändring av organisatorisk 
tillhörighet för Bemanningsenheten.  
 
Bemanningsenheten föreslås organisatoriskt förflyttas från 
Kommunstyrelsen till Socialnämnden per 1 januari 2023.  
 
Bemanningsenheten föreslås organiseras under Socialchef.  
 
Bemanningsenheten föreslås förflyttas i dess organisatoriska form som finns 
i dagsläget avseende personal och övriga resurser.  
 
Översyn av reglemente sker utifrån organisatoriska förändringar avseende 
Bemanningsenheten.  
 
Nettokostnader för Bemanningsenheten verksamhet ramjusteras från 
kommunstyrelsen till socialnämnden från budgetår 2023. Nivån på 
nettokostnad specificeras i kommunstyrelsens årliga beslut om tekniska 
justeringar början av budgetåret 2023.  
 
Personalchef tillsammans med Socialchef uppdras genomföra 
MBL-förhandlingar samt risk- och konsekvensanalys i ärendet.  
 
Slutgiltigt beslut i frågan tas av Kommunfullmäktige.  
 
Beskrivning av ärendet 
I enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022:274 har 
utredning skett kring organisatorisk tillhörighet avseende 
Bemanningsenheten.  
 
Bemanningsenheten har sedan 2016 organisatoriskt funnits inom 
Kommunstyrelseförvaltningen med placering under Personalkontoret. I 
dagsläget har Bemanningsenheten uppdrag inom Socialförvaltningens 
område.  
 
Bemanningsenhetens uppdrag avser tillsättning av vakanser upp till 3 
månader, administration av sjukdom hos timanställda medarbetare samt 
bemanning av poolpersonal genom egen personalpool av 
tillsvidareanställda. I dagsläget finns 4,75% av heltid avseende administrativ 
personal samt enhetschef och därtill 11 poolare anställda med placering 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-06-29 2
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södra respektive norra kommundelen. Administrativa bemanningsplanerare 
samt enhetschef är placerade vid Malungs resurscentrum.  
 
Risk- och konsekvensanalys genomförs inför beslut i Kommunfullmäktige.  
 
MBL-förhandlingar sker utifrån beslut i KS/SN.  
 
Beslutsunderlag 
SN/2022:204 
 
Beslutet skickas till 
Personalchef  
Socialchef  
Ekonomichef  
Kommunchef  
Enhetschef Bemanningsenheten  
 
  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 116 
Utökning av befintligt kommunalt reservat Uvberget 
(KS/2022:287) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Skogsförvaltaren beställer värdering av aktuell mark enligt 
Naturvårdsverkets avropsordning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun beslutade i september 2019 i bilda kommunalt 
naturreservat Uvberget, väster Femten mot Värmlands rå. Vid planering av 
skogliga åtgärder 2021 i anslutning till reservatet identifierades höga 
naturvärden som senare verifierades av Skogsstyrelsen. Certifieringen 
enligt FSC föreskriver att denna typ av skog bör lämnas orörd och inga 
åtgärder bör därför genomföras. I anledning av detta lämnades ansökan 
om förhandsbesked om markåtkomstbidrag för utökning av befintligt 
reservat in i februari 2022 och godkändes i april 2022. Naturvårdsverket 
ersätter upp till 50% av marknadsvärdeminskning för av kommunen ägda 
fastigheter. 
 
För att komma vidare i processen beställer kommunen, på 
Naturvårdsverkets bekostnad, värdering av Naturvårdsverket anvisade 
värderare. 
 
Därefter sker förhandling om värde enligt ovan och ev. slutligt beslut om 
utökning av befintligt reservat tas av kommunfullmäktige. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förhandsbesked om markåtkomstbidrag, NV-3848-22 
Karta utökning Uvberget 2021-11-24 
Utkast reservats- och skötselbestämmelser Uvberget 2021-11-24 
Ansökan utökning Uvberget 2022-02-21 
 
Beslutet skickas till 
Skogsförvaltaren 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 224 
Utökning av befintligt kommunalt reservat Uvberget 
(KS/2022:287) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Skogsförvaltaren beställer värdering av aktuell mark enligt 
Naturvårdsverkets avropsordning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun beslutade i september 2019 i bilda kommunalt 
naturreservat Uvberget, väster Femten mot Värmlands rå. Vid planering av 
skogliga åtgärder 2021 i anslutning till reservatet identifierades höga 
naturvärden som senare verifierades av Skogsstyrelsen. Certifieringen 
enligt FSC föreskriver att denna typ av skog bör lämnas orörd och inga 
åtgärder bör därför genomföras. I anledning av detta lämnades ansökan 
om förhandsbesked om markåtkomstbidrag för utökning av befintligt 
reservat in i februari 2022 och godkändes i april 2022. Naturvårdsverket 
ersätter upp till 50% av marknadsvärdeminskning för av kommunen ägda 
fastigheter. 
 
För att komma vidare i processen beställer kommunen, på 
Naturvårdsverkets bekostnad, värdering av Naturvårdsverket anvisade 
värderare. 
 
Därefter sker förhandling om värde enligt ovan och ev. slutligt beslut om 
utökning av befintligt reservat tas av kommunfullmäktige. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förhandsbesked om markåtkomstbidrag, NV-3848-22 
Karta utökning Uvberget 2021-11-24 
Utkast reservats- och skötselbestämmelser Uvberget 2021-11-24 
Ansökan utökning Uvberget 2022-02-21 
 
Beslutet skickas till 
Skogsförvaltaren 
 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-06-08 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Mark- och skog  Kommunstyrelsen  
Jan Olof Larsson   
Janolof.larsson@malung-salen.se   
0280-18137   

 
 
 
Dnr KS/2022:287  
 
Utökning befintligt kommunalt reservat Uvberget, beställning 
värdering.  
 
Förslag till beslut 
Skogsförvaltaren beställer värdering av aktuell mark enligt 
Naturvårdsverkets avropsordning. 
 
Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun beslutade i september 2019 i bilda kommunalt 
naturreservat Uvberget, väster Femten mot Värmlands rå. Vid planering av 
skogliga åtgärder 2021 i anslutning till reservatet identifierades höga 
naturvärden som senare verifierades av Skogsstyrelsen. Certifieringen enligt 
FSC föreskriver att denna typ av skog bör lämnas orörd och inga åtgärder 
bör därför genomföras. I anledning av detta lämnades ansökan om 
förhandsbesked om markåtkomstbidrag för utökning av befintligt reservat in i 
februari 2022 och godkändes i april 2022. Naturvårdsverket ersätter upp till 
50% av marknadsvärdeminskning för av kommunen ägda fastigheter. 
 
För att komma vidare i processen beställer kommunen, på 
Naturvårdsverkets bekostnad, värdering av Naturvårdsverket anvisade 
värderare. 
 
Därefter sker förhandling om värde enligt ovan och ev. slutligt beslut om 
utökning av befintligt reservat tas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Förhandsbesked om markåtkomstbidrag, NV-3848-22 
Karta utökning Uvberget 2021-11-24 
Utkast reservats- och skötselbestämmelser Uvberget 2021-11-24 
Ansökan utökning Uvberget 2022-02-21 
 
Beslutet skickas till 
Skogsförvaltaren 
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BE S ÖK :  ST O C KH O L M –  V IR KE S VÄ GE N 2  

ÖS TE R S U ND  –  F OR S K ARE NS V Ä G 5 ,  HU S UB  

PO S T:  106  48  S T OC K H O LM  

TE L:  010 -698  10  00  

E -P OS T:  RE G IS T R AT O R @N AT U R V AR DS VE R KE T .SE  

IN TE R NE T :  WW W .N A T UR V AR DS VE RKE T .SE  

 

Joar Ekenstaf 

Tel: 010-698 12 06 

Joar.ekenstaf 

@naturvardsverket.se 

 

BESLUT 

2022-04-25 

 

Ärendenr: 

NV-3848-22 

 
 Malung-Sälens kommun 
 Jan Olof Larsson 
 Box 14 
 782 21 MALUNG 

 

 

Förhandsbesked om bidrag till markåtkomst för den planerade utökningen 

av naturreservatet Uvberget i Malung-Sälens kommun 

Beslut 

Naturvårdsverket beslutar att ge förhandsbesked om bidrag till markåtkomst för 

Malung-Sälens kommun för den planerade utökningen av naturreservatet 

Uvberget i enlighet med vad som redovisas nedan under förhandsbeskedets 

villkor.  

 

Förhandsbeskedet gäller tom 2022-12-19.    

Naturvårdsverket kan dock inte garantera att bidrag kan utbetalas under 2022. 

 

Bakgrund 

Malung-Sälens kommun har i skrivelse 2021-11-24 till länsstyrelsen i Dalarna 

ansökt om bidrag till markåtkomst för den planerade utökningen av 

naturreservatet Uvberget.  

 

Det planerade naturreservatet omfattar ca 52 ha. Syftet är att bevara biologisk 

mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar, som delvis är 

brandpräglade, och andra ingående naturmiljöer samt områdets orörda karaktär 

med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är också att 

inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och bevarandet av 

naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftsliv. Reservatsområdet 

består av en fastighet som ägs av kommunen. 

 

Länsstyrelsen i Dalarna län har tillstyrkt ansökan 2022-03-24.  

Förhandsbeskedets villkor 

Naturvårdsverket är berett att lämna bidrag till markåtkomst enligt nedan: 

• 50 % av intrångsersättningen vid överenskommelse om 

intrångsersättning mellan kommunen och ägare till privat fastighet. 
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• 50 % av marknadsvärdeminskningen på grund av planerade föreskrifter 

på fastighet som kommunen äger och avsätter till 

naturreservatet/biotopskyddsområdet alternativt fastighet som 

kommunen köper in i samband med skyddsprocessen. Observera att 

ingen hänsyn tas till expropriationslagens regler om ersättning, vid 

bidragsansökan för mark i kommunal ägo. 

 

 

De angivna bidragsnivåerna gäller under förutsättning att slutliga 

beslutshandlingar i allt väsentligt överensstämmer med utkast till beslut och 

skötselplan som skickades in i samband med ansökan om bidrag. I annat fall kan 

bidragsnivåerna behöva justeras. 

 

Härutöver är Naturvårdsverket berett att svara för kostnader för värdering och 

förhandling under förutsättning att kommunen anlitar någon av de värderings- 

och förhandlingskonsulter som Naturvårdsverket har ramavtal med. Observera 

att bidragen kommer att grundas på värderingar upprättade av någon av 

Naturvårdsverkets upphandlade konsulter och inte på slutsumman i uppgörelsen.  

 

Slutgiltigt beslut i bidragsfrågan fattas i samband med att ni ansöker om 

hemställan om bidrag. Bidraget utbetalas efter beslut mot rekvisition efter det att 

beslut om bildande av naturreservat vunnit laga kraft och registrerats i 

naturvårdsregistret.  

 

 

_________ 

 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

För Naturvårdsverket 

 

 

 

Maria Tiricke  

Enhetschef Joar Ekenstaf 

 Handläggare 

 

 

 

 

 

 

Kopia till: 

Länsstyrelsen i Dalarna län 

Internt 



UTKAST Föreskrifter för naturreservatet Uvberget (samma som bef, res Uvberget) 
För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Kommunen att nedan angivna föreskrifter 
skall gälla. Föreskrifterna gäller utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning. 
 
A Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägaren och 
annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på något sätt skada mark eller 
vatten, 
2. avverka skog och utföra skogsvårdande åtgärd samt att upparbeta och ta bort dött 
träd eller vindfälle 
gödsla, återföra aska eller använda bekämpningsmedel, 
3. anlägga mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, mast eller annan anläggning, 
4. ombyggnad, tillbyggnad eller förändring av befintlig byggnad eller anläggning. 
5. plantera in växter, djur, eller andra organismer med följande undantag: 
6. utan Länsstyrelsens tillstånd sprida kalk, 
7. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark , 
med följande undantag: 
 Transportera ut älg, björn, större hjortvilt eller vildsvin med fordon som inte 
ger skador på mark eller vegetation. 
 För tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende. Insatsen ska 
omgående anmälas till Länsstyrelsen. 
8. utfodra djur, lägga ut åtel eller vidta andra åtgärder för att locka/samla djur till vissa 
platser, med följande undantag: 
 att sätta upp saltsten. 
 Att lämna den urtagna räntan från älg, rådjur och andra jaktbara arter. 
 Utfodring av småfåglar är tillåtet. 
 
B Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om markägare och annan sakägares 
skyldighet att tåla visst intrång. 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild 
rätt att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet: 
1. utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor samt anläggning och 
underhåll av leder och andra anläggningar för friluftslivets behov, 
2 undersökningar för uppföljning av skötselplanen och reservatets syfte. 
 
C Ordningsföreskifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. skada växande eller döda, stående eller omkullfallna, träd, stubbar och buskar 
2. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 
3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur 
(tex insekter), 
4. genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller 
återkommande organiserade arrangemang. 
Generella undantag från föreskrifter 
Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för förvaltaren, eller den som 
förvaltaren utser, att utföra de insatser som behövs för naturreservatets vård och skötsel, 
och som framgår av föreskrifterna under B. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder 
för uppföljning av bevarandemål och åtgärder, eller vid tillsyn. 



Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för normalt underhåll av de vägar som syns på 
beslutskartan. Med normalt underhåll avses sådana åtgärder som syftar till att 
upprätthålla anläggningarna i dagens utformning, utbredning och funktion. 
Förtydliganden av föreskrifter 
I punkt A8 regleras terrängkörning. Angående undantaget från föreskriften som handlar 
om uttransport av vilt ska begreppet ”skador” inte i tolkas lika strikt som ”märken”. 
Eventuella spår måste dock alltid kunna växa igen under en vegetationssäsong. 
I punkt C1 förbjuds att utan Länsstyrelsen tillstånd gräva upp växter, plocka mossor, 
lavar och vedlevande svampar, samt att samla in djur. Matsvamp och bär får plockas i 
naturreservatet. 
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BESÖK :  STOCKHOLM –  VALHALLAVÄGEN 195 
ÖSTERSUND –  FORSKARENS VÄG 5,  HUS UB  
POST :  106  48  STOCKHOLM  
TEL :  010-698  10  00 
FAX :  010-698  10  99 
E -POST :  REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE  
INTERNET :  WWW .NATURVARDSVERKET .SE  

 Länsstyrelsen 
 Sarah Norling 
 791 84 Falun 

 

  
 

 
2021-11-24 ÄrendenrLänsstyrelsens 

dnr: 
xx511-     20837-2021 

 
 
 
Ansökan om markåtkomstbidrag för bildande/utökning av naturreservat 
Uvberget 

Ansökan 
Malung-Sälens kommun ansöker om markåtkomstbidrag för bildande/utökning 
av det kommunala naturreservatet Uvberget för fastigheten Östra Fors 6:31. Det 
Den planerade naturreservatet utökningen omfattar 52 ha varav 36 ha produktiv 
skog och 16 ha impediment. 
 
Ansökan berör fastigheterna: 

Fastighetsbeteckning Ägoslag 
Östra Fors 6:31 kommunal 
  

 

Bakgrund 
Hela områdetDet befintliga naturreservatet Uvberget inventerades i 
länsstyrelsens urskogsinventering 2003 och 
klassades i denna till större delen som urskogsartad. Vid Uvberget har bara 
extensivt skogsbruk bedrivits. Brandstubbar och liggande brandskadad ved visar 
att området delvis har brunnit. Strukturer och artsammansättning pekar på att 
naturvärdena är höga till mycket höga. Kontakt togs med Skogsstyrelsen 2008 
och resulterade i bildandet av ett naturvårdsavtal på ca 60 ha. 2012 bildades även 
ett biotopskydd och ett naturvårdsavtal på privat mark i anslutning till det 
kommunala avtalet. 2016 gjordes en lavinventering vid Uvberget av Jan Olof 
Hermansson, som visar på en synnerligen stor artrikedom bland lavarna. Med 
bl.a denna inventering som grund bidades det nuvarande kommunala reservatet 
Uvberget om ca 84 hektar. 
I augusti 2021 naturvärdesbedömdes området norrom befintligt NV-avtal (se 
ovan). Då denna visade på höga naturvärden anlitades Skogsstyrelsen (Lars 
Ambrosiusson) för att kvailtetssäkrakvalitetssäkra nvbd bedömningen (bilaga 2 
o 3). 
Höga naturvärden konstaterades och verifierades. 
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Uppgifter från inventeringar tillsammans med läget inom riksintresse för natur, 
gräns till värdefullt vatten och rekreationsmöjligheten gjorde att funderingar om 
att ansöka om medel för ett utökat kommunalt reservat tog form. Den föreslagna 
utökningen gränsar i väst även mot det blivande naturreservatet Rattsjöhallen i 
Värmlands län.  
Skogsbruksplan finns för hela det den tänkta reservatet utökningen och det 
uppskattade skogliga 
värdet beräknas till 2.300.000:- (se bilaga 7). 
 

Syfte 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer. Områdets naturskogar, som delvis är brandpräglade, och andra 
ingående naturmiljöer samt områdets orörda karaktär med dess ekosystem och 
biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet 
av biologisk mångfald och bevarandet av naturmiljöer tillgodose behovet av 
områden för friluftsliv. 
Syftet ska nås genom att skogsmark, myr och övriga naturmiljöer med dess flora 
och fauna utvecklas fritt. Åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens 
friluftsliv som informationsskyltar och vägunderhåll. De delar av skogsmarken 
som är präglade av brand bör om möjligt få brinner i lämpliga intervall 
Huvuddelen av området äger den naturliga skogens artsammansättning och 
ekologiska funktion. Uvberget består av en äldre brandpräglad tallskog med 
inslag av barrblandskog och lövträd. Skogen har formats av upprepade 
skogsbränder, och spåren efter dessa finns att finna överallt i skogsmarken. 
Området är variationsrikt både vad gäller trädens trädslagsblandning, 
åldersfördelning och dimensioner. Det finns ställvis mycket död ved i olika 
dimensioner och nedbrytningsstadier. Sammantaget ger detta goda 
förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur. I området finns 
skyddsvärda arter. 
För att områdets naturvärden ska bevaras måste det undantas från skogsbruk. 
Naturvårdsbränning kan med fördel användas i delar av reservatet för att det ska 
kunna behålla och utveckla skogens brandpräglade kvalitéer, vilka utgör själva 
kärnan i områdets naturvärden. 

Tidsplan 
Ansökan inlämnas våren 2022 
Slutligt beslut utökning hösten 2022 
Uppmålning skyltning kontroll vägar 2023 
Information till kommunens hemsida 2023 
 
 

Bilagor 
1. Karta över det område som föreslås till naturreservat. 
2. Mail sammanfattning inventering Uvberget 2021-09-03 
3. Sks checklista Uvberget  
4. Karta med funktionsindelning  
5. Förslag till föreskrifter och skötselplan  
6. Digital shapefil med det föreslagna objektets gränser, skickas med mail. 
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7. Utdrag skogsbruksplan med uppskattad värdering  
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 118 
Detaljplan för bebyggelse längs Stjärnvägen (KS/2016:102) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Det i februari 2022 upprättade och i augusti 2022 reviderade 

planförslaget för Detaljplanen för Bebyggelse längs Stjärnvägen antas. 
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänsyn till i planförslaget upprättad 

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
fattar likalydande beslut. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Bebyggelse längs Stjärnvägen har upprättats av 
Ramboll Sverige AB i februari 2022 och en revidering har gjorts i augusti 
2022.  
 
Planområdet ligger mellan Hundfjällets och Tandådalens skidanläggningar 
och innefattar båda sidor om Stjärnvägen. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för ytterligare boende och handel mellan Hundfjället och 
Tandådalen. Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet 
för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättningar att bli ett 
trevligt och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta. Planen 
säkerställer även det befintliga pistmaskinsstråket mellan 
pistmaskinsgaraget i nordost och skidbackarna i söder.  
 
Mellan samråd och granskning har planområdet utökats något på grund av 
att den mark där pistmaskinsstråket ligger har bytts bort mot motsvarande 
yta väster om planområdet.  
 
Under samrådet kom det in 12st yttranden som handlade om bland annat 
buller, strandskydd, transport av farligt gods m.m.  
 
Under granskningen inkom 11st yttranden där många synpunkter från 
granskningen kvarstod med tillägg för dagvattenhanteringen. Inför 
antagandet av detaljplaneförslaget har en mer omfattande bullerutredning 
tagits fram som visar att det går att uppnå gällande riktvärden för både 
trafikbuller och verksamhetsbuller från värmecentralen i det aktuella 
planområdet. Dagvattenvattenavsnittet har reviderats inför antagandet. 
Riskutredningen avseende transportled för farligt gods har reviderats och 
en planbestämmelse om att det ska finnas ett avskärande dike mellan 
Fjällvägen och planområdet har införts. 
 
Dagens sammanträde 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Riskanalys reviderad 2022-08-17 
Naturvärdesinventering 
Bullerutredning 
VA-karta 
Utlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 243 
Detaljplan för bebyggelse längs Stjärnvägen (KS/2016:102) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Det i februari 2022 upprättade och i augusti 2022 reviderade 

planförslaget för Detaljplanen för Bebyggelse längs Stjärnvägen antas. 
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänsyn till i planförslaget upprättad 

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Bebyggelse längs Stjärnvägen har upprättats av 
Ramboll Sverige AB i februari 2022 och en revidering har gjorts i augusti 
2022.  
 
Planområdet ligger mellan Hundfjällets och Tandådalens skidanläggningar 
och innefattar båda sidor om Stjärnvägen. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för ytterligare boende och handel mellan Hundfjället och 
Tandådalen. Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet 
för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättningar att bli ett 
trevligt och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta. Planen 
säkerställer även det befintliga pistmaskinsstråket mellan 
pistmaskinsgaraget i nordost och skidbackarna i söder.  
 
Mellan samråd och granskning har planområdet utökats något på grund av 
att den mark där pistmaskinsstråket ligger har bytts bort mot motsvarande 
yta väster om planområdet.  
 
Under samrådet kom det in 12st yttranden som handlade om bland annat 
buller, strandskydd, transport av farligt gods m.m.  
 
Under granskningen inkom 11st yttranden där många synpunkter från 
granskningen kvarstod med tillägg för dagvattenhanteringen. Inför 
antagandet av detaljplaneförslaget har en mer omfattande bullerutredning 
tagits fram som visar att det går att uppnå gällande riktvärden för både 
trafikbuller och verksamhetsbuller från värmecentralen i det aktuella 
planområdet. Dagvattenvattenavsnittet har reviderats inför antagandet. 
Riskutredningen avseende transportled för farligt gods har reviderats och 
en planbestämmelse om att det ska finnas ett avskärande dike mellan 
Fjällvägen och planområdet har införts. 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Riskanalys reviderad 2022-08-17 
Naturvärdesinventering 
Bullerutredning 
VA-karta 
Utlåtande 
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Dnr KS/2016:102  
 
Detaljplan för Bebyggelse längs Stjärnvägen 
 
Förslag till beslut 
Det tillstyrks att; 

- Det i februari 2022 upprättade och i augusti 2022 reviderade 
planförslaget för Detaljplanen för Bebyggelse längs Stjärnvägen 
antas av kommunfullmäktige. 

- De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

- De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
- Detaljplanen bedöms, med hänsyn till i planförslaget upprättad 

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Bebyggelse längs Stjärnvägen har upprättats av 
Ramboll Sverige AB i februari 2022 och en revidering har gjorts i augusti 
2022.  
 
Planområdet ligger mellan Hundfjällets och Tandådalens skidanläggningar 
och innefattar båda sidor om Stjärnvägen. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för ytterligare boende och handel mellan Hundfjället och 
Tandådalen. Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet 
för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättningar att bli ett 
trevligt och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta. Planen 
säkerställer även det befintliga pistmaskinsstråket mellan 
pistmaskinsgaraget i nordost och skidbackarna i söder.  
 
Mellan samråd och granskning har planområdet utökats något på grund av 
att den mark där pistmaskinsstråket ligger har bytts mot bort mot 
motsvarande yta väster om planområdet.  
 
Under samrådet kom det in 12st yttranden som handlade om bland annat 
buller, strandskydd, transport av farligt gods m.m.  
 
Under granskningen inkom 11st yttranden där många synpunkter från 
granskningen kvarstod med tillägg för dagvattenhanteringen. Inför 
antagandet av detaljplaneförslaget har en mer omfattande bullerutredning 
tagits fram som visar att det går att uppnå gällande riktvärden för både 
trafikbuller och verksamhetsbuller från värmecentralen i det aktuella 
planområdet. Dagvattenvattenavsnittet har reviderats inför antagandet. 
Riskutredningen avseende transportled för farligt gods har reviderats och en 
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planbestämmelse om att det ska finnas ett avskärande dike mellan 
Fjällvägen och planområdet har införts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Riskanalys reviderad 2022-08-17 
Naturvärdesinventering 
Bullerutredning 
VA-karta 
Utlåtande 
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HANDLINGAR 

Detaljplanen består av följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser och illustrationsplan 

• Planbeskrivning (denna handling) 

 

Övriga handlingar: 

• VA-karta, Ramboll, 2022-02-01 

• Riskanalys, Ramboll, 2018-03-16, Rev 3 2022-08-17  

• Supplement till Risk-PM DP Stjärnvägen, Sälen, 2018-10-04 

• Fastighetsförteckning  

• Grundkarta 2019-03-15  

• Granskningsutlåtande efter granskning 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan (ingår i denna handling) 

• Naturinventering, HL Taigabas, 2017-11-13 

 

Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har 

juridisk verkan.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare boende och handel mellan 

skidorterna Tandådalen och Hundfjället. Genom att tillåta en tätare 

bebyggelsekaraktär med möjlighet för handel och restauranger så ges 

Stjärnvägen förutsättning att bli ett trevligt och tryggt gångstråk där besökaren 

har nära till de mesta. Planen säkerställer även det befintliga pistmaskinsstråket 

mellan pistmaskinsgaraget i nordost och skidbackarna i söder.  

Plandata 

Planområdet ligger mellan Hundfjällets och Tandådalens skidanläggningar och 

innefattar båda sidor om Stjärnvägen. I norr avgränsas planområdet av Fjällvägen 

(väg 66), i söder gränsar området till ett befintligt elljusspår och myr- och 

våtmarksområde, i sydost av befintlig fritidshusbebyggelse och i nordost av 

Skistars pistmaskinsgarage och fjärrvärmeverk. I väster avgränsas området av 

skog.  

Planområdet har sedan samrådet utökats och är nu 5,9 hektar stort. Anledningen 

är att den mark som innehåller pistmaskinsstråket har bytts med Skistar mot 

motsvarande yta i västra delen av planområdet från fastigheten RÖRBÄCKSNÄS 

20:88. Planområdet ligger inom fastigheten Lima Besparingsskog s:1 som 

förvaltas av Lima Besparingsskog.  
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3, 4, 5 KAP. 

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3, 

4 och 5 kap. 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Planförslagets miljöpåverkan har utretts parallellt med upprättandet av 

samrådsförslaget i en så kallad Undersökning av betydande miljöpåverkan. 

Bedömningen är att planens miljöpåverkan är så pass begränsad att det inte finns 

ett behov av att upprätta en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, som redovisas längre fram i denna 

planbeskrivning, görs till föremål för samråd med länsstyrelsen samtidigt som 

detaljplanen. Länsstyrelsen har i samband med samrådet yttrat sig och delar 

kommunens bedömning om att miljöpåverkan är begränsad och att ingen MKB 

behövs.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan och FÖP Hundfjället - Tandådalen 

Följande översiktliga planer finns antagna för aktuellt område: 

• Översiktsplan för Malung-Sälens kommun antagen av KF 2009-03-30. 

Planen vann laga kraft 2009-11-26.  

• En fördjupad översiktsplan finns antagen för Tandådalen-Hundfjället 

(2002).  

 

Föreslaget planområde ligger huvudsakligen inom rekommendationsområde Bf8-9 

som föreslår fritidslägenheter, service och handel. En del av planområdet berör 

även Bb1 som pekas ut för personalbostäder och gemensam service. I den 

fördjupade översiktsplanen visas hur bebyggelse, liftar, rekreationsanläggningar 

mm bör disponeras.  

Aktuell detaljplans syfte överensstämmer med gällande översiktsplan och den 

fördjupade översiktsplanen. 
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Figur 1: Plankarta från den fördjupade översiktsplanen, Hundfjället – Tandådalen (2002). 

Planprogram Hundfjället Centrum Samrådshandling 

I samrådshandlingen för Planprogram Hundfjället Centrum återfinns ett koncept 

för utveckling av Stjärnvägen som bygger på att skapa attraktivitet och diversitet 

längs Stjärnvägen utan att det blir för mycket stadskänsla längs hela vägen. Detta 

avses åstadkommas genom att variera bebyggelsetyper, bebyggelse-intensitet, 

parkeringslösningar och funktioner. Utvecklingsstråket delas upp i två 

”förbindelsepunkter” som är mer kompakta och 3 mellanliggande zoner som är 

mer småskaliga.  

Aktuell plan är i linje med detta koncept och utgör en så kallad ”förbindelsepunkt”. 

Placeringen av punkten är en aning förskjuten västerut jämfört med föreslagen 

placering i planprogrammet. 

Detaljplaner som berörs av planförslaget 

Detaljplan för värmecentral i Tandådalen upprättad 2011 och gjord ändring av 

detaljplanen från 2014 

Planområdet gränsar i nordost mot ett industriområde där både värmecentral och 

pistmaskinsgarage finns. För detta område gäller ”Detaljplan för värmecentral i 

Tandådalen” upprättad 2011 och tillhörande ändring av detaljplan från 2014. 

Detaljplanen tillåter en värmecentral, lager och icke störande industri. 

Bebyggelsen får vara högst 7–10 meter hög. Aktuell detaljplan kommer att 

påverka ovan nämnda detaljplan genom att de sydvästra delarna som idag är 

planlagda som NATUR kommer att planläggas som [ÅTERVINNING] och 

pistmaskinsstråk [T]. Se orange markering i figur 2 och mer information under 

rubriken teknisk försörjning/avfall och rubriken trafik.  
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Figur 2: Plankarta för ändring av detaljplan för värmecentral i Tandådalen, orange markering visar den del 

som aktuell detaljplan påverkar 
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Detaljplan för tomtområde vid Stjärnvägen i Tandådalen 

Aktuell detaljplan påverkar ”Detaljplan för tomtområde vid Stjärnvägen i 

Tandådalen” (upprättad 2009) belägen öster om planområdet. Detaljplanen tillåter 

bostäder i en till två våningar med en tillåten exploatering mellan 150–300 

m2/fastighet. I områdets södra del finns en transportlift inplanerad (N). Den del 

som kommer påverkas är E1 (sophantering) och naturmark som ligger i den 

nordvästra delen. Se orange markering i figur 3. Området kommer att planläggas 

som bostäder [B]. Anledningen till ändringen är att man vill samla 

återvinningstationerna för de nya och befintliga bostäderna på en och samma 

plats strax norr om Stjärnvägen.  

 

 

Figur 3: Plankarta för tomtområde vid Stjärnvägen i Tandådalen (upprättad 2009) orange markering visar 

den del som aktuell detaljplan påverkar 

Planbesked  

Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun har 2016-03-08 beslutat att 

planarbete för rubricerad plan får påbörjas. Planen syftar till att möjliggöra för nya 

bostäder mellan Tandådalen och Hundfjället, söder om Fjällvägen. Området mellan 

Tandådalen och Hundfjället är lämpligt att sammanbygga med passande 

bebyggelsestruktur, så att områdena knyts samman.  

Riksintressen 

Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap 6 §, 

Transtrandsfjällen och riksintresset Transtrandsfjällen till Treriksröset, som 

omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap 1-2 §. 

Hushållningsbestämmelserna avser större områden som i sin helhet är av 

riksintresse på grund av de samlade natur- och kulturvärden som finns i området. 

I § 2 anges områden där turism och friluftsliv särskilt ska beaktas. Aktuell 

detaljplan bedöms inte negativt påverka riksintressena. 
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Strandskydd  

Bäcken från Tandådalstjärnarna rinner genom planområdet och omfattas av 

strandskydd 100 meter. Detta innebär att i stort sett hela planområdet berörs av 

strandskyddet som därmed behöver upphävas. I samband med att detaljplanen 

antas upphävs strandskyddet för all kvartersmark, gator och återvinning.  

En del av bäckens vatten är dagvatten från industriområdet öster om planområdet 

och från Stjärnvägens diken som sammanstrålar norr om vägen och rinner vidare 

ut i myren söder om Stjärnvägen och elljusspåret. Bäcken/dikena inom 

planområdet är kraftigt påverkade av pågående verksamhet och de 

dikesuträtningar som genomförts vid nedgrävande av kraftledningarna längs 

Stjärnvägen. För att motverka ansamlingar av stora mängder vatten från 

Tandådalstjärnen i det nya bostadsområdet vid snösmältning så kommer bäckens 

dragning ändras. Bäckens rena vatten separeras då även från dagvattnet. Se 

bäckens befintliga sträckning i figur 5 och ny dragning av bäcken och tänkt 

dagvattenhantering i figur 6.   

               

 

Figur 4: Bäcken/diket söder respektive norr om Stjärnvägen. 

Enligt naturinventeringen som genomförts av HL 

Taigabas i november 2017 är bäcken på den norra 

sidan om Stjärnvägen delvis dikesuträtad och har 

ett kraftigt fluktuerande flöde beroende på årstid, 

troligen bottenfryser den inte, se figur 4. Då 

bäcken saknar värdehöjande strukturer och är så 

pass påverkad av Stjärnvägens vägområde 

bedöms den sakna tydligt skyddsvärde.  

Enligt 7 kapitlet 18 c § p 1 - 6 miljöbalken får 

särskilda skäl, vid prövning av en fråga om 

upphävande av strandskyddet, åberopas endast 

om det aktuella området uppfyller någon av 

miljöbalkens särskilda skäl. Som särskilt skäl i 

denna detaljplan är punkt 5 ”behöver tas i anspråk Figur 5: Bäckens sträckning 
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för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området” aktuellt.  

Turistnäringen är viktig för Malung-Sälens kommun och aktuellt planområde ligger 

strategiskt bra mitt emellan Hundfjället och Tandådalen. Området kan lätt nås 

med buss och taxi från den nya flygplatsen. De nya bostäderna kommer att täcka 

ett ökat behov av bäddar för de som kommer utan bil som behöver gångavstånd 

till liftar, nedfarter och kommersiell service. Inom området eller i direkt 

angränsning till finns befintlig infrastruktur såsom vägar, skidliftar, nedfarter, el, 

tele, fjärrvärme, vatten och avlopp varvid området därför anses lämpligt för 

bebyggelse. Delar av området är redan idag anspråkstaget av Stjärnvägen med 

sitt vägområde. Kommunen anser därför att upphävandet av strandskyddet inom 

planområdet uppfyller punkt 5 av miljöbalkens särskilda skäl. 

Upphävandet bedöms inte strida mot strandskyddets syfte att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden eller syftet att 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. En konsekvens 

av detaljplanen blir att bäcken som rinner genom området kommer att flyttas till 

den östra delen av planområdet. Detta för att kunna hantera flöden och att kunna 

separera bäckvattnet från dagvattnet. Den del av bäcken som ligger norr om 

Stjärnvägen är sedan tidigare dikesuträtad och därför kraftigt påverkad. På den 

södra sidan om Stjärnvägen, i områdets mitt, kommer den befintliga bäcken att 

användas som dike i sin nuvarande sträckning och form. Den nya bäcken kommer 

att ligga inom allmän plats naturmark [NATUR]. Se figur 6 och befintlig 

sträckning figur 5. 

 

 

Figur 6: Bäcken och diken. Avvattningsplan för dagvatten. 
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Strandskyddet kommer att upphävas för all kvartersmark betecknat med [T, H, B, 

O] och för allmän plats [HUVUDGATA, LOKALGATA, GÅNG och ÅTERVINNING] i 

samband med att planen vinner laga kraft. Upphävandet styrs med en [generell 

administrativ bestämmelse] för hela planområdet.  

Exploatören ska söka nödvändiga tillstånd hos länsstyrelsen för att flytta eller 

kulvertera bäcken. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur  

En naturvärdesinventering har tagits fram av HL Taigabas i november 2017. 

Naturvärdesinventeringens slutsats är att området är lämpligt att ta i anspråk 

eftersom det endast förekommer begränsade naturvärden.  

Området är svagt sluttande till flackt med skog på mäktig morän och öppna 

myrar. Myrmarken är av mycket magert slag, lågstarrtyp. Ett flertal ingrepp finns i 

området; Stjärnvägen med diken och ledningsgrav som löper längsmed vägen, 

transportled för pistmaskiner och avverkad ledningsgata för VA-ledning i söder. 

Skogsmarken som är tämligen mager är täckt av cirka 120 år gammal tallskog 

som är något skiktad. Enstaka inslag av fjällbjörk finns. Fältskikt av 

kråkbär/ljungtyp finns samt bottenskikt av friskmossor och renlavar, i övrigt är 

planområdets flora mycket trivial.  

Naturvärden saknas med undantag av ett flertal gamla huggna brandstubbar. På 

dem återfanns enstaka signalarter som skör kvastmossa (Dicranum fragilifolium) 

och vedskivlav (Hertelidea botryosa) NT. Dessa arter är talrika i trakten och anses 

därför inte ha något högre värde. Naturvärdesinventeringen drar slutsatsen att en 

tilltalande miljö kan säkerställas genom att inte i onödan förstöra stubbar och 

gärna integrera kraftigare tallar i planförslaget.  

Den bäck som löper genom området är delvis dikesuträtad och har ett kraftigt 

fluktuerande flöde beroende på årstid. Troligen bottenfryser den inte. Då den 

saknar värdehöjande strukturer och är så pass påverkad av Stjärnvägen bedöms 

den sakna tydligt skyddsvärde. Naturvärdesinventeringen menar på att det är 

fördelaktigt med tydliga instruktioner för att undvika läckage av slam, 

näringsämnen eller bränsle/olja.  

Naturvärdesinventeringens slutsats är att området är lämpligt att ta i anspråk 

eftersom det endast förekommer begränsade naturvärden. Naturvärdesbärande 

element inskränker sig till brandstubbar och bäck som dock inte uppvisar 

långtgående anpassningsbehov på grund av att den nyligen har dikesuträtats. 

Området har ringa hänsynsbehov som mest ligger på anpassning till 

landskapsvård. Inventeringens slutliga rekommendation är att integrera så mycket 

tall som möjligt för en tilltalande landskapsbild. I planområdets mitt sparas ett 

naturstråk i nord-sydlig riktning och planläggs som natur [NATUR]. I detta stråk 

bör större tallar sparas, men kommunen finner det inte nödvändigt med ett skydd 

av tallarna. Naturstråket möjliggör även passage för djur och människor genom 
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området. Naturmarken längst i norr mot Fjällvägen sparas som [NATUR], dels 

som en naturlig skärm mot Fjällvägen och dels som skyddszon då vägen är 

rekommenderad primär väg för farligt gods.  

Mark och geologi 

Marken inom planområdet sluttar från Fjällvägen som ligger på cirka 613 m.ö.h. i 

norr till cirka 603 m.ö.h. i söder. Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) 

består marken norr om Stjärnvägen av morän medan marken söder om vägen av 

ett tunt lager av torv och därefter morän samt isälvssediment. Delar som idag 

består av torv kan komma att grävas ur och fyllas igen.  

  

Figur 7. Markförutsättningar enligt SGU. Planområdet markerat i Orange. 

Kultur 

Planområdet innefattar inga kända fornlämningar eller kulturmiljöer med 

bevarandevärde. 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns inga byggnader men sydost om området ligger ett 

fritidshusområde med fristående en-och tvåplanshus där modernare arkitektur 

blandats med karaktäristiska fjällhus (se figur 7).   
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Figur 7: Befintlig bebyggelse på Silvervägen och Guldvägen öster om planområdet. 

 

Nordost om planområdet ligger ett verksamhetsområde med byggnader för bland 

annat pistmaskiner och en fjärrvärmeanläggning. Till största del är byggnadernas 

fasader av rödfärgad plåt och svart plåttak (se figur 8).  

 

Figur 8: Industriområde nordost om planområdet 

 

Föreslagen bebyggelse  

Inom planområdet tillåts en blandad bebyggelse med både bostäder, handel och 

restauranger och tillfällig vistelse [B, H, O]. Tanken är att det ska finnas utrymme 

för bostäder och ett blandat utbud av mindre verksamheter i väl gestaltade 

byggnader som skapar en attraktiv miljö året runt. Det är inte avsikten att större 

verksamhetslokaler till exempel lågprisvaruhus ska lokaliseras till området. 

Detaljplanen möjliggör för cirka 170-230 nya bostäder i olika boendeformer vilket 

motsvarar cirka 1300-1800 bäddar.  

För att skapa ett levande, tryggt och attraktivt stråk mellan skidorterna 

Tandådalen och Hundfjället eftersträvas en tätare bebyggelsekaraktär längs 

Stjärnvägen och därför tillåts inte friliggande en- och tvåbostadshus längs 

huvuddelen av detta stråk vilket säkras med planbestämmelse [ej fril]. För att 

öka mänsklig närvaro och trygghetskänsla längs Stjärnvägen ska entréer finnas 

[entré] mot den planerade gång- och cykelvägen på den södra sidan om 

Stjärnvägen inom [HUVUDGATA]. Största byggnadsarea är 30 procent av 

fastighetsarean längs Stjärnvägen vilket säkras med bestämmelse [e1]. 

Byggnader längs Stjärnvägen ska placeras i användningsgräns mot 
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[HUVUDGATA] och minst 4 meter från övriga fastighetsgränser och 

komplementbyggnad minst 1,5 meter från fastighetsgräns [p1]. Placering styrs 

även mot gårdsformer med [prickmark]. Angöringssida till garaget skall minst 

vara 6 meter från allmän gata [p1]. Högsta byggnadshöjd längs huvuddelen av 

Stjärnvägen är 10 meter för huvudbyggnad. För att möjligheten att etablera 

verksamheter inom området inte ska byggas bort, och för att undvika att för stora 

lokaler anläggs, regleras rumshöjden där handel [H] möjliggörs med [f1] - 

Våningshöjden i bottenplan ska vara mellan 3,3 meter och 4,0 meter. 

Avsikten med planbestämmelse [f1] är att storskalig handel av 

externhandelskaraktär ej ska etableras i området.  

För bebyggelsen mot Fjällvägen och bebyggelse längst i söder mot skidbackarna 

tillåts en större variation av bostadsform och fastighetsstorlek. Högsta 

byggnadshöjd är 7 meter för huvudbyggnad. Största byggnadsarea är 30 

procent av fastighetsarean och regleras med bestämmelsen [e1]. Huvudbyggnad 

skall placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 

1,5 meter från fastighetsgräns. Angöringssida till garaget skall minst vara 6 

meter från allmän gata, detta regleras med [p2].  

För kvartersmarken som angränsar mot befintligt bostadsområde i öster tillåts en 

lägre exploatering och byggnadsarean regleras därmed till 20 procent med 

planbestämmelse [e2]. För att harmoniera med den befintliga bebyggelsen i öster 

tillåts här endast friliggande en- och tvåbostadshus, vilket regleras med 

planbestämmelse [fril]. Planbestämmelse om placering i förhållande till 

fastighetsgränser [p2] gäller även här. Minsta och största möjliga fastighetsarea 

regleras med planbestämmelse [d] till 600 m2 respektive 1000 m2.  

Fasadmaterial skall i huvudsak bestå av trä och yttertak skall uppföras med matt 

färg för att smälta in i den befintliga miljön, detta regleras med en [generell 

bestämmelse] för hela planområdet. Högsta byggnadshöjd inom planområdet är 

3 meter för komplementbyggnad och styrs med en [generell bestämmelse] 

som gäller för hela planområdet.  

För att undvika stora parkeringsytor inom området bör så stor del av 

parkeringsbehovet som möjligt förläggas till långtidsparkering utanför 

planområdet – se avsnittet Parkering. 

Samhällsservice 

Det ligger två livsmedelsbutiker i Tandådalen, en vid skidanläggningen och en vid 

cirkulationsplatsen på Fjällvägen där även bensinstation, skid- och klädbutik och 

restaurang finns. Service som skiduthyrning, skidshop och restauranger finns både 

i Tandådalen och i Hundfjället.  

Inom planområdet tillåts handel och restauranger, med syfte att skapa en levande 

och attraktiv miljö kring Stjärnvägen. 

Rekreation 

Direkt söder om planområdet finns ett elljusspår med längdskidsspår och 

skoterled, på sommaren finns motions- och promenadstråk. Elljusspåret startar i 

Hundfjället med möjlighet att ansluta till Tandådalens elljusspår.  
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Närmsta alpina lift är ”Väggenbanan” som ligger cirka 250 meter söder om 

föreslagen bebyggelse där även förbindelselift går mellan skidorterna 

Hundfjället/Tandådalen.  

Miljö, hälsa och risk 

Transport av farligt gods och trafiksäkerhet 

Väg 66, Fjällvägen, är utpekad som rekommenderad primär transportled för farligt 

gods. I dagsläget förekommer inga planerade transporter av farligt gods på 

sträckan förbi planområdet (Ramboll, 2022). För att utreda planförslagets 

lämplighet med avseende på farligt gods och trafiksäkerhet har en riskutredning 

tagits fram. Riskutredningen har beräknat risk genom att titta på både sannolikhet 

och konsekvens av en eventuell olycka.  

Längs aktuell vägsträcka finns endast två olyckor (personbilsolyckor) rapporterade 

sedan 2003, vilket mot bakgrund av antalet fordonsrörelser på sträckan kan anses 

vara få. Båda olyckorna bedömdes som lindriga (STRADA). Skyltad hastighet var 

vid olyckstillfällena 70 km/h, idag är skyltad hastighet sänkt till 50 km/h. 

Sänkning av tillåten hastighet är ett effektivt sätt att öka trafiksäkerheten längs 

en vägsträcka. Fjällvägen passerar planområdet i en ytterkurva med en slänt ner 

mot planområdet. Då olycksfrekvensen är negligerbar ger dock inte skillnader i 

topografi vid sidan av vägen utslag på resultatet av beräkningar på risk för 

sträckan.   

Bebyggelsen planeras som närmast 30 meter från Fjällvägens vägkant och 

därmed i gränsen för den så kallade tillståndspliktiga zonen från vägen. Inom stor 

del av den bebyggelsefria zonen behålls befintliga träd, vilka bidrar med ett visst 

avåkningsskydd för planområdet. Inom planområdet, längs den norra 

plangränsen, planeras en avskärande åtgärd, såsom exempelvis ett dike, utgöra 

skydd i händelse av att utsläpp av drivmedel skulle ske. Vägräcke har tidigare 

diskuterats som ytterligare en möjlig trafiksäkerhetsåtgärd men åtgärden anses 

inte nödvändig då den föreliggande risken är så pass liten, vägens standard i 

övrigt så pass god och antalet inrapporterade olyckor så lågt. 

Slutsatsen av den genomförda riskanalysen är att planen är lämplig att genomföra 

med avseende på människors hälsa och säkerhet och detta både mot bakgrund av 

risker kopplade till farligt gods och risker kopplade till generell trafiksäkerhet. Att 

en hastighetssänkning har skett under perioden då risk för halka finns minskar 

riskerna med avseende på transporter av farligt gods signifikant. Ovanstående 

planerade åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten är motiverade men inte 

nödvändiga. 
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Figur 9: Utökat byggförbud 30 meter, utmed allmän väg. Hämtat från Länsstyrelsens WebbGIS. 

Planområdets läge är ungefärligt markerat med svart cirkel.  

 

Trafikbuller 

Riksdagen antog 2015 (2015:216) riktvärden för trafikbuller vid bostäder. I maj 

2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena. Riktvärdena bör normalt 

inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation 

eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället för vad som anges i första 

stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

Fjällvägen (väg 66) som löper mellan Malung och Sälen har stor betydelse både 

för kommunens invånare och för turistnäringen. Årsdygnstrafiken (ÅDT), den 

genomsnittliga mängd fordon som passerar per dygn, ligger i dagsläget på cirka 

1600 fordon. Flest fordonsrörelser sker under vinterns fem månader och i 

anslutning till helgernas stugbytardagar. Andelen tung trafik är ungefär 12%. 

Hastighetsbegränsningen på Fjällvägen förbi planområdet är 50 km/h. Det har inte 

gjorts någon trafikräkning på Stjärnvägen. Årsdygnstrafiken (ÅDT) bedöms där 

ligga på mellan 200–400 fordon/dygn. Byggnader i aktuell detaljplan får inte 

enligt detaljplanen uppföras närmare än 30 meter från Fjällvägen. 

En bullerutredning har tagits fram för att säkerställa att lämpliga bullernivåer för 

bostadsbebyggelse råder i området. Beräkningarna i bullerutredningen baseras på 

trafikdata för Fjällvägen, Stjärnvägen och områdets lokalgator som är omräknade 

till nivåer för prognosår 2040 (se tabell 1). Samtliga trafiksiffror i tabell 1 är 

uppräknade med hjälp av Trafikverkets EVA-kalkyl. 
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Tabell 1: Trafikmängder från framtagen bullerutredning. (ACAD, 2022) 

Väg Fordon/ 

årsmedeldygn 

Andel tung 

trafik [%] 

Hastighet 

[km/h] 

Fjällvägen  19001) 13%1) 501) 

Stjärnvägen  5002) 9%3) 701) 

Lokala gator  2003) 0%3) 303) 
1) NVDB på webb, Nationell vägdatabas, Trafikverket. Hämtad 

2022-06-20. 
2) Detaljplan för bebyggelse längs Stjärnvägen, 2022. 

Planbeskrivning. Malung-Sälen Kommun, Dalarnas län. Mottagen 

2022-06-20. 
3) Uppskattat värde av ACAD 

 

Resultatet från bullerutredningen visar att bebyggelsen inom planområdet med 

avseende på bullret från trafik på Fjällvägen och Stjärnvägens ekvivalenta och 

maximala ljudnivåer uppfyller riktvärdena vid samtliga fasader. Ljudnivåerna når 

som högst 58 dBA ekvivalent nivå vid bebyggelsen närmast Stjärnvägen (se figur 

10). De maximala ljudnivåerna når som högst 79 dBA intill Stjärnvägen (se figur 

11). Det finns goda möjligheter att vid bebyggelsen tillskapa uteplatser som 

uppfyller riktvärdena. Flygbullernivåerna bedöms inte generera buller vid den 

aktuella detaljplanen. 

I ett framtida scenario, där planområdet är fullt utbyggt, är det möjligt att dagens 

tillåtna hastighet om 70 km/h längs Stjärnvägen sänks till 50 km/h, likt andra 

tätare bebyggda områden. Om detta sker kommer det att ytterligare förbättra 

bullersituationen för bostäderna längs Stjärnvägen. Ett annat sätt att ytterligare 

förbättra ljudmiljön för boende i området är att placera sovrum mot fasad som ej 

vetter mot Stjärnvägen.  

 

Figur 10: Karta över ekvivalenta bullernivåer från framtagen bullerutredning. (ACAD, 2022) 
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Figur 11: Karta över maximala ljudnivå från vägtrafik dagtid från framtagen utredning. (ACAD, 2022) 

Pistmaskinsbuller 

Inne i planområdet finns utrymme för ett pistmaskinstråk. Pistmaskinerna åker 

denna väg idag från pistmaskinsgaraget som är beläget nordöst om planområdet 

vidare till nedfarterna cirka 0,5 km söder om planområdet. Pistmaskinerna 

förväntas vara i drift nattetid under vintersäsong. Då avståndet är så pass stort till 

driftområdet bedöms buller från driften inte blir ett problem för planerad 

bebyggelse.  

När pistmaskinerna passerar planerad bebyggelse bullrar de, vilket sker några 

gånger per dygn. Ljudet ökar gradvis för att kulminera vid passage och sedan avta 

då maskinen avlägsnar sig. Pistmaskinerna rör sig mellan verksamhetsområdet 

och pisterna cirka tre gånger under ett arbetspass. Piststråket omges av 

naturmark och gaturum i väster och gaturum i öster vilket skapar ett avstånd 

mellan planerade bostäder och pistmaskinerna som passerar. Samtliga byggnader 

kommer att ha möjlighet till en bullerskyddad sida.  

Det buller som pistmaskinerna ger upphov till när de passerar området är att 

betrakta som trafikbuller då det rör sig om trafik till och från ett 

verksamhetsområde. Situationen är jämförbar med när en traktor med släp kör 

längs en väg för att komma till en åker. Ekvivalent ljudnivå ska då ej överstiga 55 

dBA vilket givet den låga trafikmängden med grund i ”Översiktlig beräkning av 

vägtrafikbuller” inte bedöms ske.  

Värmecentral 

I anslutning till planområdet, cirka 70 meter öster om planområdets planerade 

nordöstra bebyggelse, finns en värmecentral med flisförbränning. Under 

planarbetet har störningar till följd av värmecentralens verksamhet och dess 

eventuella påverkan på närboende i området utretts. Potentiellt förhöjda risker för 

brand- eller explosionsolyckor har diskuterats tillsammans med regionens 

räddningstjänst. Räddningstjänsten bedömer att ingen förhöjd risk för sådan 

olycka föreligger.  
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Eventuellt störande buller genererat av anläggningen har utretts inom ramen för 

tidigare nämnd bullerutredning. Som underlag för beräkningar av ljudnivå från 

värmecentralen har miljörapport från 2015 med tillhörande bullerutredning 

använts. Den då framtagna bullerutredningen simulerade ett worst case scenario 

genom att varva rökgasfläkten i toppen av den 20 meter höga skorstenen på full 

kapacitet och då utföra ljudmätningar. Detta scenario finns visualiserat i figur 12 

nedan. Ljudnivåerna från värmecentralen uppfyller med marginal riktvärdena för 

industribuller i närheten av bostadsbebyggelse. De ekvivalenta ljudnivåerna når 

som högst 38 dBA då skorstenens kapacitet maximerats. 

Kommunens sammantagna bedömning är mot bakgrund av detta att 

värmecentralen inte kommer att innebära störningar eller hälsorisker för 

närboende och att placeringen av planerad bebyggelse därmed är lämplig.  

 

Figur 12: Resultatet av bullerutredningen från 2015 visualiserat i nyligen framtagen bullerutredning. 

(ACAD, 2022) 

Trafik 

Gator och angöring  

Planområdet angränsar till Fjällvägen (väg 66) där hastighetsbegränsningen är 70 

km/h, med sänkning till 50 km/h vintertid mellan 1/11–30/4.  

Angöring till planområdet kommer ske via Stjärnvägen som ansluter till Fjällvägen 

(väg 66) vid skidanläggningarna Tandådalen och Hundfjället. Inom vägområdet 

för Stjärnvägen [HUVUDGATA] inryms körbana, gång- och cykelväg, diken och 

ledningsstråk. Vägområdets bredd varierar mellan 13–21,5 meter till följd av 

befintliga nedgrävda elledningar.  

Planområdet inkluderar även tre lokalgator [LOKALGATA]. Dessa två lokalgator 

har ett vägområde som är 8 meter brett och inrymmer körbana och diken.  
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Då en allmän återvinningsstation anläggs vid den södra infarten till 

Pistmaskinsgaraget kommer del av infartsvägen ändras så att den blir allmän 

[HUVUDGATA].  

För att minimera antalet in-/utfarter mot Stjärnvägen gäller [utfartsförbud] på 

stora delar av sträckan. 

Pistmaskinsstråk 

Från Skistars pistmaskinsgarage i nordväst löper i dag ett transportstråk söderut 

till ”Väggenbanan” för pistmaskiner och skotrar. Det stråket kommer att 

planläggas i detaljplanen som [T], [B], [O], [H]. Syftet med kombinationen 

pistmaskinsstråk och bostäder, tillfällig vistelse och handel är att om 

pistmaskinsgaraget flyttas närmre skidbackarna kommer pistmaskinsstråken inte 

behövas och marken skall då kunna bebyggas med bostäder utan att detaljplanen 

behöver ändras. 

Gång- och cykelväg  

Längs den södra sidan av Stjärnvägen [HUVUDGATA] planeras en separat gång- 

och cykelväg som är en förlängning av den påbörjade gångvägen förbi Silver- och 

Guldvägen. I den befintliga detaljplanen för Silver- och Guldvägen finns även ett 

illustrerat gångstråk inom naturmark. Aktuell detaljplan möjliggör en fortsättning 

av detta gångstråk genom att säkerställa naturmark [NATUR1].  

Parkering 

Parkeringsnormen som gäller inom planområdet är att det ska finnas en 

parkeringsplats för varje fyra bäddar. Schablonmässigt beräknas en lägenhet 

uppta 100 kvadratmeter BTA och inrymma 8 bäddar vilket innebär 2 

parkeringsplatser per 100 kvadratmeter eller 1 parkeringsplats per 50 

kvadratmeter.  

Parkeringsplatser bör i så stor utsträckning som möjligt förläggas till 

långtidsparkering utanför planområdet. Verksamheter tillåts större flexibilitet att 

anlägga parkeringar utanför planområdet och regleras därför inte. Tanken är 

framförallt att öppna upp för möjligheter för tillfälliga boenden inriktade mot 

besökare som inte anländer med bil. I plankartan regleras parkering för 

lägenheter för bostadsändamål så att det ska finnas en parkering per 50 

kvadratmeter BTA och minst en per lägenhet inom planområdet. Detta regleras 

med planbestämmelse [a2] - Startbesked för byggnader för bostadsändamål 

får inte ges förrän parkeringsplatser säkerställts. 1 parkeringsplats skall 

anordnas per 50 kvadratmeter BTA som bebyggs och minst en 

parkeringsplats per lägenhet ska vara belägen inom planområdet. I 

planområdets nordvästra del finns kvartersmark med användning [P] – 

Parkering i syfte att tillgodose kravet på antal parkeringsplatser per lägenhet 

som måste tillskapas inom planområdet.  

För friliggande en- och tvåbostadshus gäller att parkering ska ske inom egen 

fastighet. 
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Flyg och busstrafik 

Dalatrafik trafikerar Tandådalen och Hundfjället med flera bussturer dagligen. 

Busshållplatser finns i anslutning till Fjällvägen.  

En ny flygplats, Scandinavian Mountains Airport, finns vid Mobergskölen intill 

Rörbäcksnäs. Flygplatsen ligger 9 km väster om Hundfjället och byggdes med 

målet att skapa tillväxt i regionen med besöksnäringen som motor. I och med 

flygplatsens färdigställande är Hundfjället och Tandådalen nu Sälenfjällens nya 

entré från väster och aktuellt planområdes bebyggelse därmed lämplig för 

framtida turister utan tillgång till egen bil.  

Närmaste busshållplats finns idag cirka 1 km från planområdet vid 

Hundfjällshotellet och trafikeras av buss 121. I samband med att flera områden i 

närområdet exploateras ökar vikten av en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. 

Ambition om att, när behov uppstår, anordna ytterligare busshållplats, närmare 

planområdet, finns därför. Mot bakgrund av detta har plats att anordna 

busshållplats inom vägområdet för Stjärnvägen [HUVUDGATA] sparats.   

Teknisk försörjning 

Spillvatten 

VA-anläggningen i denna detaljplan avses bli VA-huvudmannen VAMAS 

anläggning. Exploatören ska upplåta ledningsrätt till förmån för VAMAS vid 

överlämnande av VA-anläggningen. Ledningsrättens utformning bestäms vid 

detaljprojektering.  

Planområdet korsas av befintlig spillvattenledning vilken föreslås läggas om i syfte 

att tillgängliggöra byggbara ytor. Sträckan som befintliga spillvattenledning 

föreslås läggas om framgår av figur 13. Där framgår även vart planområdet 

föreslås anslutas. Servisledningar till fastigheter inom området bör kunna utföras 

med självfallsledningar, huvudledningar som samlar upp serviserna, centralt 

anlagda i gatorna, bör även de kunna utföras som självfallsledningar. Vid 

framtagandet av principlösningen för VA inom detaljplaneområdet har befintliga 

markhöjder använts. De nya och gamla VA-ledningarna kommer antingen att ligga 

inom allmän plats i form av natur, gator och gångvägar eller säkerställas med [u-

område] inom kvartersmark. Vid detaljprojektering av VA-systemet skall VAMAS 

tekniska standard användas.  
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Figur 13: Principlösning för vatten och avlopp.  

Vatten 

Anslutning av vatten kan ske norr om planområdet på andra sidan Fjällvägen, se 

figur 13. Kapaciteten i anslutningspunkten anses som tillräcklig. En brandpost ska 

anläggas inom området, dimensioneringen av vattenledningen behöver därmed ta 

hänsyn till det. Utformning och utförande av vattenanläggningen med serviser ska 

ske enligt VAMAS Tekniska standard. U-område [u] för planerad vattenledning 

finns på plankartan över område planlagt som kvartersmark Parkering.  

Vattenförbrukning: antalet bäddar (1500 st) * 0,150 = 225 m3/dygn. 

Avloppsbelastning (PE) baserat på 70 g BOD7 per person och dygn blir antalet 

bäddar (1500) * 0,7 = 1050 PE. 

Dagvatten  

Marken inom planområdet har en tydlig lutning från norr, som ligger högt, till 

söder, som ligger lågt (cirka 6% lutning). Större delen av planområdet avrinner till 

myren söder om planområdet (se figur 14). Befintlig bäck utgör en större 

flödesväg. Enligt befintliga förhållanden avrinner planområdets nordvästra hörn i 

sydvästlig riktning med utlopp i befintliga Stjärnvägens vägdike. I detta dike 

transporteras vattnet sedan västerut längs med vägen.  

Planområdet avgränsas i norr av Fjällvägen som topografiskt ligger högre än 

planområdet. Fjällvägen skär, enligt simulering i SCALGO Live, av 

avrinningsvägarna från Fjällsåsen norr om planområdet. Avrinnande dagvatten 

norrifrån rinner västerut längs med Fjällvägens norra sida.  
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Figur 14: Befintligt avrinningsvägar inom planområdet enligt SCALGO Live (Ramboll, 2022).  

 

För att motverka ansamlingar av stora mängder vatten i bostadsområdet från 

Tandådalstjärnen vid snösmältning ska bäckens sträckning göras om (se figur 15). 

Den nya sträckningen placeras inom [NATUR]. Strandskyddet för bäcken kommer 

att upphävas i samband med att detaljplanen får laga kraft. Se mer under 

rubriken strandskydd. 

Som skyddsåtgärd för att säkerställa att avrinning från de högre belägna 

områdena norröver inte sker in på planområdets fastigheter, ska avskärande 

diken anläggas på kvartersmark längs de norra fastighetsgränserna, se figur 15. 

Liksom för bostadsfastigheterna ska ett avskärande dike placeras längs 

parkeringsytans norra gräns. Dessa diken ges utlopp i den planerade naturmarken 

[NATUR] i centrala planområdet, där en flödesväg transporterar vattnet genom 

planområdet vidare mot myren. 

 

Planförslaget innebär även att kvartersmarken i möjligaste mån lutas mot 

lokalgator där avrinnande dagvatten leds till naturmarken i planområdets mitt. 

Parkeringsytor inom planområdet föreslås utföras som grusytor, eftersom de då 

blir genomsläppliga och minskar dagvattenavrinningen.  

 

Den del av parkeringen som ligger inom delavrinningsområde med utlopp i 

Stjärnvägens befintliga dike behöver studeras vidare i detaljprojektering. 

Parkeringsytan ska i så stor mån som möjligt lutas om via höjdsättning så att 

avrinning sker till naturmarken inom planområdet. Enligt översiktlig bedömning 
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kan en mindre del av parkeringsytan i norr avrinna diffust till angränsande 

naturmark utan att detta skapar olägenhet.  

 

Gröna markeringar i figur 15 avser främst ytlig dagvattenhantering i nya diken, 

vilket medför rening och fördröjning av dagvattnet. 

 

 

Figur 15: Bäcken och planerad avvattning inom planområdet. 

Fiber 

Fiberledningar finns i anslutning till planområdet. Anslutning till internet bedöms 

därför som möjlig. 

Värme 

Fjärrvärmeverket ligger i direkt anslutning till planområdet varför anslutning till 

verket ses som möjlig. Skistar fjärrvärme i Sälen AB är huvudman för 

fjärrvärmen. Skistar planera att lägga ner en fjärrvärmeledning inom [GATA1]. 

Ledningen skall förläggas så att den kan driftas inom vägområdet. Hänsyn ska tas 

till planerade VA ledning och diken inom området. 

El 

Malungs Elnät AB har både region- och lokalnätskablar längs Stjärnvägen. 

Spänningen på kablarna är för regionnät 55 kV och för lokalnät 22 kV. 55 kV-

kabeln har koncessionen med anläggningsnummer 6402 Q (1) och gäller till 17 

februari 2021. 

Malungs Elnät planerar att bygga en ny 72,5 kV ledningar och två nya 20 kV 

ledningar mellan Tandådalen och Närsjön. Enligt Malung elnät så kommer 55 kV-

kabeln längs Stjärnvägen tas ur funktion när den nya regionkabeln tas i drift norr 

om Fjällvägen. Bebyggelsen direkt norr om ledningen kan därför inte byggas innan 
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koncessionen upphävs. Genomförandetiden är därför förskjuten fram till 2025 för 

de delar som är markerade med [a1]. Om ledningen tas ur drift innan kan en 

planändring göras. Befintlig 22 kV-kabel kan behöva flyttas närmare Stjärnvägen 

för att inte påverka bebyggelsen, detta får utredas vid projektering. 

Inom planområdet finns tre områden markerade med [E] för tekniska 

anläggningar där transformatorstationer kan uppföras.  

Återvinning 

Bebyggelsen i Tandådalen-Hundfjället ligger inom område med kommunal 

sophantering. En successiv övergång till källsortering av avfallet pågår inom hela 

kommunen. Möjligheter till källsortering och lämpliga uppställningsplatser för 

återvinningsstationer ska beaktas vid all nybyggnad. Det kommunala bolaget 

VAMAS önskar ersätta små återvinningsstationer med större enheter. Den 

befintliga återvinningstationen på Silvervägen kommer därför att slås ihop med 

den som behövs för detta område och ligga inom användningen 

[ÅTERVINNING]. Den nya placeringen blir vid infarten till pistmaskinsgaraget i 

områdets nordöstra del. Inom område för återvinning säkerställs de befintliga 

ledningarna genom att marken är allmän plats. Ytterligare ledningar bör inte 

förläggas norr om befintliga då VAMAS planera att använda sig av underjordiska 

återvinningsbehållare. Underjordsbehållare kommer användas för mat- och 

restavfall vilket innebär att stationen måste placeras så att detta möjliggörs. 

Räddningstjänst 

Planområdet ligger inom 20 min insatstid från räddningsstation i Lindvallen. 

Räddningsväg ska anordnas där så erfordras för att ge tillräcklig åtkomlighet till 

planerad bebyggelse. För att klara insatstiden ska, där gångavståndet från 

räddningstjänstens fordon är längre än 50 meter, underlaget vara hårdgjort eller 

plogad väg finnas. Närmaste brandpost ligger strax norr om fjällvägen i höjd med 

planområdet, vattenkapacitet finns för ny brandpost inom planområdet. Vid 

detaljprojektering ska räddningstjänstens stegutrustning (11 meter) beaktas.  
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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplanen omfattar inte verksamheter eller åtgärder som anges i MKB-

förordningens bilaga 3. Däremot omfattar aktuell detaljplan mark som tas i 

anspråk för verksamhet som räknas upp i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL), 

d.v.s. sammanhållen bebyggelse. Bedömning om behov av miljöbedömning för 

aktuell detaljplan ska därför göras med beaktande av kriterierna i MKB-

förordningens bilaga 4. 

Områdets egenskaper 

Planområdet är beläget mellan Tandådalen och Hundfjällets skidanläggningar och 

250 meter norr om ”Väggenbanan”. Största delen av området är inte tidigare 

detaljplanelagt, förutom två små delar i väster som är planlagd för sophantering 

och natur. Resterande delar består av tämligen mager tallskog med myrinslag i 

söder. Inom planområdet rinner en bäck från Tandådalstjärnarna som omfattas av 

strandskydd 100 meter. Bäckens sträckning innebär att i stort sett hela 

planområdet berörs av strandskyddet som behöver upphävas för att planen skall 

kunna genomföras.  

Karaktäristiska egenskaper för de åtgärder som planen avser att 

medge 

Planförslaget möjliggör anläggande av bostäder, handel, tillfällig vistelse och 

restauranger, pistmaskinsstråk och en återvinningsstation. Tillfart till området 

kommer att ske från Stjärnvägen och möjliggör cirka 190 stycken nya bostäder i 

olika boendeformer vilket motsvarar cirka 1500 bäddar. 

Planens tänkbara effekter 

Planförslaget medför en ökning av antalet bäddar i området motsvarande cirka 

1500 bäddar och resulterar därför i en ökad trafikalstring på Stjärnvägen och 

korsningarna vid Tandådalen och Hundfjället. Korsningarna till Fjällvägen belastas 

främst i anslutning till stugbytardagarna och i anslutning till start och slut på 

skiddagarna. Trafikökningen bedöms dock som måttlig då den planerade 

fritidsbebyggelsen kommer att ha mycket nära gång- och skidkontakt med 

intilliggande fjällterräng varvid antalet biltransporter kan minimeras. Möjlighet 

finns även att inom vägområdet för Stjärnvägen anlägga busshållplatser så att 

transport till intilliggande skidanläggningarna kan ske utan bil. Inga 

miljökvalitetsnormer eller riktvärden för buller och luft bedöms överskridas vid ett 

genomförande av planen. 

Detaljplanens konsekvenser och inverkan på miljön  

Detaljplanens påverkan på omgivningen bedöms inte vara av den grad att en 

separat miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4:34 behöver upprättas. 

Kommunens och Länsstyrelsens bedömning är att planen inte medför betydande 

miljöpåverkan.  

Nedan beskrivs konsekvenserna av planens genomförande, för att belysa hur 

exploateringen enligt den aktuella detaljplanen direkt eller indirekt påverkar olika 

förhållanden. 
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Naturmiljö  

Naturmark tas i anspråk för genomförande av planförslaget. Enligt 

naturvärdesinventeringen som genomfördes i november 2017 av företaget HL 

Taigabas så innehåller planområdet få naturvärden och saknar hänsynsbehov.  

Bäcken från Tandådalstjärnarna rinner genom området och omfattas av 

strandskydd 100 meter. Bäcken är kraftigt påverkat av pågående verksamhet och 

de dikesuträtningar som genomförts vid nedgrävande av kraftledningarna längs 

Stjärnvägen. För att motverka ansamlingar av stora mängder vatten i 

bostadsområdet från Tandådalstjärnen vid snösmältning och separera bäckens 

rena vatten från dagvatten kommer bäckens dragning ändras. Strandskyddet 

kommer upphävas för all mark inom planområdet. Upphävandet bedöms inte 

strida mot syftet med strandskyddet att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- 

och växtlivet på land och i vatten. Se mer under rubriken Strandskydd. 

Hälsa och säkerhet 

Då planområdet gränsar mot Fjällvägen har en riskutredning genomförts. 

Slutsatsen av riskanalysen är att planen är lämplig att genomföra med avseende 

på människors hälsa och säkerhet. För mer information se rubriken Miljö, hälsa 

och risk. 

Tillgänglighet 

Inom planområdet planeras en gång- och cykelväg längs den södra sidan om 

Stjärnvägen. Till Tandådalen och Hundfjället är gångavståndet cirka 1 km. Det 

finns möjlighet att anlägga busshållplatser inom [HUVUDGATA] och på det sättet 

enkelt kunna ta sig till Sälens centrum, de olika skidområdena och den framtida 

flygplatsen.  

Den nya bebyggelsen kommer att utformas så att handikappvänliga lösningar 

åstadkoms.  

Barnkonsekvenser 

Planförslaget innebär utbyggnad av nya bostäder som gör det möjligt att bo i 

närheten av både Tandådalen och Hundfjällets skidområden. Båda skidområdena 

erbjuder barnvänliga nedfarter, äventyrsområden samt annan utomhuslek. Inom 

planområdet kan gårds- och lekmöjligheter anordnas. I anslutning till planområdet 

finns natur med rekreationsmöjligheter. Genom att möjliggöra separerade gång- 

och cykelvägar minskar risken för olyckor för mindre barn. 

Effekter under byggtiden  

Störningar under byggtiden kan uppstå för närboende, främst i form av buller. 

Dessa störningar bedöms bli förhållandevis begränsade då byggnationerna främst 

sker under lågsäsong då intilliggande stugor är lägre utnyttjade. 
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PLANENS GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Samråd   dec 2018 

Granskning    mars 2022 

Antagande    jun 2022 

Huvudmannaskap 

Kommunen är ej huvudman för allmän plats. Naturmark och gator sköts genom 

en gemensamhetsanläggning. Inom Sälenfjällen sker exploateringar i huvudsak 

för fritidsändamål och därmed förenad verksamhet varför kommunen anser att 

kommunen inte skall vara huvudman för den allmänna platsmarken. 

Planens genomförandetid är 15 år från det datum planen vinner laga kraft. 

Genomförandetiden är framskjuten för bebyggelseområdena markerade med [a1] 

till 2025 med anledning av befintlig koncession för en 55 kV-kabel. Dvs så får inte 

bebyggelse uppföras förrän koncessionen är upphävd. För mer information se 

rubriken teknisk försörjning  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att efter 

bygglovsansökan få bygga i enlighet med planen. Kommunen kan efter 

genomförandetidens utgång ändra eller upphäva planen utan att fastighetsägaren 

har rätt till ersättning (för till exempel förlorad byggrätt). Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen dock att gälla tills den ändras eller 

upphävs av kommunen. 

Bygglovsbefrielse 

Bygglov krävs inte för tekniska anläggningarna inom [E] och [ÅTERVINNING]. 

Minsta avstånd till fastighetsgräns är 2 meter, detta styrs med en [generell 

bestämmelse]. Bestämmelsen gäller under planens genomförandetid.  

Plankostnad 

Kommunen har tagit ut en planavgift av Lima Besparingsskog. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Planområdet är 5,9 hektar stort och ligger inom fastigheten Lima Besparingsskog 

s:1 som ägs av delägande fastigheterna och förvaltas av Lima Besparingsskog. 

Planen möjliggör för uppförandet av cirka 190 stycken bostäder i varierad 

boendeform som kan styckas av från S:1. Minsta respektive största tillåtna 

fastighetsarea för friliggande hus är 600-1000 m2 och detta styrs av 

bestämmelsen [d]. För resterande delar längs Stjärnvägen där avsikten en tätare 

bebyggelsekaraktär regleras inte fastighetsarean utan styrs endast av 
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exploateringsgraden [e1]. Avstyckning sker genom en ansökan hos 

Lantmäterimyndigheten och initieras av exploatören.  

I samband med detaljplanearbetet har en överenskommelse om 

fastighetsreglering skrivits mellan berörda markägare enligt figur 16.  

Större delen av detaljplanens kvartersmark regleras med användningar som kan 

betraktas som enskilda ändamål. Inom ett mindre område i plankartan 

kombineras användningarna [B], [O] och [H] som är enskilda ändamål med 

användning [T] som är ett allmänt ändamål. För kvartersmark med allmänt 

ändamål, det vill säga en markanvändning som traditionellt genomförts av en 

offentlig förvaltare, gäller särskilda regler för inlösen. Detta innebär att marken 

kan lösas in, både på det offentliga organets (i det här fallet kommunen) och på 

fastighetsägarens begäran. Aktuellt område är den södra delen av området, söder 

om Stjärnvägen, som berörs av fastighetsreglering i föregående stycke (se figur 

16). Kommunen planerar inte begära inlösen av kvartersmark belagd med 

användning med allmänt ändamål. Kommunens bedömning är vidare att det inte 

föreligger någon risk att fastighetsägaren begär inlösen av aktuellt område.  

I öster, söder om Stjärnvägen ändras befintliga detaljplaner så att en ny 

bostadsfastighet kan skapas och en nya allmän återvinningsstation norr om 

vägen. Del av infartsvägen till Pistmaskinsgaraget ändras så att den blir allmänt 

tillgänglig [HUVUDGATA]. Lima Besparingsskog förvaltar markområdena.  

En VA-karta har tagits fram av Ramboll. Befintliga VA-ledningar inom området 

kommer att flyttas. De nya och gamla VA-ledningarna kommer att ligga inom 

allmän naturmark, gator, gångvägar eller säkerställas med u-område inom 

kvartersmark.  

Malungs Elnät AB har både region- och lokalnätskablar längs Stjärnvägen. 

Spänningen på kablarna är för regionnät 55 kV och för lokalnät 22 kV. 55 kV-

kabeln har koncessionen med anläggningsnummer 6402 Q (1) och gäller till 17 

februari 2021. 

Malung elnäts 55 kV-kabel längs Stjärnvägen kommer att tas ur funktion när den 

nya regionkabeln tas i drift norr om Fjällvägen. Bebyggelsen direkt norr om 

ledningen kan därför inte byggas innan koncessionen upphävs. Befintlig 22 kV-

kabel kan behöva flyttas närmre Stjärnvägen.  

Gemensamhetsanläggning 

Genom förrättningar som genomförs av Lantmäteriet regleras inrättande av 

nödvändiga gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning avses att 

bildas för skötsel och underhåll av de nya lokalgatorna, avfallshanteringsområdet 

och naturmarken. 

Gemensamhetsanläggningen Rörbäcksnäs ga:17 kommer att behöva omprövas för 

att frigöra mark som är upplåten för sopuppsamlingsområde vid Silvervägen. Vid 

omprövning föreslås att lokalgatorna, avfallshanteringsområdet och naturmarken i 

aktuellt planområde tas in i Rörbäcksnäs ga:17. Utförande av dessa nya 

anläggningar kommer att bekostas av fastighetsägarna inom nu aktuellt 

planområde. Enligt 40 a § anläggningslagen så ska ägaren till den mark som blir 
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av med belastning av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till de 

fastigheter som deltar i ga:n. Denna regel ska alltid beaktas när en 

gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 

Gemensamhetsanläggningen Rörbäcksnäs ga:11 består av vägar omkring 

Hundfjället och består bland annat av Stjärnvägen fram till aktuellt planområde. 

Behov kan finnas att ompröva ga:11 eller bilda en separat 

gemensamhetsanläggning för Stjärnvägen som kopplar ihop planområdet med 

Kalvtjärnsvägen vid Tandådalen (Lima Besparingsskog ga:1). De befintliga 

planområdena öster om aktuellt planområde som ansluter till Stjärnvägen bör vid 

kommande anläggningsförrättning även tas med vid bildande av en 

gemensamhetsanläggning för Stjärnvägen. För vidare anslutning till allmän väg 

kommer nybildade fastigheter inom planområdet att erhålla andelstal i Lima 

Besparingsskog ga:1. Se karta i figur 16.  

 

 

Figur 16: Befintliga fastigheter, servitut och gemensamhetsanläggningar. Markbytet är ungefärligt 

markerat med blå färg (tillfaller Lima Besparingsskog) respektive grå färg (tillfaller Skistar).  

Ledningsrätt 

Ett 18 meter brett ledningsrättsområde för starkström är upplåtet, till förmån för 

Malungs Elnät AB, norr om Stjärnvägen. Ledningarna har flyttats närmare 

Stjärnvägen än sitt ursprungliga läge och är numera förlagda i marken. 

Omprövning av ledningsrätten krävs för att bebyggelsen kan komma till.  

Ansvarsfördelning  

Exploatören avser att bygga ut vägar och ledningar för teknisk försörjning inom 

planområdet. VA-ledningar ska anslutas till det allmänna vatten- och 

spillvattennätet. Samordning mellan exploatören och VAMAS förutsätts ske vad 

gäller anslutning till kommunalt VA-nät. Kostnadsåtaganden, tidpunkter för olika 

slags anläggningsarbeten, krav på ritningar, besiktningar av utförda anläggningar 

mm förutsätts regleras i erforderligt avtal mellan VAMAS, Malungs elnät m.fl. och 
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exploatören. Hela planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten.  

Exploatören skall initiera och bekostar ledningsförrättning. 

Exploatören ansvarar för omdragningen av bäcken från Tandådalstjärnen och 

uppförande av nödvändiga diken inom området. Diken och bäcken kommer att 

skötas av berörd samfällighetsförening. Exploatören ska söka nödvändiga tillstånd 

hos länsstyrelsen för att flytta eller kulvertera bäcken. 

Pistmaskinsstråket som möjliggörs i detaljplanen avses ägas av Skistar AB efter 

genomförd fastighetsreglering (se Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser).   
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MEDVERKANDE 

Detaljplanen har upprättats av Ramboll Sverige AB i samverkan med Malung- 

Sälens kommun.  

 

Malung- Sälens kommun 

Tomas Johnsson    Stadsarkitekt 

Johan Sandgren    Planarkitekt 

Matilda Bolin    Planarkitekt 

Anders Eriksson    Grundkarta  

 

Ramboll  

Uppdragsledare/handläggare  Johan Fäldt, Daniel Bergvin, Johanna 

Lennartsson, Frida Andersson 

VA-utredning Andreas Löfgren, Therese Fors 

Dagvatten Malin Källgården, Susanna Ciuk Karlsson 

Geoteknik Pär Vestling och Ulf Lagerberg 

Granskare Frida Andersson 

 

  

     

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Tomas Johnsson    Johan Fäldt 

Stadsarkitekt    Planarkitekt  

Malung- Sälens kommun   Ramboll Sverige AB 
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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.

Gränser
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

Användning av allmän platsmark med enskilt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 8 § punkt 2)

HuvudgataHUVUDGATA

LokalgataLOKALGATA

NaturmarkNATUR

Naturmark, pistmaskinspassage är tillåtenNATUR1

Återvinning/sophanteringÅTERVINNING

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BostäderB

Tekniska anläggingarE

H Detaljhandel

O Tillfällig vistelse

ParkeringP

PistmaskinsstråkT

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
e1 Största byggnadsarean är 30 procent av fastighetsarean. (PBL 4 kap 11

§ punkt 1)

e2 Största byggnadsarean är 20 procent av fastighetsarean. (PBL 4 kap 11
§ punkt 1)

0,0 Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad
 (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

d Minsta respektive högsta fastighetsarea 600 m2 / 1000 m2 (PBL 4 kap
18 § första stycket)

p1 Byggnader längs Stjärnvägen ska placeras i användningsgräns mot
HUVUDGATA och minst 4 meter från övriga fastighetsgränser och
komplementbyggnad minst 1,5 meter från fastighetsgräns.
Angöringssida till garaget skall minst vara 6 meter från allmän gata
 (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

p2 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgränser
och komplementbyggnad minst 1,5 meter från fastighetsgräns.
Angöringssida till garaget skall minst vara 6 meter från allmän gata
(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f1 Våningshöjden i bottenplan ska vara mellan 3,3 meter och 4,0
meter (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Fasadmaterial ska i huvudsak bestå av trä och yttertak skall uppföras med matt färg (PBL 4 kap 16
§ punkt 1)

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

n Avskärande åtgärd för uppsamling av dagvatten från norr ska finnas
(PBL 4 kap 10 § och 13 §)

entré Entré ska finnas mot HUVUDGATA (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

fril Endast friliggande enbostadshus (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

ej fril Ej friliggande en- och tvåbostadshus

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 §)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1
eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
Kommunen är inte huvudman för allmän plats (PBL 4 kap 7 §)

Strandskyddet är upphävt för all kvartersmark, gata och återvinning (PBL 4 kap 17 §)

Genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §)

Bygglov krävs inte för teknisk anläggning inom [E] eller [ÅTERVINNING]. Minsta avstånd till
fastighetsgräns är 2 meter. Bestämmelsen gäller under genomförandetiden.
 (PBL 4 kap 14 §)

a1 Förskjuten start av genomförandetid till 1 januari 2025 (PBL 4 kap 21 §)

a2 Startbesked för byggnader för bostadsändamål får inte ges förrän
parkeringsplatser säkerställts. 1 parkeringsplats skall anordnas per
50 kvadratmeter BTA som bebyggs och minst en parkeringsplats
per lägenhet ska vara belägen inom planområdet. (PBL 4 kap 14 §)

u Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara
tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §)
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Naturvärdesrapport för ett område vid Stjärnvägen i Malung – 
Sälens Kommun 
 

På uppdrag av Lima Besparingsskog AB har ett område inventerats. Fältbesiktning har utförts 

under 2017-11-03. Den har skett under måttliga förutsättningar för att upptäcka natur eller 

kulturvärden. Det har ändå bedömts som möjligt beroende på enkla förutsättningar och 

skogsbeståndets struktur. På skogsmark har Skogsstyrelsens rekommenderade metoder för 

naturvärdesinventering använts (Nitare – Handbok för nyckelbiotopsinventering) och på 

myrmark metoder liknande Statens Naturvårdsverks våtmarksinventering. De är 

kompletterade med inventering av känslig flora. Beroende på tidpunkten för inventeringen har 

den begränsats till kryptogamer. Eventuella naturvärden har klassats för att harmoniera mot 

SS 199000 som är en Svensk standard för naturvärdesinventering. Dessa klasser är ”Högsta”, 

”Höga”, ”Påtagliga” och ”Vissa” naturvärden. Inventeringen har också utförts oberoende av 

eventuella exploateringsplaner för att kunna vara objektiv. 

 

Det har kontrollerats mot berörda myndigheters offentliga databaser (Länsstyrelsens webbgis, 

Skogsstyrelsens ”Skogens pärlor” och Artportalen. Kontroll har också skett mot 

Länsstyrelsens databas över forn- och kulturlämningar.  

 

Övergripande beskrivning av området 

Ett svagt sluttande till flackt område med skog 

på mäktig morän och öppna myrar. Berggrund 

enligt SGU av sandsten som inte går i dagen. 

Ett flertal ingrepp finns; Silvervägen med 

diken som löper genom området, transportled 

för pistmaskiner och avverkad gata. 

Skogsmarken som är tämligen mager är täckt 

av ca 120 årig tallskog som är något enskiktad. 

Enstaka inslag av fjällbjörk. Fältskikt av 

kråkbär/ljungtyp och bottenskikt av 

friskmossor och renlavar. Mycket trivial flora. 

Ett flertal gamla huggna brandstubbar vittnar om trolig brand som start för beståndet. Inga 

dbnbnf
Text Box
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överståndare eller död ved i övrigt finns kvar. Myrmarken som är av mycket magert slag har 

lågstarrtyp. En bäck rinner genom området 

 

Naturvärden 

Naturvärde saknas utom ett visst för 

brandstubbarna. På dem återfanns enstaka 

signalarter som skör kvastmossa Dícranum 

fragílifólium och vedskivlav Hertelídea 

botryósa NT. Dessa arter är talrika i trakten 

och åsätts inte något högre värde. Det kan vara 

en rekommendation att inte i onödan förstöra 

stubbarna och gärna integrera kraftigare tallar 

för en tilltalande miljö. 

 

Hydrologi 

Den bäck som löper genom området är delvis 

dikesuträtad och har ett kraftigt fluktuerande flöda beroende på årstid. Troligen bottenfryser 

den inte. Då den saknar värdehöjande strukturer och är så pass påverkad av stjärnvägen 

bedöms den sakna tydligt skyddsvärde. Det bör ändå finnas tydliga instruktioner att undvika 

läckage av slam, näringsämnen eller Bränsle/olja. 

 

Kulturhänsyn 

Inga noteringar i Länsstyrelsens offentliga 

databas och det hittades inga och förväntades 

inte finnas några.  

 

Rekreation och landskapsvård 

Söder om området löper en led som knappast 

berörs. Något att tänka på är dock ifall det ska 

byggas för boende behöver bullerproblem från 

skoter beaktas. Inga barriäreffekter förväntas 

uppstå annat än att pistmaskinleden får 

hanteras på ett förståndigt sätt. En viss insyn 

finns från såväl RV66 som Stjärnvägen. Den lär 

knappast störa mer än som ett inslag i övrigt 

bebyggelse. Som tidigare nämnts är det en rekommendation att integrera så mycket tall som 

möjligt för en tilltalande landskapsbild. Lämnas en skärm mot RV66 minskas även en del 

buller. 

 

Sammanfattning 

Ett trivialt område lämpligt att ta i anspråk. Ringa hänsynsbehov som mest ligger på 

anpassning till landskapsvård. Naturvärdesbärande element inskränker sig till brandstubbar 

och bäck som dock inte uppvisar långtgående anpassningsbehov. 

Pistmaskingatan syns till vänster 

Bäck 



 

ACAD-International AB Sveavägen 151 Ingenjörsgatan 8 Org.nr: 556695-3971 
info@acad.se 113 46 Stockholm 411 19 Göteborg Bg: 895-3523 
www.acad.se  08-556 211 40 031-550 560 

 
                           

Trafikbullerutredning 
Västra Stjärnvägen, Malung-Sälens kommun 
Uppdragsgivare: Lima Besparingsskog 
Referens:  Klas Alfredsson 
Rapportnummer: 22103-1-1 
Antal sidor + bilagor: 10 + 4 
Rapportdatum: 2022-08-09 
 

Akustiker Ansvarig akustiker 

  
Tove Gram 
Civilingenjör 
073-347 63 40  
tove.gram@acad.se  

Fredrik Sydhoff 
Civilingenjör 
073-349 80 78  
fredrik.sydhoff@acad.se 



 
 
 
 

Rapport: Trafikbullerutredning 
Projekt: Västra Stjärnvägen, Malung-Sälens 
kommun 

Skapat av: Tove Gram Korrektur: FSF 
Rapportnummer: 22103-1-1 Revidering:  
Handling: Trafikbullerutredning Status:  Sidan: 2 av 3 

 

Sammanfattning 
ACAD har på uppdrag av Lima Besparingsskog utfört en bullerutredning inför 
framtagandet av en detaljplan. Detaljplanen innefattar bostadsbebyggelse längs 
Stjärnvägen vid Tandådalen i Malung-Sälens kommun. Trafikbullernivåer har 
beräknats för prognosår 2040 och jämförts mot gällande krav enligt SFS 2015:216 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Värmecentralen intill den planerade 
byggnationen samt trafikbuller från Mobergskölens flygplats har beaktats i 
utredningen.  
Utredningen visar att samtliga riktvärden för buller uppfylls för vägtrafik, flygtrafik 
och verksamhetsbuller. 
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1 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Lima Besparingsskog utfört en trafikbullerutredning för 
planerad bebyggelse längs Stjärnvägen i Malung-Sälens kommun. Utredningen 
analyserar beräknade trafikbullernivåer och verksamhetsbuller mot gällande 
bullerkrav. 
Den planerade bebyggelsen längs Stjärnvägen omfattar flertalet bostadsbyggnader 
med en byggnadshöjd på mellan 7–10 meter. Trafikbullret vid huset domineras av 
buller från Fjällvägen (Väg 66) och Stjärnvägen.  
Intill det nyplanerade bostadsområdet ligger Tandådalens värmecentral som 
genererar visst buller från skorstenen. Ljudnivåerna från värmecentralen har utretts 
i rapporten.  

2 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

• ”Plankarta Stjärnvägen granskning ”i dwg-format från Ramböll, daterad 
2022-03-08 

• Plankarta över bebyggelse längs Stjärnvägen, 2022-02-25. Ej laga kraft 
ännu.  

• Planbeskrivning, Detaljplan för bebyggelse längs Stjärnvägen -
Granskningshandling 2022-02-25. Ramböll.  

• Fastighetskarta och höjddata, Metria 2022-07-04 
• Trafikmängder: Trafikverket NVDB på webb, Planbeskrivning och 

uppskattning 
• Trafikprognosberäkningar: Trafikverket EVA, 2022-07-04 
• Fördjupad översiktsplan för Morabergskölen – flygplats med Airport 

centrum. Malung-Sälens kommun, 2015. Utställningshandling. 
• Förenklad årsrapport för värmeverk Tandådalen under år 2015, Sälen 

2016-03-29/HN 

3 Prövningsbestämmelser 
Länsstyrelsen har ålagt Malung-Sälens kommun att göra en mer detaljerad 
bullerutredning än de tidigare översiktliga vägtrafikbullerberäkningarna. I den nya 
utredningen ska trafiksiffror för prognosår 2040 användas och placeringen av 
byggnader pekas ut samt redovisa eventuella behov av skyddsåtgärder. Det ska 
även framgå om den värmecentral som finns i industriområdet intill kan medföra 
störningar för planområdet.  
Trafikverkets har även lämnat ett yttrande gällande detaljplanen beskriver att en ny 
mer detaljerad bullerutredning ska tas fram med avseende på bullernivån 2040.  
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4 Riktvärden 
4.1 Trafikbuller 
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de ändringar 
som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för buller från 
spårtrafik och vägar. 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första 
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

I dokumentet ”Frågor och svar om buller” från Boverket, daterat 2016-06-01, ges 
följande tolkning av riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid vid fasad. 

20. I trafikbullerförordningens 5 § anges att om maximalnivån vid 
uteplats ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer 
än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 06.00 och 
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22.00. Men för maximalnivåer vid skyddad sida finns inget angivet 
om eventuella acceptabla antal överskridanden?  

Svar: Angående maximalnivåer är förordningen inte helt tydlig. Det finns 
dels maxnivåer vid uteplats som kan överskridas fem gånger/timme, dels 
maxnivåer nattetid vid skyddad fasadsida där det inte anges något om 
antal acceptabla överskridanden. Det är orimligt att ange att maxnivåer 
aldrig får överskridas, därför är Boverkets tolkning fem gånger/timme vid 
uteplats och fem gånger/natt vid skyddad sida. 

4.2 Verksamhetsbuller 
Enligt förordning Naturvårdsverkets vägledning1 gäller riktvärdena som 
presenteras i Tabell 1 för verksamhetsbuller. Värdena i tabellen avser 
imissionsvärden utomhus vid fasad och uteplatser.  

Riktvärden ljudnivå från verksamhet, frifältsvärde 
 Leq dag 

(06-18) 
Leq kväll 
(18-22) samt lör-, 
sön- och helgdag 
(06-18) 

Leq natt 
(22-06) 

Utgångspunkt för 
olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

Tabell 1. Tabellen visar gällande riktvärden för ljudnivåer från verksamheter vid olika tider på 
dygnet. 
Utöver detta gäller: 

- Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid 
klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.  

- 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 
Tabell 1 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 ljudnivån bestämmas för den tid då den 

 
1 Naturvårdsverkets, 2015. Vägledning om industri- och annat 
Verksamhetsbuller. Naturvårdsverkets rapport 6538. 
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bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån 
bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 2 

5 Trafikmängd 
Trafikbullerberäkningarna utfördes med trafikmängderna som presenteras i Tabell 
2. Samtliga trafiksiffror i tabellen är uppräknade för prognosår 2040 med hjälp av 
Trafikverkets EVA-kalkyl.  

Vägtrafik 
Väg Fordon/ 

årsmedeldygn 
Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h] 

Fjällvägen, Väg 66 19001) 13 %1) 501) 
Stjärnvägen 5002) 9 % 3) 701) 
Lokala gator 2003) 0 %3) 303) 
1)  NVDB på webb, Nationell vägdatabas, Trafikverket. Hämtad 2022-06-20. 
2)  Detaljplan för bebyggelse längs Stjärnvägen, 2022. Planbeskrivning. Malung-Sälen 
Kommun, Dalarnas län. Mottagen 2022-06-20. 
3)  Uppskattat värde av ACAD 

Tabell 2. Trafikmängder för vägtrafik som använts vid bullerberäkningarna. 

6 Värmeverk 
Intill det planerade nybyggnadsområdet ligger en värmecentral som sköts av 
Fjällvärme i Sälen AB. År 2015 togs en årsrapport3 fram som inkluderade en 
bullerutredning. Den visade att den dominerande bullerkällan från värmecentralen 
är fläktljudet från toppen av den ca 20 meter höga skorstenen. Vid 
bullerutredningen i årsrapporten skapade man ett värsta scenario genom att varva 
rökgasfläkten på full kapacitet under mätningarna.   
Resultatet av bullerutredningen i årsrapporten4 från 2015 presenteras i Figur 1 
nedan. Dessa data användes som underlag vid modelleringen av bullret från 
verksamheten intill de nya planerade bostäderna. I mätrapporten redovisas inte 
tersbanden och därför saknas information om ljudets karaktär.  

 
2 Naturvårdsverkets, 2015. Vägledning om industri- och annat 
Verksamhetsbuller. Naturvårdsverkets rapport 6538. 
3 Förenklad årsrapport för värmeverk Tandådalen under år 2015, Sälen 2016-03-29/HN. Fjällvärme i 
Sälen AB.  
4 Förenklad årsrapport för värmeverk Tandådalen under år 2015, Sälen 2016-03-29/HN. Fjällvärme i 
Sälen AB. Sida.10 



 
 
 
 

Rapport: Trafikbullerutredning 
Projekt: Västra Stjärnvägen, Malung-Sälens 
kommun 

Skapat av: Tove Gram Korrektur: FSF 
Rapportnummer: 22103-1-1 Revidering:  
Handling: Trafikbullerutredning Status:  Sidan: 8 av 9 

 

 
Figur 1. Underlag från tidigare bullerutredning av värmecentralen intill nybyggnadsområdet. 

7 Flygbuller 
Den flygplats som ligger närmast planområdet är Mobergskölen Rörbäcksnäs har 
idag begränsat med passagerartrafik och övrig trafik. I översiktsplanen för 
Moraberskölen5 från 2015 redovisas en bullerutredning enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen till tillståndsansökan för flygplatsen. I Figur 2 kan 
man utläsa att bullret inte når bort till det aktuella planområdet.  

 
Figur 2. Bilden visar de ekvivalenta bullernivåerna från Mobergskölen enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen för flygplatsens tillståndsansökan. Mörkblå linje: 55 dB(A), 
röd linje: 40 dB(A), ljusblå linje: 30 dB(A).6 

 
5 Fördjupad översiktsplan för Morabergskölen – flygplats med Airport centrum. Malung-Sälens 
kommun, 2015. Utställningshandling. s 36–37. 
6 Fördjupad översiktsplan för Morabergskölen – flygplats med Airport centrum. Malung-Sälens kommun, 
2015. Utställningshandling. s 37. 
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8 Resultat 
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade 
beräkningsblad, se Tabell 3. Beräkningarna av ljudnivåerna utförs per våningsplan 
och i bilagorna redovisas det högsta värdet för alla våningsplan. Ekvivalent och 
maximal ljudnivå redovisas även 1,5 meter över mark. 

Beräkningsblad 
Ak-22103-1-01 Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 
Ak-22103-1-02 Maximal ljudnivå nattetid1) från vägtrafik 
Ak-22103-1-03 Maximal ljudnivå dagtid2) över mark från vägtrafik 
Ak-22103-1-04 Dygnsekvivalent ljudnivå från värmecentralen 
Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från 
närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. 
Bullernivåerna är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran 
CadnaA. 
1) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per medelnatt. 
2) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per medeltimme mellan 
kl. 06 och 22. 

Tabell 3. Tabellen visar de bilagor som redovisar de beräknade bullernivåerna. 
Flygbullernivåerna bedöms inte generera buller vid den aktuella detaljplanen. 
 

9 Utlåtande 
Trafikbullret med avseende på ekvivalent och maximal ljudnivå uppfyller 
riktvärdena vid samtliga fasader. Ljudnivåerna når som högst 58 dBA vid 
bebyggelsen närmast Stjärnvägen. De maximala ljudnivåerna når som högst 79 
dBA intill Stjärnvägen. 
Det finns goda möjligheter att skapa uteplatser som uppfyller riktvärdena kring 
bebyggelsen.  
Ljudnivåerna från värmecentralen uppfyller också riktvärdena enligt modelleringen 
och beräkningarna baserade på underlaget från den tidigare utredningen av 
värmeverket. De ekvivalenta ljudnivåerna når som högst 38 dBA då skorstenens 
kapacitet maximerats.  
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9.1 Bullerskyddande åtgärder 

9.1.1 Fasader och planlösning 
Beräknade ljudnivåer tyder på att krav på ljudnivåer inomhus kan uppfyllas med 
vanliga fasadkonstruktioner och fönster. En noggrann fasadimensionering skall 
dock göras i den fortsatta projekteringen för att säkerställa att krav på trafikbuller 
inomhus uppfylls. 
Sovrum kan inredas mot båda fasadsidor men med fördel placeras längs 
fasaderna bort från Stjärnvägen för att undvika eventuellt högre maximala 
ljudnivåer.  
För att kunna göra en mer noggrann fönsterdimensionering vid bostäderna 
närmast värmecentralen är en ljudmätning aktuell för att mäta upp spektrumet som 
behövs vid dimensionering. 

9.1.2 Uteplatser 
Ljudnivåerna tillåter uteplatser intill samtliga hus, dock på den sidan som är 
skyddad från trafikbullret på Stjärnvägen där ekvivalenta ljudnivåer är lägre än 50 
dBA.  
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Sammanfattning 

Lämpligheten i användning av mark ska enligt PBL bedömas med hänsyn till bland 

annat människors hälsa och säkerhet, möjligheterna att förebygga luftföroreningar 

och bullerstörningar samt risken för olyckor, men även med hänsyn till att främja en 

god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens samt möjligheten att skapa 

ändamålsenliga strukturer mm. 

 

Olycksrisker med hänsyn till transporter av så kallat farligt gods ska analyseras vid 

bedömning om markanvändningen är lämplig. Denna riskanalys för planområde 

Stjärnvägen i Tandådalen, Sälen, tjänar som underlag för att bedöma om det aktuella 

detaljplaneförslaget med bostäder/fritidsboende är lämplig med avseende på 

säkerhet och risken för olyckor. Den samlade bedömningen är att området är 

lämpligt för ändamålet. 
 

I alla planarbeten ligger en inbyggd målkonflikt, å ena sidan en ambition som 

samhället har att bygga nära befintlig transportinfrastruktur, bygga resurseffektivt, 

bygga tillgängligt och dynamiskt, å andra sidan att bygga så att människors hälsa och 

säkerhet beaktas, bland annat med avseende på risken för att olyckor kan komma att 

skada människor. Därför måste fördelarna vägas mot eventuella nackdelar. 

 

För den aktuella planen är risken med avseende på transport av farligt gods (främst 

diesel) förbi planområdet extremt liten. Även om en olycka skulle vara framme är inte 

förhållandena sådana att konsekvenserna av en olycka med farligt gods skulle drabba 

de människor som vistas inom planområdet. Med beaktande av förslagna åtgärder i 

planförslaget. 

 

Även fast, utifrån en rent sannolikhetsbaserad riskanalys, inga kompletterande 

skyddsåtgärder skulle vara motiverade avser LIMA besparingsskog såsom en 

försiktighetsåtgärd vidta trafiksäkerhetsåtgärder med anledning av 

bebyggelseplanen.  Det handlar dels om att anlägga ett dike mellan väg 66 och 

bebyggelsen inom planområdet, dels anlägga ett förlåtande sidoområde i syfte att 

minska skadekonsekvenserna vid en eventuell avåkning samt dels hålla en 

bebyggelsefri zon om minst 30 m, vilket är det avstånd som tillämpas utefter 

Fjällvägen. Föreslagna åtgärder medför ett signifikant positivt bidrag till att sänka 

den redan mycket låga risken. 

 

Vid en samlad värdering av riskerna med den aktuella planen är den så kallade 

proportionalitetsprincipen tillämplig. Proportionalitetsprincipen innebär att de 

fördelar som planen innebär ska vägas in i en lämplighetsbedömning enligt PBL. En 

sådan bedömning ger ytterligare stöd för att planen med hänsyn till nämnda risker 

kan anses lämplig. Sammantaget bedöms planen väl uppfylla samhällets krav på 

säkerhet och skydd mot olyckor enlighet vad som anges i PBL. 
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1. Bakgrund, syfte och mål 

Kommunerna med fjällturistanläggningar i anslutning till Sälenfjällen har 

gemensamt verkat för att få en flygplats till regionen i syfte att attrahera 

internationella turister till de fjällanläggningar som ligger inom transferavstånd från 

den planerade flygplatsen. Som ett led i att möta en ökad turistström från bland 

annat Storbritannien, Tyskland, Holland, Finland, Balticum och Ryssland som en 

flygförbindelse medför planeras en betydande utbyggnad av området Tandådalen-

Hundfjället. Den aktuella detaljplanen är ett led i denna satsning. Malung-Sälen 

kommun tar därför fram en detaljplan för detta ändamål. 

 

Lämpligheten i användning av det utpekade planområdet i Tandådalen för bostäder 

ska enligt PBL bedömas med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet, 

möjligheterna att förebygga luftföroreningar och bullerstörningar samt risken för 

olyckor, men även med hänsyn till att främja en god ekonomisk tillväxt och en 

effektiv konkurrens samt möjligheten att skapa ändamålsenliga strukturer mm.  

 

Olycksrisker med hänsyn till transporter av så kallat farligt gods ska analyseras som 

underlag för lämplighetsbedömningen. Denna riskanalys tjänar som underlag för att 

bedöma om den aktuella detaljplanen med bostäder är lämplig. 

 

Riskanalysen är ett medel vars syfte är att:  

- synliggöra risker, d.v.s. risker som kan påverka det aktuella planområdet, 

- ge en så rättvisande bild som möjligt av dessa risker samt 

- tjäna som underlag för väl avvägda och kostnadsnyttoeffektiva åtgärdsbeslut 

 

Målet med denna rapport är att belysa förutsättningarna, med hänsyn till bland 

annat riskperspektivet, för att genomföra den planerade bostadsbebyggelsen.  

2. Avgränsning 

Riskanalysen omfattar skadehändelser, med dödsfall som konsekvens, för plötsliga 

olyckor i anslutning till aktuellt område.  

Exkluderat från denna analys är:  

- Olyckor där långvarig exponering krävs för skadliga konsekvenser  

- Skador på egendom eller miljö  

- Uppsåtliga risker  

- Påverkan på människor som vistas i andra kringliggande områden som inte 

berörs av planen. 
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3. Tidigt samråd med länsstyrelsen 

Tidigt samråd (januari 2018) har hållits med länsstyrelsen avseende riskfrågorna för i 

projektet. Detta risk-PM är ett resultat av vad som där avhandlades.   

4. Riskanalysens omfattning 

4.1 Riskbedömning 

 

För att riskanalysen ska bli adekvat bör följande parametrar ingå: 

- Förekomsten av olycksrisker 

o I de flesta planprocesser handlar olycksriskerna om transporter av farligt 

gods och ibland om förekomsten av bensinstationer. Kunskaperna och 

erfarenheterna om dessa saker är idag mycket goda. 

- Trafikflöde samt fördelning av transporter för respektive ADR-klass 

o Som nämnts ovan är den mest fokuserade risken idag transport av farligt 

gods. Kunskapen om dessa transporter är idag väl känd.   

- Verksamheter som utgör särskild risk inom planområdet 

o Inga sådana verksamheter finns eller planeras inom planområdet 

- Bedömning av olycksfrekvens för de identifierade olycksriskerna 

o D.v.s. en uppskattning av sannolikhet för att en viss skadehändelse med 

tillhörande skadegrad inträffar samt  

o en samlad bedömning av den risk de identifierade och utvalda 

skadehändelser innebär. 

o Bedömning av olycksfrekvens sker med störst tillförlitlighet om aktuell 

olycksstatistik används för den aktuella vägsträckan kombinerat med 

MSB’s specifika olycksstatistik för transporter av farligt gods. 

- Storleken för rimliga olycksscenarion - bedömning av frekvensen och därtill 

kopplad konsekvens.  

o Relaterat till de kanske vanligast riskerna i planarbete med bostäder och 

kontor är även olycksscenarierna och konsekvenserna väl kända  

- Persontäthet i planområdet för att kunna bedöma samhällsrisken. 

 

4.2 Riskvärdering 

 

När risken är bedömd återstår att värdera den:  

- Ställningstagande/värdering av risken  

o Värdering av risk kan inte göras oberoende av den enskilda planens 

övriga förutsättningar. Här kommer riskerna att vägas mot andra nyttor 

med planen 

- Bedöma behovet av riskreducerande åtgärder  
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o Värderingen av risknivån kan motivera skyddsåtgärder i form av ökad 

trafiksäkerhet, skyddsavstånd, markanvändning och/eller tekniska 

åtgärder 

- Vidare är det rekommenderat att en känslighetsanalys genomförs. 

 

Denna riskanalys omfattar följande aktiviteter:   

 

- Områdesbeskrivning med avgränsningar  
 

- Inventering av vilka riskkällor som finns i anslutning till planområdet ifråga 

samt värdering av vilka riskkällor som kan ha relevans för syftet med 

riskanalysen. 
 

- Estimering av sannolikhet för de mest relevanta skadehändelserna med 

hänsyn till syftet med riskanalysen.  
 

- Konsekvensanalys av relevanta skadehändelser. 
 

- En samlad värdering av riskerna med hänsyn till riskernas storlek, 

verksamhetens nytta och osäkerheter i riskuppskattningar.  
 

- Diskussion om riskreducerande åtgärder: Baserat på riskvärderingen värderas 

behov av och ges förslag på riskreducerande åtgärder.  

 

Riskbedömning används som beslutsunderlag avseende hur bebyggelsen kan 

lokaliseras samt vilka eventuella säkerhetsåtgärder som rekommenderas. För att 

riskanalysen ska vara adekvat behöver den präglas av ett visst mått av kvalitet, d.v.s. 

återspegla verkliga risker så bra som möjligt. Man bör kunna bilda sig en uppfattning 

om riskerna och om de slutsatser som dras är rimliga. Varken en överestimering eller 

en underestimering av riskerna är önskvärda.       
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5. Aktuellt planområde 

Planområdet (markerat med DP i kartbilden, figur 1 nedan) är beläget mellan 

Tandådalens och Hundfjällets turistanläggningar söder om Fjällvägen (väg66), se fig 1.  

 

 
Figur. 1: Transtrandsfjällen, Sälen med planområde, ny flygplats och väg 66.  

 

Syftet med detaljplanen är att skapa en förtätad bykänsla utefter en huvudgata 

(Stjärnvägen) med en blandning av boende, butiker och restauranger som ska 

inbjuda till promenader och sociala möten. I en förlängning finns planer på att en 

sammanbyggnad med bebyggelsen i anslutning till hundfjället i väster   

 

 
Figur. 2: Planområde med förslag på strukturplan.  
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Angöring till området sker via Kalvtjärnsvägen och Stjärnvägen öster om 

planområdet. Från väster kan området nås från Hundfjällets turistanläggning.   

 

 
Figur. 3: Tillfartsvägar till planområdet.  

 

 

6. Riskobjekt och skyddsobjekt som berör planområdet 

 

De riskobjekt som berör den aktuella planen är förutom de allmänna trafikriskerna 

de transporter av farligt gods som passerar det berörda planområdet. 

 

Riskobjektens karaktäristik definieras av:  
• Trafikteknisk standard och trafik på de vägar som berör planområdet 

• Transporterade ämneslag (ADR) samt transporternas omfattning på de 

vägar som berör planområdet 

• Konsekvensbedömning i händelse av olyckstillbud 

 

Skyddsobjekten i området:  

• Oskyddade trafikanter samt invånare som befinner sig inom 

planområdet såväl inomhus som utomhus 
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6.1 Trafik 

 

Trafiken till Sälenfjällen är starkt säsongsbetonad. Under vintersäsongen ökar 

trafiken kraftigt till följd av fjällresenärerna.  Trafiksiffror från Trafikverket angivna i 

MKB för projektet Sälen Trysil Airport, 2010-03-11, visar att på väg 66 norr ut mot 

Sälen by ökar trafikflödet under vintersäsongen till nära det fyrdubbla med toppar 

under helgerna som är 6-7 gånger högre än under sommarsäsongen, figur 4. 

 

 

 
Figur. 4: Trafikflödesvariationen över året på väg 66 strax söder Sälen samhälle. 

(Trafikverket). 

 

På fjällvägen, väg 66 väster om Sälen by är skillnaderna i trafikmängd mellan hög- 

och lågsäsong ännu mer uttalad eftersom vinterturismen utgör den helt dominerande 

delen av trafikarbetet på Fjällvägen. 

 

Karakteristiskt för trafiktopparna under högsäsong är också att de inträffar under ett 

begränsat antal timmar i samband med stugbyten i vinteranläggningarna. 

 

I Trafikverkets vägplan för Väg 1053 (flygplatsvägen i Sälen), 2017-05-23, anges att 

trafiken på väg 66 vid Trafikverkets senaste trafikmätningar (2014) var 2100 fordon 

per årsmedeldygn (ÅDT) strax öster om Tandådalen.  Andelen tung trafik på väg 66 

var ca 7%. Strax väster om väg 66:s anslutningen till väg 1053 var ÅDT 510 fordon 

med andel tung trafik ca 10%. På väg 1047, sträckan norr om Rörbäcksnäs och 

anslutningen till väg 1053 var trafiken (2004) ca 430 ÅDT.   



 

Risk-PM, DP Stjärnvägen, Sälen, 2018-03-16 rev 3 2022-08-17/Tomas Sandman 

 

 

Trafikverkets trafikprognos (år 2040) för fjällvägen ligger ca 18-20% över 

trafiksiffrorna för 2014. Mot bakgrund av att antalet turistbäddar i området förväntas 

öka med åtminstone 35-40% fram till 2025 förefaller trafikökningsprognosen vara 

klart i underkant.  

 

Andelen vinterturister från Norge i Sälenfjällen är mycket liten, endast någon 

procent. Däremot är andelsen svenska vinterturister i Trysil i storleksordningen 25% 

[MKB Sälen Trysil Airport, 2010-03-11]. 

 

Inom Sälen/Trysil området ligger idag i storleksordningen 65% av gästbäddarna 

(inberäknat de 25 % av turistbäddarna i Trysil som beläggs av svenskar) öster om 

planområdet. Den trafik som dessa gästbäddar genererar belastar vägen förbi 

planområdet i mycket liten utsträckning. Men betydande utbyggnadsplaner av 

gästbäddar i Sälenfjällen, inte minst i Stötenområdet gör att det finns anledning anta 

att en ökad andel av den totala trafikökningen i Sälenfjällen kommer att ligga väster 

om planområdet. Trafikökningen förbi planområdet kan därmed antas öka mer än 

trafiken generellt i Sälenfjällen. En ökning med upp mot 45 % kan inte uteslutas. 

 

 
Figur. 5: Trafikprognos fram till 2040. Effekt av ny flygplats och nytt 

handelsområde i anslutning till flygplats ingår inte i trafiksiffrorna. 
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6.1.1 Trafik på väg 1053 

 

Väg 1053 som går mellan väg 66 Sälenvägen (fjällvägen) i öster och väg 1047 i väst 

vars sträckning är mellan Malung och väg 25 inne i Norge ligger idag i den 

kommande flygplatsens inflygningsstråk. Med anledning därav ska väg 1053 få en ny 

sträckning söder om flygplatsen. Ett förslag till vägplan för väg 1053 lades fram 2017-

05-23 med avsikten att byggnationen skulle påbörjas under 2018 med en planerad 

byggtid om ca 1,5 år. Arbetsplanen överklagades emellertid i februari 2018 varför en 

viss försening av projektet kommer att ske. 

 

Trafiken var vid Trafikverkets senaste trafikmätning (2004) på väg 1053 ca 350 

fordon per årsmedeldygn (ÅDT). Andelen tung trafik var ca 10%.  
 

Det pågår också en planläggning för en större etablering av handel vid den utbyggda 

flygplatsen. Det förväntas generera en betydande trafikökning på väg 1053, strax över 

3000 fordon per dygn, varav de flesta från Norge, [MKB Sälen Trysil Airport, 2010-

03-11] 

 

Hur den nyalstrade trafiken från det nyetablerade, fullt utbyggda handelsområdet 

och utökningen av flygplatsen bedöms fördela sig på vägnätet framgår av de röda och 

blå siffrorna i figur 6. 

 
Figur. 6: Trafikprognos 2040 inklusive bidrag från den nya flygplatsen och 

planerat handelsområde.  
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6.1.2 Trafikolycksrapportering för väg väg 66 

 

Tillbudsstatistiken (STRADA) sedan 2003 på väg 66 visar att de karakteristiska 

olycksscenarierna för sträckan är singelolyckor (ca 60%) och mötesolyckor (ca 30%).  

I anslutning till planområdet finns två händelser rapporterade, en singelolycka och en 

mötesolycka, båda bedömda som lindrigare olyckor. Skyltad hastighet vid tiden för 

olyckstillfällena var 70 km7h, idag är den skyltade hastigheten nedsatt till 50 km/h. 

Den lägre skyltade hastigheten bidrar signifikant till en ökad trafiksäkerhet.  

 

6.1.3 Riskkarakteristika för planområde 

 
Vägen passerar planområdet i en ytterkurva och i kurvan släntar det ner mot 
planområdet. På den bebyggelsefria zonen bibehålls träden vilka ger ett visst skydd 
för planområdet men för att förbättra skyddet för planområdet skapas ett förlåtande 
sidoområde för trafikanterna på väg 66.  I ett tidigt skede diskuterade och föreslog 
LIMA besparingsskog ett vägräcke i ytterkurvan utmed planområdet. Trafikverket 
har emellertid ansett att vägstandarden och därmed säkerheten på den aktuella 
sträckan vara så god att ett vägräcke inte behövs då hastigheten är nedsatt till 50 
km/h under hela året. Tidigare som framgår av fig 14 var hastigheten nedsatt endast 
under vinterperioden. 
 

 
Figur 14. Fjällvägen förbi planområdet till vänster. Färdriktning mot väster. 

 

 

Figur 15. Fjällvägen förbi planområdet till höger. Färdriktning mot öster. 
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6.2 Transport av Farligt gods 

 
Farligt gods, FG, är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har 
sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö och egendom om det inte 
hanteras rätt under transport därför regleras dess transporter av ett omfattande 
regelverk, ADR, som tagits fram i internationell samverkan.  
 
Merparten av dessa transporter på väg utgörs av ADR klass 3, främst fordonsbränsle 
till bensinstationer. Dessa produkter är brännbara vätskor. Reglerna i ADR-
regelverket syftar till att säkerställa att transporterna kan ske på ett för samhället 
säkert sätt.   
 
Farligt gods transporterna får i stort sett ske fritt på vägnätet med några undantag för 
storstädernas centrala delar. Men där alternativa vägval finns tillämpar samhället en 
så kallad vägvalsstyrning till de vägar som bedöms vara lämpligast med hänsyn till 
riskerna. Det är kommuner och länsstyrelser som i samråd anger rekommenderade 
transportvägar. Det innebär att även vägar som inte särskilt utpekats som 
rekommenderade färdväg för farligt gods kan ha betydande transporter samt att 
dessa vägar mycket väl kan ha fler transporter av FG än särskilt utpekade 
transportvägar. Exempel på det är väg 62 (inte utpekad som rekommenderad väg) 
som har väsentligt fler transporter än väg 66 (Fjällvägen) förbi Sälens 
turistanläggningar och väg 1053, se figur 7 och 8 nedan. 
 

  
Figur 7. Rekommenderade vägar för 
transport av farligt gods (gröna). 
 

Figur 8. Registrerade transporter av 
farligt gods (gröna vägar), MSB 2006. 
Transporterna på Fjällvägen och väg 
1047 nådde inte upp till registrerbara 
nivåer.  
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Mer avgörande för den faktiska riskexponeringen är hur mycket farligt gods som de 
facto transporteras på en väg än om vägen är rekommenderad färdväg eller ej.  
I Sälenområdet, vilket framgår av figur 7, är såväl väg 66, väg 1053 som väg 1047 
utpekade som rekommenderade färdvägar för farligt gods, men transporterna av 
farligt gods på dessa vägar är så begränsade att de inte får genomslag i den transport-
statistik (MSB 2006) som genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, vilket framgår av fig 8.  
 
Att det inte förekommer transporter av någon större omfattning på dessa vägar är 
inte överaskande eftersom det inte finns några betydande målpunkter för dessa 
transporter i området. De få målpunkter som identifierats är tankställena Bilisten i 
Rörbäcksnäs, Circle K vid Lindvallen, PREEM vid Tandådalen samt Sälens flygplats 
vid Mobergskölen. Några drivmedelstransporter av betydelse till och från Norge är 
inte troligt. 
 

 
Figur 9. Planområde och bensinstationer utmed Fjällvägen, väg 66.  
 
Circle K macken, figur 10, som ligger vid Lindvallen har sex pumpar och PREEM, 
figur 11, vid Tandådalen har fyra pumpar. 
 

  
Figur 10. Bensinstation vid 
Lindvallen 

Figur 11. Bensinstation vid Tandådalen. 
Avstånd till planområdet ca 600 m. 

 

 
Utmed väg 1047 vid Rörbäcksnäs ligger en mindre tankstation (Bilisten).  
 

 
Figur 12. Bensinstation vid Rörbäcksnäs, väg 1047. 
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6.3 Transporter till bensinstationerna 

 
Tankbilstransporterna till området, PREEM och Circle K, kommer från någon av de 
tre depåerna i Karlstad, Västerås eller Gävle. Alla transporter sker via Malung. Efter 
leverans vänder tankbilarna tillbaka mot Sälen samhälle. Ingen av dess transporter 
passerar alltså planområdet eftersom båda stationerna ligger öster om planområdet.  
 
Enligt MSB transportstatistik (septembermätning) från år 2006 transporterades på 
fjällvägen mindre än 100 ton farligt gods (bensin och diesel) och hamnade därmed 
under den undre gräns för vilken MSB samlade in transportdata.  
 
Enligt uppgifter från leverantörerna till stationerna i området kan den uppgiften 
stämma ganska väl. Idag är bedömningen att det levereras något mer än 100 ton 
under motsvarande månad.  
 
Under högsäsongen ökar förbrukningen markant och antal leveranser ökar till 
omkring 1-2 tankbilar per dag.  
 

6.4 Drivmedelstransport till den nya flygplatsen 

 
Enligt miljökonsekvensutredningen, 2010-03-11, för flygplatsutbyggnaden anges att 
vid en fullt utbyggd kapacitet uppskattas den årliga drivmedelshanteringen till          
ca 10 000 m3 flygfotogen (av typen Jet A1) vilket innebär ca 1700 m3 flygfotogen per 
månad (ca en transport om dagen) under högsäsong och ca 150 m3/månad (ca 3 
transporter per månad). En liten mängd flygbensin (typ Avgas 100LL), ca 50 m3, 
kommer också att hanteras under en tid. Flygbensinen (typ Avgas 100LL) kommer 
med tiden att fasas ut och ersättas med flygfotogen i takt med att de mindre 
flygplanen kommer att använda motorer som går på flygfotogen av typen Jet A1. 
 
Till flygplatsens fälthållningsfordon uppskattas ca 80 m3 diesel att hanteras per år.  
 
Flygfotogen har liksom dieselolja en flampunkt som ligger väsentligt högre än bensin. 
Flampunkten för flygfotogenet är > 38°C medan bensinen har sin flampunkt vid < -
20°C. Det gör bensin väsentligt mycket mer lättantändlig än flygfotogen. Brandrisken 
i samband med tankbilstransport av flygfotogenet är mycket låg.   
 
Vid upprättande av den första versionen av denna rapport, 2018-03-16, var inte 
omdragningen av väg 1053 och utbyggnaden av Sälens flygplats klar. Som konsekvens 
därav var inte heller transportvägarna för flygbränslet klarlagt. Inför driftstart av 
flygplatsen förde länsstyrelsen en dialog med flygplatsprojektet om lämpliga 
transportvägar. Därvid uppmanade länsstyrelsen leverantören av flygbränsle att 
undvika väg 66 under högtrafiktider (helger). Leverantören fann då dels av 
flexibilitetskäl (icke vara styrd av tidsrestriktioner), dels av framkomlighetsskäl att 
det var både rimligare och lämpligare att köra väg 1047 och väg 1053 istället för att ta 
dessa transporter via fjällvägen, väg 66. Dessa transporter passerar därför inte 
planområdet.  
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Figur 13. Transportväg, väg 1047, för flygbränsle till Sälen-Trysil flygplats. 
 
 
Den ringa kvantitet av diesel som fälthållningsfordonen förbrukar ger upphov till ett 
fåtal transporter per år, kanske upp mot som mest en handfull transporter per år. 
Dessa transporter kan ske via fjällvägen förbi planområdet.  
 

6.5 Bränsletransporter till Skistars pistmaskindepå 
 

Skistars depå för pistmaskiner ligger öster om planområdet varför dessa transporter 
inte kommer att passera planområdet på Fjällvägen. 
 

6.6 Transporter under byggtiden för flygplatsen   
 

Utbyggnaden av flygplatsen kommer att ske före eller parallellt med utbyggnaden av 
planområdet. Det innebär att transporter under byggtiden inte kommer att påverka 
planområdet.  
 

6.7 Transporter för uppförande av planerad handelsområde vid flygplatsen   
 

Det planerade handelsområdet i anslutning till flygplatsen kommer att medföra dels 
byggtrafik dels efter färdigställande en ökad biltrafik.  
 
Några betydande mängder av farligt gods bedöms inte bli aktuellt med anledning av 
handelsområdet. 
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6.8 Transportscenarion på Fjällvägen  
 

 

 

Drivmedelstransporter på Fjällvägen och väg 1047 

 
Antal trsp Lågsäsong Antal trsp Högsäsong 

Fordonsbränsle  
vid Lindvallen 

10-15/månad 35-40/månad 

Fordonsbränsle  

vid Tandådalen 
2-3/månad 15/månad 

Flygfotogen via väg 
1047 till flygplatsen 

0,5/dag 1/dag 

Diesel via väg 66 till 

flygplatsen 
0,5/månad 1/månad 

   

Förbi planområdet 0,5/månad 1/månad 

Tabell 1. Transportscenarion för drivmedel till bensinstationer och Sälen-Trysil 
flygplats. 
 

 

6.8.1 Transporter i händelse av omledning av trafik 

 

Transporter till de olika avnämarna kan ske via Fjällvägen eller via väg 1047.  
I händelse av behov att temporärt omleda transporterna av farligt gods via den 
alternativa transportvägen erhålles ett riskpåslag. Riskpåslaget blir emellertid så 
begränsat att det ej slår igenom på den totala riskbedömningen. 
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7. Riskbegrepp och acceptanskriterier 

7.1 Riskbegrepp och värdering av risk 

 

För att kunna värdera och jämföra olika risker används vanligen ett riskmått som är 

produkten av sannolikheten för en oönskad händelse och konsekvensen av 

densamma, det vill säga:  

Risk = sannolikhet * konsekvens 

 

Vid värdering av risker för människor har samhället en tilltagande aversion mot 

olyckor med omfattande konsekvenser varför samma riskmått värderas olika 

beroende på konsekvensen av olyckan. Händelser med mycket små sannolikheter 

men med stora konsekvenser är svåra att värdera med konventionella riskmått. 

Andra principer för värdering av risk får då användas. Sådana riskanalysprinciper 

beskrivs i nästa kapitel. Exempel på sådana riskobjekt är kärnkraftsanläggningar. 

 

Värdering av risk kan vidare ske på olika nivåer: individ-, organisations- och 

samhällsnivå. Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken för en enskild 

individ att omkomma av en specifik händelse under ett år.    

 

Individrisken är oberoende av hur många människor som vistas inom ett specifikt 

område och används för att se till att enskilda individer inte utsätts för oacceptabla 

höga risknivåer. Individrisken kan presenteras som en: 

Medelindividrisk, som är risken för en individ i den exponerade populationen 

angiven som förväntat antal omkomna per år dividerat med det antal personer 

som exponeras för risken. 

 

Platsspecifik risk, som uttrycks i form av individriskkonturer, anger 

exempelvis den avståndsberoende sannolikheten för att en person avlider till 

följd av exponering från riskkällan. Individspecifik risk, som beräknas som 

risken för en specifik individ att omkomma till följd av exponering från 

riskkällan, varvid hänsyn tas till personens exponeringsgrad, dvs. hur ofta 

personen vistas i riskkällans negativa exponeringsområde. 

 

Samhällsrisken, eller kollektivrisken, visar förhållandet mellan sannolikheten, 

frekvensen (F), för att ett visst antal människor omkommer, konsekvens (N), till följd 

av konsekvenser av oönskade händelser. Till skillnad från individrisk tar 

samhällsrisken hänsyn till den persontäthet och utsatthet som råder inom undersökt 

område.  Resultaten kan presenteras som förväntat antal omkomna per år, vilket kan 

visas i form av F/N-diagram.  Ett sådant ger god information om risksituationen, då 

det anger fördelningen mellan små och stora olyckor, vilket underlättar bedömningen 

av riskacceptansen. 
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7.2 Val av riskanalysmetodik 

 

Att finna ett mått på risk som den beskrivs ovan förutsätter att man har tillgång till 

kvantitativa sannolikheter för händelser och händelseförlopp för genomförande av 

riskanalys. Sådana metoder benämns kvantitativa metoder. Saknas kvantitativa 

sannolikheter och/eller ett statistiskt underlag får man tillämpa kvalitativa metoder 

som baseras på erfarenhet och sakkunskap i ämnet. Mellan de kvantitativa och 

kvalitativa metoderna finns hela skalan av semi-kvantitativa metoder.  

 

7.3 Metodik för grovanalys 

 

Kvantitativa grovanalysmetoder används vanligen i ett tidigt skede eller första gången 

ett objekt eller system analyseras. Metoden anpassas vanligen för den verksamhet 

eller bransch som ska analyseras. Metodiken används även i urvalsprocessen av 

riskkällor som närmare behöver analyseras i detaljerade studier.  

 

Genom att värdera konsekvens och sannolikhet för identifierade olycksscenarion i en 

analys värderas varje scenario och bedöms på en skala som graderar. 

1) Hur sannolikt scenariot bedöms vara 

2) Hur allvarlig konsekvens scenariot bedöms kunna medföra 

 

7.3.1 Kvalitativ analys 

 

För” kvalitativ analys” används modeller som benämns ”semikvantitativa”. Sådana 

presenterar t.ex. risker med en klassindelning, eller så ger den kvantitativa resultat 

endast för delar av begreppet risk (modeller som exempelvis bara levererar en 

olycksfrekvens). Kvalitativ analys tillämpas när siffermaterial saknas eller då tid, 

resurser eller information saknas för att göra en konsekvent och med statistiska 

metoder rationell skattning av risken. Detta är ofta fallet i ett projekts tidiga skede.  

 

7.3.2 Kvantitativ analys 

 

I en kvantitativ riskanalys ingår uppskattningar av sannolikheter för att identifierade 

och oönskade händelser skall inträffa samt deras konsekvenser. Metoden används 

när det finns statistiskt underlag från liknande objekt eller då det går att göra 

kvalificerade bedömningar av sannolikheter.  

 

En ökad kunskap om olika typer av olycksfrekvenser vid vägtransporter innebär att 

kvantitativa analyser kan genomföras i ökad utsträckning. Riskanalysen för den 

aktuella planen baseras till stora delar på en semikvantitativ analys. 
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7.3.3 Kompletterande principer för värdering av risk 

 

Generellt vid bedömning av om en risk kan accepteras eller inte skall hänsyn tas till 

de faktorer som påverkar eller påverkas av den, t ex riskkällans nytta, exponerad 

grupp, eller potential för katastrofer. De principer som vanligen tillämpas är: 

 

1) Principen om undvikande av katastrofer 

Risker bör begränsas till olyckor med konsekvenser som kan hanteras med 

normal räddningsinsats. 

Kommentar: De i sammanhanget kanske mest signifikanta åtgärderna för att 

undvika katastrofer är att transporter av så kallat farligt gods endast får ske 

om det mycket strikta regelverket ADR (svensk lag, EU-direktiv och FN-

regelverk) följs.  

   

2) Fördelningsprincipen 

Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar 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. 

Kommentar: Distributionen av fordonsbränsle sker till olika regioner i 

proportion till den förbrukning som sker inom respektive region. De aktuella 

transporterna skiljer inte ut sig i det avseendet varför dessa inte står i konflikt 

med fördelningsprincipen. 

 

3) Rimlighetsprincipen 

En verksamhet bör inte innebära en risk som med rimliga medel kan undvikas. 

Detta innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan 

elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas (oavsett risknivå). 

Kommentar: Rimlighetsprincipen är ett krav på all samhällelig verksamhet.   

 

4) Proportionalitetsprincipen  

De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora 

jämfört med de fördelar (intäkter, produkter och tjänster, etc.) som 

verksamheten medför.  

Kommentar: Proportionalitetsprincipen är tillämplig för den aktuella planen. 

Malung-Sälens kommun har funnit signifikanta fördelar med en utveckling av 

vinterturismen i Sälenfjällen vilket planen är en del av.  
 

De många hänsyn som ska beaktas vid planering av mark gör att värderingen av risk 

blir komplex och kan inte göras oberoende av planens övriga förutsättningar. Därför 

har samhället valt att inte ange några detaljerade nationella rekommendationer eller 

riktlinjer vad gäller riskhänsyn m.h.t. transport av farligt gods. 
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8. Risker generellt med hänsyn till transport av farligt gods 

Det är extremt sällsynt att människor skadas vid transport av farligt gods vilket beror 

på att samhället tidigt infört regler för hur farligt gods skall transporteras, hur 

märkning, förpackning och samlastning skall ske mm.  Transporterna sker idag i 

enlighet med ett internationellt regelverk (ADR). Reglerna ska säkerställa att 

transporterna kan ske på ett så säkert sätt som möjligt, vare sig de sker på väg, på 

järnväg, i luften eller till sjöss. Den höga transportsäkerheten har inneburit att ytterst 

få områden har belagts med restriktioner för transport av farligt gods, vilket också är 

en förutsättning för att kunna leva och bo i hela Sverige. 

 

8.1 Signifikant minskning av trafik- och transportrelaterade olyckor 

 

Trendsiffrorna de senaste åren, avseende transporter av farligt gods, visar på en 

signifikant minskning av trafik- och transportrelaterade olyckor och utsläpp. 

Fordonen har med åren blivit allt säkrare i flera avseenden. Bland annat är tankarna 

dimensionerade för att tåla mekanisk påverkan av vältning. Det innebär att 

punktering av tankarna med påföljande utsläpp är sällan förekommande. 

Säkerhetsarbetet och säkerhetsmedvetandet har hos företagen också ökat väsentligt 

det senaste 10-20 åren, vilket bidragit till ökad säkerhet.  

 

Sannolikheten för en olycka med farligt gods beror främst på vägens standard, vägens 

sidoområden, skyltad hastighet, väglag och antal plankorsningar samt om vägen 

ligger inom centrumbebyggelse eller landsbygd.  

 

8.2 Transporter med farligt gods på väg är mycket säkra 

 

Baserat på de senaste årens statistik kan man generellt konstatera att transporter 

med farligt gods är mycket säkra. Mycket låga sannolikheter för olyckor gör det svårt 

att avgöra när riskreducerande åtgärder är nödvändiga. Och att människor skadas till 

följd av att olycka relaterad till det farliga godset är ännu mer sällsynt eller rättare 

sagt; i modern tid (de senaste 90 åren) har ingen, förutom förarna, omkommit till 

följd av olycka relaterad till farligt gods. Förvisso inträffar det incidenter med 

transporter av farligt gods, men dessa är mycket få.     
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8.3 Inrapporterade trafikolyckor och tillbud på väg vid transport av farligt 

gods 

 

Under transport av farligt gods på väg inträffar det i storleksordningen 12 

trafikolyckor och trafiktillbud per år. Det ska ställas mot att transportarbetet per år i 

Sverige för ADR-skyltade fordon, räknat i antal fordons-kilometer, är ca 75*106. 

 

Det leder till att det inträffar i storleksordningen 0,2 trafikolyckor/incidenter per en 

miljon fordonskilometer. Det leder till slutsatsen att riskerna med transporter av 

farligt gods på väg sker på ett för omgivningen säkert sätt. Det är också syftet med 

den rigorösa lagstiftning, (ADR-S), som omgärdar dessa transporter. Icke desto 

mindre ska rimliga försiktighetsåtgärder alltid övervägas. 

  



 

Risk-PM, DP Stjärnvägen, Sälen, 2018-03-16 rev 3 2022-08-17/Tomas Sandman 

 

9. Studerade olycksscenarion och konsekvensanalys 

9.1 Dimensionerande olycksscenarion 

 

Sverige har inga centralt fastställda dimensionerande scenarios för konsekvensanalys 

av vådahändelser. Därför får förutsättningarna i respektive projekt ligga till grund för 

vilka scenarios som ansätts. För den aktuella planen analyseras konsekvenserna av 

utsläpp och antändning av pölbrand om 15, 30 respektive 60 m2. 

 

9.2 Sannolikhet för studerade olycksscenarion att inträffa 

 

Sannolikheten för studerade scenarion att inträffa är extremt låg varför de inte är 

möjliga att kvantifiera med relevant noggrannhet för att få fram ett absolut risktal. 

Sannolikheten ligger långt under den nivå som vanligen används för att värdera 

risker (DNV ALARP-kurva). En konsekvensanalys är emellertid möjlig att genomföra 

de angivna scenariorna, se avsnitt 9.3.  

 

9.3 Konsekvensanalys av pölbrand på Väg 66 

 

Även om sannolikheten för en vådahändelse är extremt liten är det lämpligt att 

kvantifiera konsekvenserna av en möjlig vådahändelse för att få ett jämförelsemått på 

risken.  

 

Följande beräkningsexempel visar att konsekvenserna av pölbrand med av de 

omfattningar som beskrivits ovan inte uppnår sådana strålningsnivåer att fara 

föreligger för personer som vistas i den planerade bostadsbebyggelsen. 

 

I planen anges att bebyggelsen inte placeras närmare än 30 meter från Fjällvägen. På 

det avståndet blir strålningsintensiteten utom fara för personer inomhus. Inte heller 

utomhus är dessa strålningsnivåer att betrakta som livshotande. 

 
 Pölbrand 

 15 m2 30 m2 55 m2 

Avstånd Strålningsintensitet 

15 m 1,75 kW/ m2 3,5 kW/ m2 7 kW/ m2 

20 m < 1 kW/ m2 2 kW/ m2 4 kW/ m2 

25 m < 1 kW/ m2 1,25 kW/ m2 2,5 kW/ m2 

Tabell 2. Infallande strålningsnivåer på olika avstånd från brand med olika 

effektutveckling. 
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9.3.1 Riktvärden avseende skadegrad vid exponering av värmestrålning 
 

Vid exponering av värmestrålning är konsekvenserna på människor och byggnader 
beroende av aktuell strålningsnivå. I tabell 3 nedan redovisas effekterna vid olika 
strålningsnivåer. 
 

Farokriterier 

Strålningsnivå Effekter på människor och byggnader 

2 kW/kvm Kan uthärdas en längre tid utomhus. 

2,5 kW/kvm Övre strålningsnivå för maximal strålningspåverkan vid 

utrymning enligt BBR 

4 kW/kvm God tid att lämna platsen. 

7 kW/kvm Fara utomhus. 

10 kW/kvm Normalt glas spricker 

10 kW/kvm Drabbas utomhus. OK inomhus bakom fönster. 

15 kW/kvm Betydande dödsfall utomhus 

15 kW/kvm Maximal strålningsnivå för oklassat fönster och för kortvarig 

exponering vid utrymning. 

20 kW/kvm Kriterium för övertändning inomhus 

25 kW/kvm Spontan antändning av trä vid långvarig strålning 

Tabell 3. Konsekvenser för människor vid exponering för olika strålningsnivåer. 

 

Av detta kan vi konkludera att för samtliga beräknade utsläppscenarion är 

konsekvenserna av en brand utom fara för personer som befinner sig inomhus. Inte 

heller utomhus är det någon anmärkningsvärd fara. Endast extremt omfattande 

utsläpp och antändning kan resultera i att farokriterierna uppnås för utomhusvistelse 

15 meter ifrån branden. Ett sådant förlopp utvecklas dock inte momentant varför det 

finns gått om tid att dra sig undan händelsen. Dessutom är sannolikheten för en 

sådan händelse extremt låg, lång under de acceptanskriterier som samhället 

tillämpar. 
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10. Riskreducerande åtgärder 

10.1 Riskreducerande åtgärder med hänsyn till transport av farligt gods 

 

Eftersom såväl sannolikheten som konsekvensen av en vådaolycka är så små kan inga 

invändningar mot planen motiveras med hänsyn till risker förknippade med 

transport av farligt gods.  

 

Förbättringar vad avser trafiksäkerheten är emellertid motiverade. Trafikverket har 

därför genomfört en hastighetsnedsättning på vägsträckan från 70 km till 50 km. I ett 

tidigt planeringsskede diskuterades möjligheten att etablera ett vägräcke mellan 

Fjällvägen och planområdet men Trafikverket anser det inte vara motiverat varför 

den åtgärden inte genomförs. En rekommendation är dock att dika ut marken vid 

släntslut mot planområdet inom detaljplaneområdet.  

 

Ett dike vid släntslut bidrar till att minska smältvatten att dra sig ner mot 

bebyggelsen samtidigt som det utgör ett katastrofskydd för i händelse utsläpp skulle 

ske av drivmedel.  

 

Dessa åtgärder bidrar till högre trafiksäkerhet samt även en förhöjd säkerhet för de 

boende inom planområdet.  

 

10.2 Riskreducerande åtgärd i form av höjd trafiksäkerhet 

 

Det är väl belagt att det största bidraget till att öka totalsäkerheten är att skapa en 

hög trafiksäkerhet. En rekommenderad trafiksäkerhetsåtgärd som ger ett väsentligt 

tydligare bidrag till att signifikant minska trafikriskerna och därmed också minska 

riskerna med ADR-transporterna (farligt gods) är att säkerställa en hög 

trafiksäkerhet på vägavsnittet. Det görs främst genom att sätta ner hastigheten under 

den period då halka kan uppstå. 

 

11. Diskussion och bedömning 

11.1 Riskhantering med ett helhetsperspektiv 

 

Fysisk planering innebär att det görs avvägningar mellan olika intressen och faktorer.  

I det ligger en inbyggd målkonflikt, å ena sidan den brett förankrad ambition att 

bygga nära befintlig transportinfrastruktur, bygga resurseffektivitet, bygga 

tillgänglighet och dynamisk, å andra sidan att bygga så att människors hälsa och 

säkerhet beaktas, bland annat med avseende på risken för att olyckor kan komma att 

skada människor. Därvid representeras ofta dessa olycksrisker med de risker som 
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transport av farligt gods innebär. De preventiva åtgärder som då ofta tas till för att 

motverka dessa risker är att rekommendera preskriptiva skyddsavstånd mellan väg 

och bebyggelse utan beaktande av vägens egenskaper, typ av transporter och 

transportvolymer.  

 

Tillämpning av preskriptiva skyddsavstånd mellan väg och bebyggelse med hänsyn 

till exempelvis brand och explosion har sina klara svagheter och innebär ofta onödiga 

restriktioner, för i synnerhet vägar med lägre hastigheter samt en liten 

transportvolym av så kallat farligt gods. 

 

Riskerna såväl vad avser sannolikhet som konsekvens vad avser olyckor med 

transport av farligt gods är idag väl kända och analyserade. Likaså är kunskapen hur 

man förebygger att dessa händelser inträffar god. Sådana förebyggande åtgärder är 

idag implementerade i de regelverk som tillämpas vid design och byggande av de 

transportinfrastrukturer som är integrerade i dagens samhällsbyggande. Som nämnts 

innehåller också regelverket (ADR-S) för transport av farligt gods olycksförebyggande 

krav som gör att dessa transporter i största möjliga utsträckning ska kunna ske utan 

extra trafikrestriktioner.  

 

Det är både från ett samhällsekonomiskt perspektiv och från ett säkerhetsperspektiv 

ett dåligt resursutnyttjande att, med hänvisning till skydd av människan, försvåra 

bebyggelse på platser som utifrån samlade samhälleliga bedömningar, även med 

hänsyn tagen till säkerhet, väl lämpar sig för bebyggelse.  

 

Även utan i kapitel 10 redovisade riskreducerande åtgärder bedöms planen väl 

uppfylla samhällets krav på säkerhet och skydd mot olyckor. Redovisade 

skyddsåtgärder har emellertid bedömts vara väl motiverade.  
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Detaljplan för bebyggelse längs Stjärnvägen 
 

UTLÅTANDE 
Augusti 2022 
 

I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband 
med samråd (7 december 2018 – 25 januari 2019) samt granskning 
(10 mars 2022 – 31 mars 2022) 
 

De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på 
planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 § tillställas 
utlåtandet snarast efter byggnadsnämndens behandling av ärendet.  
Utlåtandet kommer att skickas till alla som under samråd eller 
granskning haft någonting att erinra mot planförslaget. 

 
 

Följande erhåller utlåtandet: 
- Länsstyrelsen 
- Lantmäteriet 
- Naturskyddsföreningen 
- VAMAS 
- Malungs elnät 
- Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Dalarna 
- Räddningstjänsten 
- BRF Hundfjällscenter 

 
 

Information om när ärendet kommer behandlas av 
kommunfullmäktige lämnas i samband med lagenlig kungörelse om 
kommunfullmäktiges sammanträde (ortstidningar, kommunens 
anslagstavla). 

 

Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll 
överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen 
har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

 

Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller tillkännagivande av 
fullmäktiges beslut. 
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Samrådsyttrande 
2019-01-17 
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Gransknings- 
yttrande 
2022-04-05 
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Gransknings- 
yttrande 
2022-04-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 Vatten och avlopp 
 Inför granskningen har ett förnyat tillstånd erhållits för Sälfjällets 

reningsverk. Detta innebär att man klarar reningsverkets teoretiska 
maxbelastning med exploateringen i detta planförslag inkluderat.  

 
 Buller 
 Inför granskningen har en enklare bullerberäkning, utifrån Boverkets 

handledning Hur mycket bullrar vägtrafiken?, gjorts som inte visar på 
några bullernivåer över trafikbullerförordningens gränsvärden. 

 
 Planbeskrivningen har inför granskningen kompletterats med en 

bedömning av eventuella störningar från pistmaskinsstråket som kan 
påverka omkringliggande bebyggelse. Slutsatsen är att pistmaskinernas 
passage genom planområdet är att räknas som trafikbuller och inte 
verksamhetsbuller och att därför trafikbullerförordningens riktvärden kan 
följas med tanke på den låga trafikmängden längs stråket.  

 
 
 Strandskydd 
 En administrativ bestämmelse om strandskyddets upphävande har inför 

granskningen införts i plankartan. Strandskyddets upphävande 
motiveras med att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
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angeläget allmänt intresse som kan inte kan tillgodoses utanför området, 
7 kap 18c § p.5. 

 
 Natur 
 Planbeskrivningen anger att några av dessa tallar med fördel bör sparas 

men kommunen har inte bedömt att det är nödvändigt att skydda 
enstaka träd med en planbestämmelse. 

 
 Farligt gods 
 Inför granskningen har kvartersmarken mot Fjällvägen minskats genom 

att det västra kvarteret ersatts med parkeringsytor för att tillgodose 
områdets behov av parkeringsplatser för de boende. Där östra 
bostadskvarteret har minskats så att det ligger som närmast ca 30 meter 
från Fjällvägens vägkant. Bestämmelserna om vägräcke och skyddsdike 
har därmed tagits bort men ett avskärande dike avses ändå anläggas för 
att förhindra både vatteninträning i planområdet samt att skydda mot att 
eventuella brandfarliga vätskor rinner in mot bostäderna.  

  
Granskningsyttrande 
 

 Farligt gods 
Inför antagandet av detaljplanen har riskutredningen reviderats men 
hänsyn till Trafikverkets bedömning att den aktuella sträckan av 
Fjällvägen inte utgör någon trafiksäkerhetsrisk som motiverar ett 
vägräcke. Hastighetsbegränsningen på den aktuella sträckan har även 
sänkts till 50 km/h under hela året vilket också påverkar riskutredningens 
bedömning. Riskutredningen föreslår ett avskärande dike som en 
skyddsåtgärd som kan vara motiverad för att förhindra att brandfarliga 
vätskor vid en olycka rinner in i planområdet. En bestämmelse om att ett 
avskärande dike ska anläggas har inför antagandet införts i plankartan. 
  

 Buller 
Inför antagandet har en bullerutredning tagits fram där även beräknat 
trafikbuller från Stjärnvägen tagits med. Utredningen visar att man klarar 
trafikbullerförordningens riktvärden vid samtliga tilltänkta fasader.  
Bullerutredningen visar även att samtliga planerade bostäder har 
möjlighet att anordna uteplats där bullernivåerna inte överstiger 50dBA 
ekvivalent ljudnivå. 
 

 Värmecentral 
En bullerberäkning med avseende på industribuller från värmecentralen 
har tagits fram inför antagandet av detaljplanen. Utredningen visar på att 
man med god marginal klarar riktvärdena för industribuller i närheten av 
bostadsbebyggelse. Räddningstjänsten har kommit in med ett yttrande 
där de inte bedömer att det föreligger några risker med avseende på 
brand eller explosion för de föreslagna bostäderna i anslutning till 
värmecentralen.  

  
 Parkeringsyta 

Planbeskrivningen har inför antagandet förtydligat att parkeringen i 
nordost inte är en allmän parkering utan är till för de boende i området. 
Ett förslag på dagvattenhantering för den tilltänkta parkeringen har även 
tagits fram. 
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LANTMÄTERIET 
 
Samråds- 
yttrande    
2019-01-11 
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Samråds- 
yttrande    
2019-01-11 
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2022-03-31 
 
 
 



9(22) 

 

 

 
 

Gransknings- 
yttrande 
2022-03-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
  
 Berört markområde 

Synpunkten noteras men att Lima Besparingsskog s:1 i 
planbeskrivningen betecknas som en fastighet bedöms inte försvåra 
förståelsen av planen eller riskera att leda till missförstånd och därför har 
texten inte reviderats. 

 
Ersättning för minskande av gemensamhetsanläggning 
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Planbeskrivningen har inför granskningen kompletterats med en 
redogörelse om ersättningsreglerna som gäller vid minskning av upplåtet 
utrymme till förmån för en gemensamhetsanläggning. 

 
 Exploateringsavtal 
 Kommunen har inte för avsikt att upprätta exploateringsavtal eftersom 

kommunen inte är huvudman för allmän plats i aktuellt planområde. 
 
 Grundkarta 
 Grundkartans detaljer inom planområdet har bedömts vara 

okomplicerade och enkla att tolka utan någon teckenförklaring. 
 
 Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Planhandlingarna har inför granskningen reviderats utifrån Lantmäteriets 
synpunkter. 
 
Ingen planbestämmelse om upphävande av strandskydd 
Plankartan har inför granskningen reviderats med en administrativ 
planbestämmelse gällande upphävande av strandskydd. 
 
Teknisk försörjning 
Utbyggnaden av VA-nätet planeras ske i enlighet med den till 
planförslaget hörande VA-kartan. 
Inför granskningen har planbeskrivningen kompletterats med en 
redogörelse över ansvarsfördelningen gällande de ledningsrätter som 
kräver omprövning. 
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning 
Planhandlingarna har inför granskningen kompletterats med information 
om vilken version av plan- och bygglagen som används vid 
handläggningen av detaljplanen. 
 
 
Granskningsyttrande 
 
Vattenledning genom P 
Plankartan har inför antagande kompletterats med ett 8 meter brett u-
område genom parkeringsytan. 
 
Minsta avstånd till tomtgräns 
Bestämmelsen om bygglovsbefrielse för tekniska anläggningar och 
återvinningsstation har reviderats genom att tomtgräns ändrats till 
fastighetsgräns. 
 
Kombination enskild + allmän kvartersmark 
Trots att det aktuella kvarteret kan tolkas innehålla både kvartersmark 
för allmänt- och enskilt ändamål och därmed omfattas av 
inlösningsreglerna i plan- och bygglagen bedömer kommunen att det i 
detta fall inte utgör något problem. Anledningen är att det allmänna 
ändamålet T utgörs av ett stråk för pistmaskiner vilket är ett angeläget 
intresse för fastighetsägaren men inte för kommunen. Att 
fastighetsägaren eller kommunen skulle begära inlösen av området 
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bedöms vara osannolikt. Den kombinerade användningen behålls inför 
antagandet av detaljplanen.  
 
AL 40a§, felskrivning? 
Felskrivningen har rättats inför antagandet.  
 
U-område 
U-områdets avgränsning har inför antagandet förtydligats i plankartan. 
 
Ej åtgärdat sedan samrådet 
Kommunen har inte för avsikt att upprätta exploateringsavtal eftersom 
kommunen inte är huvudman för allmän plats i aktuellt planområde. 
 
Grundkartan har kompletterat med en teckenförklaring och 
aktualitetsdatum har uppdaterats inför antagandet. 

 
 
 

 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 
 
Samråds- 
yttrande  
2019-01-07 
 
 
 
Gransknings-  
yttrande  
2022-03-22 
 
 
 
 
 
Komplettering  
till gransknings- 
yttrande 
2022-08-17 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 Inför granskningen har användingen Tillfällig vistelse lagts till utöver 

användningen Bostäder för att möjliggöra för olika typer av tillfälliga 
boenden. 

 
 Granskningsyttrande 
 En brandpost finns redovisad i den till planförslaget hörande VA-kartan. 

Brandposten i läggtillgängligt placerad direkt norr om Stjärnvägen i 
anslutning till den västliga lokalgatan. 
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 Det noteras att räddningstjänsten inte ser att det föreligger någon risk 

med närliggande värmecentral.  
 
   
 Naturskyddsföreningen 
 
Samråds- 
yttrande    
2018-12-10 
 
 
Gransknings-  
yttrande 
2022-03-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 Bäcken som rinner genom området behöver flyttas för att möjliggöra 

planerad utbyggnad av området. För att dra om en bäck eller ett dike 
krävs en anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen eller ett 
tillstånd. För att gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som 
är högst 1 kubikmeter per sekund krävs inte tillstånd utan åtgärden ska 
anmälas till länsstyrelsen. Bäcken som rinner genom området är delvis 
dikesuträtad och därför redan kraftigt påverkad. Genom att bäcken dras 
om kan även dagvattnet ledas undan på ett effektivt sätt utan att det leds 
direkt ned i bäcken. Enligt den naturvärdesinventering som genomförts 
av HL Taigabas under hösten 2017 saknar bäcken värdehöjande 
strukturer och är så pass påverkad av Stjärnvägen att den saknar tydligt 
skyddsvärde. 

 
 Granskningsyttrande 
 Inför arbetet med att utforma detaljplaneförslaget har en 

naturvärdesinventering genomförts. Inventeringen visade inte på några 
naturvärden förutom ett visst naturvärde för enstaka brandstubbar. Den 
bäck som rinner genom området är delvis dikesuträtad och har ett 
kraftigt fluktuerande flöde  beroende på årstid. Bäcken saknar, enligt 
naturvärdesinventeringen, värdehöjande strukturer och är så pass 
påverkad att den bedöms sakna tydligt skyddsvärde. För att motverka 
ansamlingar av stora mängder vatten i bostadsområdet från 
Tandådalstjärnen vid snösmältning och separera bäckens rena vatten 
från dagvatten kommer bäckens dragning ändras. Detta skapar även 
möjligheter att fördröja en stor del av dagvattnet så att det kan infiltreras 
ner i marken innan det når myrområdet söder om Stjärnvägen. 
Miljömålen Storslagen Fjällmiljö och Myllrande våtmarken har därmed 
inte bedömts påverkas nämnvärt av det aktuella detaljplaneförslaget. 

 Planområdet kommer att anslutas till Malungs elnäts nät och distribueras 
genom anläggande av transformatorstationer inom planområdet. 
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 Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna 
 
Samråds- 
yttrande   
2019-01-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gransknings- 
yttrande 
2022-03-10 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 Planbeskrivningen har inför granskningen kompletterats med ett avsnitt 

om kollektivtrafiken under rubriken Samhällsservice.  
  
 Någon specifik yta för busshållplatser har inte avsatts i detaljplanen. 

Dessa bedöms rymmas längs Stjärnvägen, inom användningen 
Huvudgata (GATA₁) som är väl tilltagen med en bredd på som mest 17 

meter. 
 
 Granskningsyttrande 
 Planbeskrivningen har inför antagandet förtydligats med avseende på 

kollektivtrafiken. Exploatören har för avsikt att anordna ytterligare en 
hållplats längs Stjärnvägen och att intentionerna är att det ska fungera 
att inte vara beroende av bil i området. 
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 SKANOVA 
 
Samråds- 
yttrande   
2018-12-19 
 
 
Gransknings- 
yttrande 
2022-03-15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 Det noteras att Skanova inte haft någonting att erinra mot planförslaget. 
 
 Granskningsyttrande 
 Skanovas ledningar ligger i gång- och cykelvägen och bör inte påverkas 

av den tilltänkta exploateringen. Om de mot förmodan behöver flyttas på 
grund av exploateringen är det exploatörens ansvar att kontakta 
Skanova och även bekosta flytten. 

 
 
 TRAFIKVERKET 
 
Samråds- 
yttrande  
2019-01-11  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gransknings- 
yttrande 
2022-03-16  
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Gransknings- 
yttrande  
2022-03-16 
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Kommentar Samrådsyttrande 
 Planförslaget har inför granskningen reviderats genom att kvartersmark 

har flyttats så ny bebyggelse inte kommer att kunna uppföras närmare 
än 30 meter från väg 66.  

 
 Inför granskningen har en enklare bullerberäkning, utifrån Boverkets 

handledning Hur mycket bullrar vägtrafiken?, gjorts som inte visar på 
några bullernivåer över trafikbullerförordningens gränsvärden. 

 
 Granskningsyttrande 
  
 Dagvatten 
 Ett förslag på dagvattenhantering för den tilltänkta parkeringen har även 

tagits fram inför antagandet av detaljplanen. Eftersom marken inte 
sluttar mot Fjällvägen och att det dessutom saknas vägdike på den 
sidan av vägen gör att det inte finns någon risk att planområdet påverkar 
vägområdet med avseende på dagvatten. Det planeras även att 
anläggas ett avskärande dike utanför vägområdet som hindrar att vatten 
från vägen rinner in bland bebyggelsen i planområdet.  

  
 Buller 

Inför antagandet har en bullerutredning tagits fram där även beräknat 
trafikbuller från Stjärnvägen tagits med. Utredningen visar att man klarar 
trafikbullerförordningens riktvärden vid samtliga tilltänkta fasader.  
Tekniska krav på byggnadernas utformning för att klara BBR:s nivåer 
inomhus kan inte säkerställas i detaljplanen utan hanteras i 
bygglovsprocessen. 
Bullerutredningen visar även att samtliga planerade bostäder har 
möjlighet att anordna uteplats där bullernivåerna inte överstiger 50dBA 
ekvivalent ljudnivå. 
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 MALUNGS ELNÄT 
Samråds- 
yttrande 
2019-01-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 Ledningarna längs Stjärnvägen kommer att behöva flyttas närmare 

Stjärnvägen för att möjliggöra planerad byggnation. Eftersom 
regionnätsledningen längs Stjärnvägen på sikt kommer att tas ur drift 
och ersättas av ny regionnätsledning norr om Fjällvägen föreslås, istället 
för u-områden, en framflyttad genomförandetid för de berörda kvarteren 
norr om Stjärnvägen. Genomförandetiden börjar gälla från och med 
2025-01-01. När regionnätsledningen tagits ur drift kan 
lokalnätsledningarna flyttas närmare Stjärnvägen, inom område som är 
planlagt som allmän platsmark, Huvudgata. 

  
 Ett E-område har inför granskningen lagts ut längs Stjärnvägen, i 

planområdets östra del.  
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 VAMAS 
Samråds- 
yttrande 
2019-01-28 
 
 
 
Gransknings-  
yttrande 
2022-03-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 Synpunkten noteras. 
 
 Granskningsyttrande 
 Avfall 
 Synpunkten noteras och vidareförmedlas till exploatören. 
 
 Spill- och dricksvatten 
 Synpunkten noteras och vidareförmedlas till exploatören för vidare 

dialog och samordning med omkringliggande exploatörer.  
 
 Dagvatten 
 Den dagvattenutredning som tagits fram inför granskningen har inför 

antagandet kompletterats med ett förslag på dagvattenlösnings för den 
planerade parkeringsytan i planområdets nordvästra del. 
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MILJÖKONTORET 
 
Samråds-  
yttrande  
2019-06-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gransknings- 
yttrande 
2022-03-31  
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 För att motverka ansamlingar av stora mängder vatten i bostadsområdet 

från Tandådalstjärnen vid snösmältning samt att separera bäckens rena 
vatten från dagvatten föreslås bäckens dragning ändras i enlighet med 
planförslaget. Detta skapar även möjligheter att fördröja en stor del av 
dagvattnet så att det kan infiltreras ner i marken innan det når 
myrområdet söder om Stjärnvägen.  

 Den del av bäcken, mellan Tandådalstjärnen och planområdet, som inte 
är dikesuträtad ligger till största del inom område som redan är planlagt 
för småindustri och värmecentral och riskerar därmed att påverkas av 
eventuella utvecklingar av dessa verksamheter.  

 Att dra om bäcken inom planområdet bedöms därmed vara motiverat 
med anledning av ovanstående resonemang. 

 
 Granskningsyttrande 
 Det noteras att Miljökontoret, under granskningen, inte haft någonting att 

erinra mot planförslaget. 
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Postnord 
 
Gransknings- 
yttrande 
2022-03-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Granskningsyttrande 
 Postnord yttrande noteras. Placering av postlådor är inte något som 

vanligtvis regleras i detaljplaner. 
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BRF Hundfjällscenter 
Samråds- 
yttrande 
2019-01-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 Strandskyddet upphävs inom den del av planområdet som ligger inom 

100 meter från ett vattendrag. I det här fallet handlar det inte om 
Hundfjällsbäcken, utan en mindre bäck som rinner genom planområdet 
och mynnar ut i myren strax söder om planområdet. I den 
naturvärdesinventering som gjordes 2017 drogs slutsatsen att bäcken 
delvis är dikesuträtad och den saknar värdehöjande strukturer samt är 
så pass påverkad av Stjärnvägen att den saknar tydligt skyddsvärde. 
Hundfjällsbäcken rinner ca 200 meter söder om aktuellt planområde och 
bedöms inte direkt påverkas av en exploatering längs Stjärnvägen.  

 Efter samrådet har en belyst gång- och cykelbana anlagts längs 
 Stjärnvägen. 

El-ledningarna som avses flyttas inom planområdet kommer att 
förläggas i marken. 
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 SAMMANFATTNING 

Under samrådet och granskningen har yttranden inkommit från 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Räddningstjänsten, Trafikverket, Malungs 
Elnät, VAMAS, Kollektivtrafikförvaltningen på Region Dalarna, 
Naturskyddsföreningen, Skanova, Miljökontoret, Postnord samt BRF 
Hundfjällscenter. 

 
 
Det upprättade förslaget till Detaljplan för bebyggelse längs 
Stjärnvägen föreslås föreläggas kommunfullmäktige för antagande. 
 
I samband med antagandet föreslås att följande uttalanden görs: 

 De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt 
3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

 Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. 

 Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 
behovsbedömning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt Johan Sandgren. 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 119 
Detaljplan för Kvarnholen personalboende, Gusjön 4:65 
(KS/2017:533) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Det i augusti 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för Kvarnholen 

antas. 
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 

undersökning av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande 
miljöpåverkan. 

 
Beslutet gäller under förutsättning att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
fattar likalydande beslut. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för del av fastighet Gusjön 4:65 har upprättats av 
Bygg-Teknik i Malung. 
 
Området för detaljplanen är beläget nordväst om Kläppens skidanläggning. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för i första hand 
säsongsarbetare i anslutning till Kläppens skidanläggning. Planförslaget 
medför en exploatering med max 150 lägenheter med plats för i genomsnitt 
en person per lägenhet. Exploateringen medför även för 10 bostadshus 
med plats för i genomsnitt 8 personer per hus. 
 
Under samrådet inkom synpunkter på dagvattenhanteringen med tanke på 
planområdets placering i relation till riksväg 66. Planområdet ligger ca 20–
25 meter ovanför riksväg 66, vilket i dagvattenutredningen inför granskning 
kunde fastställas att trots nivåskillnaden mellan planområdet och vägen så 
kan en hållbar dagvattenutredning för området uppnås genom de åtgärder 
som redovisas i planhandlingarna. 
 
Under samråd samt granskning inkom synpunkter på de bullervärden som 
redovisades i planbeskrivningen. De redovisade bullervärdena ansågs inte, 
utifrån de inkomna yttrandena, vara framtagna genom ett tillförlitligt material 
till följd av att planområdet ligger ca 20–25 meter ovanför bullerkällan, vilket 
materialet som bullernivåerna baserades utifrån inte tog hänsyn till. En 
motivering gällande de framtagna bullervärdena har inför antagande 
tillkommit till planhandlingarna samt har skyddsbestämmelser införts för att 
säkerställa att trafikbullerförordningens riktlinjer inte överskrids inom det 
bostadsområde som är lokaliserad närmast riksväg 66. 
 
Yttrandena har föranlett vissa mindre revideringar och förtydliganden i 
planhandlingarna. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i ett 
utlåtande. 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustrationskarta 
VA-karta 
Översiktskarta VA 
Naturvärdesinventering 
Dagvattenutredning 
Utlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 244 
Detaljplan för Kvarnholen personalboende, Gusjön 4:65 
(KS/2017:533) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Det i augusti 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för Kvarnholen 

antas. 
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 

undersökning av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande 
miljöpåverkan. 

 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för del av fastighet Gusjön 4:65 har upprättats av 
Bygg-Teknik i Malung. 
 
Området för detaljplanen är beläget nordväst om Kläppens skidanläggning. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för i första hand 
säsongsarbetare i anslutning till Kläppens skidanläggning. Planförslaget 
medför en exploatering med max 150 lägenheter med plats för i genomsnitt 
en person per lägenhet. Exploateringen medför även för 10 bostadshus 
med plats för i genomsnitt 8 personer per hus. 
 
Under samrådet inkom synpunkter på dagvattenhanteringen med tanke på 
planområdets placering i relation till riksväg 66. Planområdet ligger ca 20–
25 meter ovanför riksväg 66, vilket i dagvattenutredningen inför granskning 
kunde fastställas att trots nivåskillnaden mellan planområdet och vägen så 
kan en hållbar dagvattenutredning för området uppnås genom de åtgärder 
som redovisas i planhandlingarna. 
 
Under samråd samt granskning inkom synpunkter på de bullervärden som 
redovisades i planbeskrivningen. De redovisade bullervärdena ansågs inte, 
utifrån de inkomna yttrandena, vara framtagna genom ett tillförlitligt material 
till följd av att planområdet ligger ca 20–25 meter ovanför bullerkällan, vilket 
materialet som bullernivåerna baserades utifrån inte tog hänsyn till. En 
motivering gällande de framtagna bullervärdena har inför antagande 
tillkommit till planhandlingarna samt har skyddsbestämmelser införts för att 
säkerställa att trafikbullerförordningens riktlinjer inte överskrids inom det 
bostadsområde som är lokaliserad närmast riksväg 66. 
 
Yttrandena har föranlett vissa mindre revideringar och förtydliganden i 
planhandlingarna. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i ett 
utlåtande. 
 
Dagens sammanträde 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Planarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustrationskarta 
VA-karta 
Översiktskarta VA 
Naturvärdesinventering 
Dagvattenutredning 
Utlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 



 

 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
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Stadsbyggnadskontoret   
Ronja Backsell   
ronja.backsell@malung-salen.se   
0280–18144   

 
 
 
Dnr KS/2017:533 

Detaljplan för Kvarnholen 
 
Förslag till beslut 
Det tillstyrks att; 

• Det i augusti 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för Kvarnholen antas av 
Kommunfullmäktige. 

• De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3,4 och 5 
kap miljöbalken. 

• De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 

• Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad undersökning 
av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande miljöpåverkan. 

 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för del av fastighet Gusjön 4:65 har upprättats av 
Bygg-Teknik i Malung. 
 
Området för detaljplanen är beläget nordväst om Kläppens skidanläggning. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för i första hand 
säsongsarbetare i anslutning till Kläppens skidanläggning. Planförslaget medför en 
exploatering med max 150 lägenheter med plats för i genomsnitt en person per 
lägenhet. Exploateringen medför även för 10 bostadshus med plats för i genomsnitt 
8 personer per hus. 
 
Under samrådet inkom synpunkter på dagvatttenhanteringen med tanke på 
planområdets placering i relation till riksväg 66. Planområdet ligger ca 20–25 meter 
ovanför riksväg 66, vilket i dagvattenutredningen inför granskning kunde fastställas 
att trots nivåskillnaden mellan planområdet och vägen så kan en hållbar 
dagvattenutredning för området uppnås genom de åtgärden som redovisas i 
planhandlingarna.  
 
Under samråd samt granskning inkom synpunkter på de bullervärden som 
redovisades i planbeskrivningen. De redovisade bullervärdena ansågs inte, utifrån 
de inkomna yttrandena, vara framtagna genom ett tillförlitligt material till följd av att 
planområdet ligger ca 20–25 meter ovanför bullerkällan, vilket materialet som 
bullernivåerna baserades utifrån inte tog hänsyn till. En motivering gällande de 
framtagna bullervärdena har inför antagande tillkommit till planhandlingarna samt 
har skyddsbestämmelser införts för att säkerställa att trafikbullerförordningens 
riktlinjer inte överskrids inom det bostadsområde som är lokaliserad närmast riksväg 
66. 
 
Yttrandena har föranlett vissa mindre revideringar och förtydliganden i 
planhandlingarna. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i ett utlåtande.   

 
 
 
 



 

 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustrationskarta 
VA-karta 
Översiktskarta VA 
Naturvärdesinventering 
Dagvattenutredning 
Utlåtande 

 



ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

- Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. (4 kap. 21§)

- Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet (4 kap. 7§)

- Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet.

Markreservat

u Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (4kap. §6)

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser  4 kap. 5§ 3

GATA

1

 Lokalgata

NATUR Natur

Kvartersmark  4 kap. 5§ 3

B

1

Bostäder

B

2

Bostäder

E

1

Återvinning

E

2

Elstation

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas

gäller bestämmelsen hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

 Gräns för planområdet och tillika användningsgräns.

Anvädningsgräns.

Administrativ- och egenskapsgräns.

Egenskapsgräns.

+ + +

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

För 
B

1

-betecknat område gäller:

- Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6,0 meter. (4 kap. 11§ 1)

- Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 12000 m

2

 (4 kap. 18§ 1)

- Högst 150 lägenheter får anordnas. (4 kap. 11§ 3)

- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. (4 kap. 16§ 1)

- Tak och fasad ska utföras med matt mörk färg (4 kap. 16§ 1st 1p).

För 
B

2

-betecknat område gäller:

- Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,2 meter. (4 kap. 11§ 1)

- Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1200 m

2

 (4 kap. 18§ 1)

- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. (4 kap. 16§ 1)

- Varje fastighet får innehålla högst två lägenheter (4 kap. 11§ 1st 3p)   

- Tak och fasad ska utföras med matt mörk färg (4 kap. 16§ 1st 1p).

För 
E

1

-betecknat område gäller:

- Högsta tillåtna byggnadsarea är 50 m

2

.(4 kap. 11§ 1)

- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter. (4 kap. 11§ 1)

- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. (4 kap. 16§ 1)

- Tak och fasad ska ges matt mörk färg (4 kap. 16§ 1st 1p).

För 
E

2

-betecknat område gäller:

- Högsta tillåtna byggnadsarea är 30 m

2

. (4 kap. 11§ 1)

- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter. (4 kap. 11§ 1)
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PLANHANDLINGAR 
Planhandlingarna är följande: 

-  Plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser 
-  Planbeskrivning 
-  Illustrationskarta 
-  Fastighetsförteckning 
-  VA-karta 
-  Översiktskarta VA 
-  Naturvärdesinventering 
-  Dagvattenutredning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 Planens syfte är att medge bostadsbebyggelse för i första hand 

säsongsarbetare i anslutning till Kläppens skidanläggning. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
 De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän 

synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. 
 

  
PLANDATA 

Lägesbestämning Planområdet är beläget ca 1 km norr om Kläppens skidanläggning. 

Areal Planområdets areal är ca 5,2 ha. 

Markägoförhållanden Planområdet är beläget på del av fastigheten Gusjön 4:65 vilken ägs 
av Kläppen Ski Resort AB (KSR).  

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen Planområdet ligger inom Transtrandsfjällen som är av stor betydelse 
för turism och rörligt friluftsliv och är därför av riksintresse enligt 
Miljöbalken kapitel 4 § 2. 
Planområdet ligger även inom ett av Försvarsmakten utpekat område 
med särskilt behov av hinderfrihet, s.k. lågflygningsområde enligt MB 
3 kap 9 §. Detta omfattar ett stråk från Vänern upp till Älvdalen. 
Påverkan på lågflygningsområdet inskränker Försvarsmaktens 
möjlighet att utnyttja kringliggande flyg- och helikopterflottiljer som är 
utpekade som områden av riksintresse. Då planområdet ligger inom 
redan tätbebyggt område och att höjden på de byggnader som tillåts 
inom området är begränsad bedöms inte planläggningen påverka 
möjligheten att använda lågflygningsområdet.  
Planområdet ingår i vattenområdet Västerdalälven som är av 
riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. 
Inom området får inte vattenkraftverk, vattenreglering eller 
vattenöverledning för kraftändamål utföras.   
Bedömningen görs att den föreslagna planläggningen inte kommer att 
påtagligt skada områdets natur-och kulturvärden. Vidare bedöms inte 
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den föreslagna planläggningen påtagligt skada respektive påtagligt 
försvåra åtkomsten eller utnyttjandet av övriga riksintressen. 

Översiktliga planer Planområdet ligger inom område A4a (Gusjön-Höknäs) i kommunens 
översiktsplan. I översiktsplanen anges att område i första hand avses 
användas för boende för året-runt-personal. Vidare anger 
översiktsplanen att området består av skogsterräng som genomkorsas 
av tre bäckar (Tjärbäcken, Höknäsvalla samt Örebäcken). Området 
uppskattas preliminärt att kunna rymma ca 40-50 tomter.  

 
 

Den sydöstra delen av det aktuella planområdet omfattas av den 
fördjupad översiktsplan för Gusjön-Fiskarheden (upprättad 1986 och 
aktualitetsförklarad 2009 i samband med antagande av den 
kommuntäckande översiktsplanen). I denna anges användningen 
skogsområde med rekreationsintresse för det aktuella området. 
Parallellt med framtagandet av denna detaljplan pågår arbetet med en 
ny fördjupad översiktsplan för Kläppen. I denna är aktuellt planområde 
utsatt som Reservområde; bostäder, fritidsboende. Inom området 
finns även ett Naturområde samt ett ekologiskt känsligt område där de 
tre bäckar går samman.  
 
Intentionerna med detaljplanen bedöms gå i linje med översiktsplanen 
samt även den nya fördjupade översiktsplanen som det nu arbetas 
med.   

Detaljplaner Planområdet ligger utanför detaljplanelagt område och gränsar inte 
heller direkt till någon befintlig detaljplan. 
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Program Program bedöms onödigt för detta planarbete. 

Strandskydd De tre bäckarna direkt öster om planområdet medför att planområdet 
omfattas av strandskyddsbestämmelsen i miljöbalken. Strandskyddet 
föreslås upphävas inom hela planområdet.  

För att upphäva strandskydd krävs att något av de sex särskilda skäl 
som anges i miljöbalken 7 kap 18c § uppfylls. I detta fall åberopas skäl 
nummer 5:  

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet.  

Detta med hänvisning till fjällturismen och dess stora betydelse för 
Malung-Sälens kommun vilket i sin tur skapar ett behov av 
kompletterande fritidsbebyggelse samt boende för året-runt-personal. 
Det finns i praktiken inte möjlighet till alternativa placeringar av 
anläggningar för alpin skidturism, framför allt då fjällområdenas 
topografi gör att det finns mindre bäckar att förhålla sig till oavsett 
vilket område som avses tas i anspråk för bebyggelse. Ofta är 
avståndet mellan mindre vattendrag så litet att all mark i praktiken 
omfattas av strandskyddet. Alternativa placeringar skulle resultera i en 
placering så långt bort att syftet inte uppfylls.  

Mellan vattendraget och planområdet finns det goda möjligheter för så 
väl allmänheten som för djur-och växtliv att ha tillgång till området. 
Enligt den proportionalitetsprövning som enlig MB 7 kap 25 § ska 
göras bedöms de fördelar som en förtätning enligt ovan medför inte 
strider mot syftet med strandskyddet. 

Miljökonsekvens- 
beskrivning 

Parallellt med upprättandet av samrådshandling för aktuell detaljplan 
har en undersökning av betydande miljöpåverkan gjorts. 
Undersökningen redovisas längre fram i denna planbeskrivning, under 
rubriken ”Undersökning av betydande miljöpåverkan”.  

Undersökningen om betydande miljöpåverkan har varit föremål för 
samråd med länsstyrelsen i samrådsskedet. Länsstyrelsen har 2021-
06-21 svarat att de delar kommunens ställningstagande att planen inte 
medför betydande miljöpåverkan. 

Undersökningens slutsats är att planen inte kan anses medföra 
betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) därmed inte behöver upprättas. 

Kommunala beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 2017-11-15 beslutat att 
detaljplanearbete får påbörjas, varvid vissa i beslutet angivna 
anvisningar ska beaktas.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
 

Vegetation Med ledning av en fältbesiktning 2018-10-29 har en 
naturvärdesinventering upprättats. Området utgörs av en tallhed med ca 
50-årig likåldrig gallringsskog på torr mark. Området mellan planområdet 
och riksväg 66 består av en högvuxen relativt tät tallskog, vilket är positivt 
ur bullersynpunkt och även med hänsyn till landskapsbilden. 

Landskapsbild Föreslagen bebyggelse har anpassats till terrängförhållandena och är i 
huvudsak belägen på en platå i en västsluttning med bakomliggande 
högre åsar, ingen siluettverkan kommer därmed att uppstå och 
landskapsbilden kommer att påverkas marginellt.   

Naturmiljö Några skyddsvärda naturvärden finns ej inom planområdet. 

Markbeskaffenhet Underlaget är sediment med små förekomster av morän. 
Någon geoteknisk utredning har därmed inte upprättats i samband med 
planläggningen. Före detaljprojekteringen av VA-ledningar ska dock en 
översiktlig grundundersökning göras för att kontrollera läget på berg. 

Fornlämningar Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

 

 
Foto som visar planområdets karaktär 
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 Bebyggelseområden 
Bostäder (B1) Nedanstående planbestämmelser skall gälla: 

- Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6,0 meter. 
- Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 12000 m2. 
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 2600 m2. 
- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. 
- Högst 150 lägenheter får anordnas. 
- Tak samt fasad ska ges matt mörk färg.  

 
Bostäder (B2) Nedanstående planbestämmelser skall gälla: 

- Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,2 meter.  
- Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1200 m2. 
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 150 m2. 
- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. 
- Varje fastighet får innehålla högst två lägenheter. 
- Tak samt fasad ska ges matt mörk färg.  

Återvinnings- 

station (E1) 
Nedanstående planbestämmelser skall gälla: 
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 50 m2  
- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter 
- Tak och fasad ska ges matt mörk färg. 

Elstation (E2) Nedanstående planbestämmelser skall gälla: 
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 30 m2  
- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter 
- Tak och fasad ska ges matt mörk färg. 

Tillgänglighet Tillgänglighetsfrågor bevakas enligt gällande bygglagstiftning i samband 
med bygglov och byggnadsnämndens tekniska granskning. 

Kollektivtrafik Vid Kläppentorget ca 1 km från planområdet finns en busshållplats. Den 
på illustrationskartan redovisade skid- och gångvägen från planområdets 
södra del kan med fördel nyttjas för att ta sig till busshållplatsen. Det finns 
även en busshållplats ca 100 meter norr om tillfartsvägens anslutning mot 
riksväg 66. 
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Offentlig och 
kommersiell  
service 

Vid Kläppentorget, ca 1 km meter från planområdet finns restaurang, pub, 
kiosk och skishop samt service för skidåkning. Vid Kläppen camping, 
väster om riksväg 66, cirka 1 km från planområdet, finns en 
livsmedelsaffär. Övrig offentlig service tillhandahålls i Sälens by ca 14 km 
från planområdet. 

Vägar och trafik  

Vägnät Planområdet trafik matas från en befintlig väg i norra plangränsen. Efter 
samrådet har planområdet utökats för att omfatta hela infartsvägen fram till 
allmänna riksväg 66 för att därmed trygga utfartsfrågan för planområdet. 
Vid den befintliga vägens anslutning till riksvägen finns god sikt åt båda 
hållen och någon förändring av anslutningspunkten bedöms i detta läge ej 
nödvändigt. Skulle åtgärder krävas skall tillstånd för detta sökas hos 
Trafikverket. Det dagvatten som kommer längs den befintliga 
anslutningsvägen skall vid ombyggnaden avledas innan det når den 
allmänna vägens dike. 

Gång-och 
cykelleder 
Skoterleder 

I norra delen av planområdet finns en befintlig vandringled, som leder till 
en fäbod. Denna led skall bevaras och har redovisats på 
illustrationskartan. För att minimera biltrafik till skidområdet kommer en ny 
skid- och gångväg att anläggas i planområdets södra del. Denna led har 
även redovisats på illustrationskartan. En befintlig skoterled redovisas på 
illustrationskartan. 

 
Störningar Regeringen har den 11 maj 2017 beslutat om en höjning av riktvärdena för 

buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder 
större än 35 kvm höjs riktvärdet från 55 dBA till 60 dBA. För uteplats gäller 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningsändringarna trädde i 
kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas på planärenden som påbörjats 
fr.o.m. den 2 januari 2015. Förordningsförändringarna innebär inte 
ändrade krav för ljudmiljön inomhus. Högsta ekvivalentnivå inomhus är 30 
dBA och högsta maximalnivå nattetid är 45 dBA. 
 
Förordningen anger att om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 
dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad 
sida. För små bostäder med en maximal boarea om 35 kvm gäller krav att 
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om 
ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är> 65 dBA. Med ljuddämpad sida 
menas fasad som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA samt en 
maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA som inte överskrids mellan kl. 
22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
För beräkning av bullervärden har Boverket och SKL:s rapport ”Översiktlig 
beräkning av vägtrafikbuller” använts. Beräkningen ger inte ett fullt 
tillförlitligt svar på hur bullernivåerna är på platsen då planområdet ligger 
ca 20–25 meter ovanför bullerkällan, vilket rapporten inte tar hänsyn till. 
Det går dock att anta, till följd av de ljuddämpande förutsättningarna i form 
av höjdskillnad samt vegetationen, att bullernivåerna inte kommer vara 
högre än de bullernivåer som redovisas utifrån SKL:s material. Enligt tabell 
två och diagram två i ”Översiktlig beräkning av vägtrafikbuller” kommer 
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den ekvivalenta ljudnivån vid fasad att understiga 60 dBA. Skyltad 
hastighet är 80 km/h och ca 300 meter söder om planområdet är skyltarna 
för hastighetsbegränsningen till 60km/h, varför hastigheten förbi själva 
planområdet bedöms ligga mellan 60-80km/h. Riksvägen trafikeras i 
genomsnitt av ca 3000 fordon per dygn och närmaste bostadsfasad är 
belägen ca 45 meter från allmänna vägen. I beräkningen används 
hastigheten 80km/h även fast det går att anta att hastigheten är lägre och 
ligger mellan 60–80 km/h. Detta resulterar i att den ekvivalenta ljudnivån 
vid fasad beräknas bli 57,5 dBA ekvivalentnivå som högst. Riktvärdet på 
60 dBA vid fasad kommer därmed inte att överskridas. Det går även att 
anta till följd av planområdets topografi och vegetation att värdet inte 
kommer att överstigas trots saknaden på parametrarna höjdmeter och 
vegetation i beräkningen, snarare tvärtom så kan värdes antas vara lägre. 
 
De framtida bullernivåerna år 2040 bedöms i Boverket och SKL:s rapport 
utifrån ett antagande att trafikmängden ökar med 30%. Därvid skulle 
vägtrafiken förbi fastigheten öka från 3000 fordon per dygn till ca 3900 
fordon i genomsnitt per dygn. Enligt tabell två i diagram två i Boverkets och 
SKL:s rapport kommer den ekvivalenta ljudnivån vid fasad, ca 45 meter 
från den allmänna vägen, att vara 58,5 dBA vid en hastighet av 80km/h år 
2040. Det förtjänar att påpekas att denna rapport i huvudsak omfattar 
bullerproblematik i trafikintensiva tätortsmiljöer. Utmaningarna i samband 
med förtätningar i nära anslutning till högt belastade trafikleder går inte 
direkt att jämföra med det aktuella planområdet. Praxis inom 
bullerberäkning är att hänsyn till topografin ska tas när avståndet mellan 
faktisk mark och plan mark är 10 % eller mer än avståndet mellan 
ljudkällan och plan mark där byggnaden ska placeras. 
Kuperad terräng kan också vara bra ur ljudsynpunkt framförallt om marken 
kan kategoriseras som mjuk. Ytor i den direkt närhet av större vägar i 
kuperad terräng i tätortsmiljö är ofta mycket ”hårda”, dvs präglade av 
asfalt, stenlagda slänter, broar och fundament av betong etc. I det aktuella 
planområdet är den omgivande terrängen både kuperad samt ”mjuk”. 
 
En annan viktig aspekt vid bedömning av eventuellt buller i närheten av 
planerade bostäder är frågan om det inom ett rimligt avstånd från 
bostaden finns tillgång till rekreativ utevistelse med god ljudmiljö. Som 
rekreativa områden med god ljudkvalitet räknas områden som är allmänt 
tillgängliga och som tveklöst kan sägas ha en god ljudmiljö, dvs 
trafikbullernivåerna är så pass låga att ljud som hör platsen till tillåts 
dominera. Rekreativa miljöer med god ljudkvalitet brukar i urbana miljöer 
vara exempelvis parker, torg, smågator med mycket lite eller ingen trafik 
med service, restauranger osv. Även förskolemiljöer kan utgöra en sådan 
miljö. Det aktuella planområdet ligger i anslutning till Kläppens 
skidanläggning, där naturmiljöer utgör en betydande del av området. Den 
enda betydande källa till trafikbuller är riksväg 66, som ligger ca 45 meter 
från den planerade bebyggelsen. Områden för rekreativ utevistelse med 
god ljudmiljö finns således i mycket stor utsträckning i planområdets 
omedelbara närhet. 
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Likt beräkningen utifrån dagens förhållanden så går det att anta till följd av 
planområdets topografi och vegetation att riktvärdet inte kommer att 
överstigas i genomförande av planen, trots avsaknaden av ovanstående 
parametrar i beräkningen. För att säkerställa att riktvärdet trots detta inte 
överskrids har en planbestämmelse (f1) införts på det område som är 
närmre än 70 meter från den allmänna vägen: ”Minst hälften av 
bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida”. 
 
Med hänsyn till ovanstående bedöms en mer omfattande bullerutredning 
inte krävas för att säkerställa människans hälsa och säkerhet utifrån ett 
buller-perspektiv. Materialet som har används saknar parametern för 
höjdskillnaden mellan bullerkällan och mottagaren, vilket i detta fall är 
uppmätt till ca 20-25m. Den kuperade terrängen bedöms inte bidra till 
högre bullernivåer utifrån de framtagna bullernivåerna, snaraste tvärtom. 
Vidare finns utomordentligt god tillgång på områden för rekretiv utevistelse 
med god ljudmiljö i planområdets närhet. Trots detta så har 
planbestämmelser införts i plankartan för att säkerställa att riktvärdena 
underskrids, detta berör kvartersmarken <70 meter. Resterande 
kvartersmark inom planområdet ligger på ett avstånd som är >70 meter 
från den allmänna vägen och bedöms inte behöva några 
skyddsbestämmelser för att klara riktlinjerna för trafikbuller vid 
bostadsbyggnad. Materialet anses tillräckligt för att säkerställa att 
bullernivåerna inte överskrids. 
 

Riskbedömning 
farligt gods  

 

Riksväg 66 är utpekad som en transportled för farligt gods.  
Närmaste bostadsbebyggelse föreslås placeras i huvudsak 70 meter 
från riksväg 66 och ca 20-25 meter högre än riksvägen. En tomtplats är 
belägen så att bostadshuset kan placeras ca 45 meter från länsväg 66. 
Då marken lutar kraftigt upp mot planområdet bedöms detta ändå vara 
acceptabelt. Enligt Länsstyrelsens publikation ”Vägledning för 
planläggning intill transportleder för farligt gods” krävs därmed inga 
särskilda åtgärder eller analyser. 
 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp Området skall anslutas till det kommunala avloppsnätet och hela 
planområdet kommer därmed ingå i kommunens verksamhetsområde för 
Kläppen gällande vatten och avlopp så snart ledningsnätet byggts ut och 
slutbesiktigats. 
Område B1 beräknas bebyggas med ca 150 lägenheter med plats för i 
genomsnitt 1 person per lägenhet. Område B2 beräknas bebyggas med 
10 bostadshus med plats för i genomsnitt 8 personer per hus.  
 
Totalt innebär det 150 + 80 = 230 personer.  
Med en 70-procentig beläggning innebär det 0,7 x 230 = 161 PE.  
Inom Kläppen område är bedömningen att 1 PE motsvara 0,7 PE med 
hänsyn till att det gäller fritidsbebyggelse som inte nyttjas hela året. 
161PE x 0,7 = 113 PE totalt för hela planområdet.  
 
Befintligt reningsverk är dimensionerat och godkänt för totalt 6786 PE.  
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Den maximala belastningen på reningsverket uppmättes under 2020 till 
2119 PE och medelbelastningen under 2020 var 711 PE.  
 
Den maximala belastningen på reningsverket uppmättes under 2018 till 
5142 PE och medelbelastningen under 2018 var 1781 PE.  
Kläppens avloppsreningsverk bedöms, med hänvisning till 
ovanstående, att klara den ökade belastningen. 
 
Planområdet är ett av de delområden som planeras få kommunal 
vattenförsörjning och anslutas till vattenverket i Sälen. Kommunalt 
vatten nät beräknas vara utbyggt till aktuellt planområde under hösten 
2022. Vattenförbrukningen baseras på att varje person förbrukar i 
genomsnitt 150 liter per dygn. Den totala ökade vattenförbrukningen blir 
därmed 0,150 x 230 = 35 m3/dygn.  

Sälens vattenverk har enligt vattendom tillstånd att ta ut 7500 m3/dygn. 

Den maximala förbrukningen under 2020 var enligt mätningar 2127 
m3/dygn och medel förbrukningen 702 m3/dygn. Den ökade 
förbrukningen på 35 m3/dygn är marginell i jämförelse med vad som 
idag tas ut. 

I Kläppen finns till säsongen 2022 även en ny högreservoar. Den 
jämnar ut flöden vid förbrukningstoppar, samt att det ger Kläppen en 
redundans vid eventuella produktionsbortfall av dricksvatten.  

Hela planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde 
gällande vatten och avlopp. 

En VA-karta upprättats som bilaga till detaljplanen. Vidare har en 
översiktlig VA-karta upprättats, som redovisar hur VA-anslutning skall 
ske när Vamas tar över både vatten och avloppsledningar till 
planområdet. Projekteringen av ledningsnätet ska ske i samråd med 
Vamas.  

Inför antagandet ska ett VA-avtal upprättas mellan exploatören och VA-
huvudmannen Vamas där anslutningspunktens läge ska redovisas. 

Dagvatten Förutsättningarna är goda för lokalt omhändertagande av dagvatten 
eftersom planområdet inte kommer att innehåller hårdgjorda ytor. 
Dagvattensystemet kommer att utformas som ett öppet system med 
öppna gräsbeklädda diken längs vägarna samt på lämpliga ställen inom 
område B1. Dikena avleds till de naturliga ravinerna mot väster. 
Ravinerna har goda förutsättningar att ta hand om dagvattnet och föra 
ner det till grundvattnet. Skulle inte ravinerna trots allt inte kunna ta 
hand om dagvattnet så kommer dagvattnet att ledas vidare ner mot ett 
större dike i anslutning till gamla banvallen som numera används som 
gång- och cykelbana. Därmed kommer inget dagvatten från 
planområdet att hamna i diket invid riksväg 66. Något ytterligare 
dagvatten kommer heller inte att tillföras riksvägens diken i anslutning 
till in- och utfarten från planområdet då denna väg redan finns och 
ingen ökad mängd dagvatten kommer att tillföras riksvägens dike. 
Recipienten för dagvatten som avvattnas från planområdet är 
Västerdalälven. Exploateringen bedöms inte påverka recipientens 
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miljökvaliténorm (MKN). Avvattningen från hustaken bör ske via 
takrännor med utkastare, där dagvattnet avvattnas på tomterna och 
vidare mot angränsande diken. 
Mavacon har 2022-03-17 upprättat ett PM för dagvattenhantering som 
bifogas planförslaget. Om de åtgärder som föreslås i ovanstående text 
och i dagvattenutredningen så bedöms en hållbar dagvattenhantering 
för området kunna uppnås. 
 

Räddningstjänst Planområdet är beläget inom 27 minuters insatstid från Sälens 
räddningsstation. Den kan backas upp av Malungs räddningsenhet, 
som vid behov kan vara på plats efter 47 minuter.  
 
Inom Kläppens skidanläggning finns också ett konstsnövattensystem dit 
vatten pumpas från älven. Detta vatten kan användas som brandvatten 
för området under vintertid då anläggningen är igång. Närmaste 
brandpost för att nyttja detta släcksystem är vid parkeringen vid starten 
för skidspåret längs Västerdalälven. I samband med projekteringen av 
ledningsnätet till planområdet skall detta dimensioneras så att en 
brandpost kan anläggas inom central delen av planområdet. 
Åtkomsten för räddningsfordon till byggnadsdel där utrymning kan 
behöva ske får inte överskrida 50 m gångavstånd. Detta avstånd gäller 
även transport av bärbar utrustning. En brandväg ska ha en fri höjd på 
4,0 meter och kurvorna inom området skall ha en inre radie på minst 7 
meter samt yta för sveparea på yttersidan kurvan. 

Det byggnadsbrandtekniska utförandet bestäms i samband med 
bygglov och bygganmälan. I övrigt ska det omarbetade avsnittet 5, i 
Boverkets Byggregler, beaktas vad gäller byggnadens tekniska 
utförande. Vidare ska en byggnad kunna utrymmas utan hjälp av 
räddningstjänsten. 
 

El/värme Planområdet skall anslutas till Malungs Elnät. Några kapacitets-problem 
beträffande elförsörjningen föreligger inte. Den nya bebyggelsen 
kommer i första hand att värmas upp med hjälp av vattenburna system 
med värmepump, som har bergvärme som värmekälla. Vid anläggande 
av bergvärme föreligger anmälningsplikt till Miljökontoret, varvid en 
prövning sker om detta är lämpligt. 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla 
med energin enligt miljöbalken 1 kap. 1 § samt 2 kap. 5 §. I första hand 
skall förnybara energikällor användas. 

Avfall Planområdet ligger inom området för FNI-system (Fastighetsnära 
insamling) För avfallshantering har ett E1-område utlagts direkt norr om 
B1-området. Efter samrådet har plankartan reviderats så att en 
vändplan kan anordnas i direkt anslutning till E1-området. 
 

Undersökning av  

betydande miljö- 

påverkan 

I samband med handläggning av detaljplaneärendet har en 
undersökning om betydande miljöpåverkan gjorts för att bedöma om de 
åtgärder som planen medger kan orsaka en betydande miljöpåverkan. 
Om så bedöms vara fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas. 



ANTAGANDEHANDLING                                                         
     

 Planbeskrivning Kvarnholen antagande augusti 2022.2 12(14) 
 

 

Planen innebär att ett skogsområde på ca 5 ha, beläget ca 100 meter 
öster om riksväg 66, tas i anspråk för bostadsbebyggelse.  

Kommunens ställningstagande är att planen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. 

Administrativa  
frågor 

Planens genomförandetid är 10 år från att planen vunnit laga kraft. 

Konsekvenser av  
planens genom  
förande

 

Planen innebär att bostadsbebyggelse för i första hand personalboende 
kan skapas i anslutning till Kläppens skidanläggning. 
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PLANGENOMFÖRANDE 

Planprocessen Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 
med ändringar t.o.m. SFS 2019:412. 

Tidplan Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen kan antas under år 
2022. 

Ansvarsfördelning Exploatören är ansvarig för samtliga åtgärder och därmed förenade 
kostnader som krävs för genomförandet av detaljplanen. 

Avtal I de fall reglering av ekonomiska frågor krävs för genomförandet av 
planen skall exploatören teckna erforderliga avtal med berörda parter. 
VA-avtal skall tecknas mellan Vamas och exploatören innan 
detaljplanen antas av kommunen. 
 

Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom 
planområdet. Inom Sälenfjällen sker exploateringar i huvudsak för 
fritidsändamål och därmed förenad verksamhet varför kommunen anser 
att kommunen inte skall vara huvudman för den allmänna platsmarken. 
 
Enskilt huvudmannaskap innebär att ägarna till fastigheter i området får 
ansvar för att förvalta och sköta allmänna platser (vägar, naturmark 
mm.) Det sker genom fastighetssamverkan i en nybildad 
gemensamhetsanläggning. 
 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning Detaljplanen reglerar fastighetsindelningen genom att minsta 
fastighetsstorlek har angivits.  

Ledningsområden Ledningsområden (u-områden) har lagts ut för att tillförsäkra 
ledningsägaren möjlighet att bilda servitut eller ledningsrätt för de VA-
ledningar som passerar över kvartersmark. Vem som blir ansvarig att 
ansöka om bildande av servitut kommer att regleras i VA-avtalet.  

Gemensamhets-  
anläggningar  

En gemensamhetsanläggning ska bildas för lokalgatan och 
naturmarken inom planområdet. Eftersom det finns 2 befintliga 
vägservitut till förmån för fastigheterna Höknäs 4:17 och 4:18 samt 
Transtrand 1:6 bör i samband med bildande av en 
gemensamhetsanläggning dessa fastigheter tilldelas andelstal för 
underhåll av vägen medan exploatören skall ansvara för byggande och 
förbättring av vägen.  

Lantmäteri- 

kostnader 
Exploatören är ansvarig för att ansökan om lantmäteriförrättning för 
bildande av gemensamhetsanläggning och avstyckning av fastigheter 
inom planområdet söks och lantmäterikostnaderna skall betalas av den 
som ansöker.  
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TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp Fastigheterna kommer att anslutas till kommunens Va-nät. Exploatören 
ska anlägga och finansiera VA-ledningar inom planområdet och fram till 
anslutningspunkt för kommunalt Va-nät. 

Grundkarta m.m. Grundkartan har upprättats av Mora Kartproduktion AB i oktober 2018 
genom flygning med drönare på ca 100 meters höjd. Grundkartan har 
inte uppdaterats inför antagandet eftersom inget har hänt inom 
området.  

Fastighetsgränser har signalerats och mätts in för att utgöra underlag 
för grundkartan. Fastighetsförteckning har upprättats av Metria. 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har upprättats av byggnadsingenjör Karl-Erik Sigfrids på 
uppdrag av exploatören i samråd med planeringsarkitekt MSA Marcus 
Thorell och planarkitekt Ronja Backsell. 
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1 Omfattning och syfte 

Detta PM behandlar dagvattenhantering i detaljplanearbete del av Höknäs 4:65, norr om 
Kläppens skidanläggning, Malung-Sälens Kommun 

. 

 

Figur 1. Aktuellt utredningsområde inringat med blått.  
Källa: Min Karta Lantmäteriet 
 
Syftet med utredningen är att på uppdrag av Bygg-Teknik i Malung AB komplettera och 
förtydliga dagvattenhanteringen för framtida planområde. 
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1.1 Avgränsning och områdesbeskrivning 

Området består idag främst av uppvuxen, men inte så gammal, tallskog med vissa inslag av 
lövträd.     

Höjdmässigt faller området från öster mot väster men även norrut och söderut. 

Planerat område är placerat på en platå och området har i dess nordöstra del en lägre ås som 
ansluter mot området. Den sydöstra sidan faller sen ifrån mot Tjärbäcken och Höknäsvallen. 

Områdets sydvästra delar har naturliga raviner som faller mot den befintliga järnvägsbanken. 

Järnvägsbanken är en naturlig låglinje från norr till söder efter planområdet och ända ner till 
Höknäsvallen. 

Ytan för kvarters-, gatu-, E- och naturområden uppgår till ca 5,3 hektar, se figur 2.  
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Figur 2. Befintlig situation, planområdesgräns i magenta 
Källa: Plankarta Bygg-Teknik i Malung AB Grundkarta, Mora Kartproduktion AB  
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1.2 Geotekniska förutsättningar 

Ett urklipp ur jordartskartan redovisas i figur 3 

 
 
 
Figur 3. Jordartskarta över området, utredningsområde inringat med blått 
Källa: SGU jordartskarta. 
 
Jordarterna i området består enligt jordartskartan främst av ytlig morän med underliggande 
lager av isälvssediment. Moränen och underliggande isälvssediment bedöms ha en god 
förmåga att infiltrera ytvatten. 
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Tabell 1, mättad infiltrationskapacitet för olika jordtyper (VAV, 1983) 

1.3 Avrinningsområde och recipient 

Avrinningsområdet är kopplat till recipient Höknäsvallen som sen är kopplat till Västerdalälven .   

Området ligger inom ett skyddat område, Fulufjället-Sälens vattenförekomst, enligt 
vattenförvaltningsförordningen men ej inom något vattenskyddsområde.  

Området faller till stor del från öst till väst. Ev ytvatten leds mot den äldre järnvägsbanken och 
som leder ytvatten söderut mot recipient den större bäcken/flödet Höknäsvallen. Inga trummor 
tvärs järnvägsbank, västerut mot väg 66, finns längs sträckan mot Höknäsvallen, se figur 4. 

Flöde leds sen vidare under bro för den äldre järnvägssträckningen och väg 66 för att sen 
mynna i Västerdalälven, se figur 5. 

Statusklassningen för recipient Höknäsvallen är god ekologisk status. Den uppnår ej god 
kemisk status.  

Att recipienten ej uppnår god kemisk status beror främst på att gränsvärden för kvicksilver (Hg) 
och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund 
av atmosfärisk deposition.  

 (Källa Länsstyrelsen, Vatteninformationssysten Sverige, VISS) 
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Figur 4. Karta med planområdesgräns samt markerad flödessriktning för ytvatten 
Källa: Länsstyrelsen, VISS, Vattenkartan 
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Figur 5. Bild på Höknäsvallen mot bro vid äldre järnvägsbank samt dubbla plåttrummor 
dimension 1800 under väg 66 
Källa:  Google Earth, Street view samt uppgift från Trafikverket  
 
 

1.4 Lågpunkter och översvämningsrisker 

Området faller västerut och det finns inga, större, lågpunkter som stänger in ev ytvatten.  

Översvämningsrisker bedöms vara mycket låga för området. 
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2 Beräkningsförutsättningar 

2.1 Flöden och fördröjning 

Enligt Svenskt Vatten publikation P110, tabell 2.1, har en VA-huvudman, med denna typ av 
bebyggelse, ett minimikrav på att klara att ta emot av att fördröja ett 10-årsregn i marknivå. 
Kravet kan då ställas på planerat område att tillåtet utflöde/infiltration motsvarar nuvarande flöde 
vid ett 10-årsregn. Beräkningar av erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med hjälp 
Svenskt Vattens bilaga 10.6a till P110. 

Detta område ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten. 

Områdets placering och exploateringsgrad bedöms motsvara gles bostadsbebyggelse.  

I ett samrådsyttrande från Trafikverket så ska även dagvattenutredningen kunna redovisa hur 
ett 100-års regn kan hanteras. 

För att behandla framtida klimatförändringar så används en klimatfaktor fc=1,25 (regn med 
varaktighet <60 minuter). 

För att kunna beräkna dimensionerande flöden från fastigheten så måste dagvattnets rinntider 
bedömas, återkomsttiden bestämmas, en reducerad yta beräknas. 

Dimensionerande flöde = 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 (Formel 4.4, Svenskt Vatten, 2016)  

där:  

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 är det dimensionerande flödet (𝑙/𝑠)  

𝐴 är avrinningsområdets area (ha)  

𝜑 är avrinningskoefficienten  

𝑖(𝑡𝑟) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (𝑙/𝑠 ∙ ℎ𝑎)  

𝑡𝑟 är regnets varaktighet (min)  

𝑘𝑓 är klimatfaktor 

Området är relativt smalt i öst-västlig riktning. Rinntiden/varaktigheten sätts till 20 minuter. Detta 
gäller före exploatering, naturmark, och efter exploatering med trög avledning av dagvatten. 

Området är ej detaljprojekterat. Tabell 4.9, Svenskt Vatten P110, används för att välja den 
sammanvägda avrinningskoefficienten för olika slags bebyggelstyper. Tomtmark >1000m2 ger i 
detta fall 0,20. 

Beräkningar av erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med hjälp svenskt vattens bilaga 
10.6a till P110. 

För beräkning av fördröjning antas att kommande flöden från ny markanvändning är lika stort 
som nuläget. 
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Beräkningsförutsättningar nuläge: 

Total yta ca 53130m2 (påverkad av exploatering) 

Varav Grönyta/skogsmark ca 52000m2 och resterande del grus/grönyta vid infartsväg 

 

Skissförslag på utformning och tilltänkt markanvändning ligger till grund för beräkning av 
dimensionerande flöde. Markanvändning efter exploatering redovisas i figur 6. För beräkning 
har antagits att ytor i skissförslaget markerade som Gata är till hälften grusyta och andra hälften 
grönyta.  

Förslaget redovisar 11st fastigheter. Där den större fastigheten i norra delen innehåller ett antal 
större bostadshus. De mindre i söder har en byggnad per fastighet. 

Den genomgående vägen antas ha en grusad bredd på ca 6m och avslutas i södra änden av 
området med en mindre vändplan. 

Grusvägar lutar mot längsgående diken som samlar och fördröjer lokalt. Ytor runt byggnader 
och mot gata är grusade och lutas även de mot fördröjande diken. Inom den norra fastigheten 
anordnas fördröjning längs med intern gata och parkering. Inga körytor inom planområdet antas 
bli hårdgjorda utan de kommer vara grusade. 

Takvatten leds ut på mark vid byggnad och eller mot gatans diken. 

 

Beräkningsförutsättningar förslag framtida markanvändning 

Total yta ca 53130m2 (påverkad av exploatering) 

Kvartersmark ca 36620m2 

Gatumark och E-ytor (grusyta) ca 4380m2  

Naturmark samt Grönyta/diken mm ca 12130m2 
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Figur 6. Förslag framtida markanvändning, urklipp ur Detaljplanens illustrationsplan 

Källa: Plankarta Bygg-Teknik i Malung AB 
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2.2 Rening 

För beräkning av volym som behöver vara tillgänglig i ett magasin för rening används 
nedanstående formel för makadammagasin från Svenskt Vatten, SVU, Rapport nr 2019-20. 
Dimensionering sker för att kunna rena första 10 mm regn.  

Total volym för rening = Vtot 

Vtot = 10 ∙ 𝑟d  ∙𝜑 ∙ A (Formel 4.1, Svenskt Vatten, SVU, Rapport nr 2019-20)  

där:  

Vtot är total volym inklusive fyllnadsmaterial (m3)  

𝑟d är dimensionerande regndjup (mm) 

𝜑 är avrinningskoefficienten  

𝐴 är avrinningsområdets area (ha)  

 

3 Resultat dimensionerande flöden 

Nedan presenteras dimensionerande flöde före och efter exploatering vid ett 20 minuters 10- 
resp 100-årsregn samt sammanställning av indata till beräkningarna.  

Tabell 2. Dimensionerande flöden utredningsområdet 

Ytor före 
exploatering 

Yta 
(ha) 

ϕ 

hared 

(ϕ *A)  

i(tr) (l/s, 
ha) 20 

min 10-
årsregn 

i(tr) (l/s, 
ha)  20 

min 100-
årsregn 

kf 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 
20 min 

10-
årsregn 

(l/s) 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 
20 min 

100-
årsregn 

(l/s) 
Skogsmark 5,20 0,05 0,26 151,0 323,1 1,25 49 105 
Grusyta 0,113 0,2 0,0226 151,0 323,1 1,25 4 9 
Totalt: 5,313  0,283    53 114 
         

Ytor efter 
exploatering 

Yta 
(ha) 

ϕ 

hared 

(ϕ *A)  

i(tr) (l/s, 
ha) 20 
min 10-
årsregn 

i(tr) (l/s, 
ha)  20 

min 100-
årsregn 

kf 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 
20 min 

10-
årsregn 

(l/s) 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚, 
20 min 

100-
årsregn 

(l/s) 
Kvartersyta 3,662 0,2 0,7324 151,0 323,1 1,25 138 296 
Grusyta 0,438 0,2 0,0876 151,0 323,1 1,25 17 35 
Grönyta/skog 1,213 0,05 0,0607 151,0 323,1 1,25 11 16 
Totalt: 5,313  0,8807    166 356 

 
Ungefär en trefaldig ökning sker av flödena efter exploatering av området. 
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4 Resultat magasinsberäkningar 

I figur 7 och 8 visas resultatet av fördröjningsberäkningarna. Avtappningen på 60,2 l/s∙ha, för ett 
10-årsregn fås genom att dela dimensionerande flöde före exploateringen med reducerad area 
efter exploateringen. Med 97 m3 erforderlig magasinsvolym kommer dagvattenflödet ut från 
området vid ett 10-årsregn vara lika stort som idag.  
 

 
Figur 7. Magasinsberäkning, 10 års regn, Svenskt Vatten P110 Bilaga 10.6a. 
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Med samma beräkningsmetodik skulle 367 m3 erforderlig magasinsvolym behövas för 
fördröjning av dagvattenflödet från området vid ett 100-årsregn. 

 

Figur 8. Magasinsberäkning, 100 års regn, Svenskt Vatten P110 Bilaga 10.6a. 

5  Resultat reningsberäkningar 

Totala fördröjningsvolym som behövs för att kunna rena första 10 mm vid regn uppgår till ca 
88m3. Denna volym kan, som övrig fördröjningsvolym, tillgodoräknas på vägen med enklare 
åtgärder. 

Makadamdike har enligt dagvattenberäkningsprogrammet Stormtac följande generella 
reningseffekter. 

Tabell 3. Reningseffekter i makadamdike 

Makadamdike P N   Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 
Reningseffekt i % 60 55 80 65 85 85 55 65 45 80 90 

 

6 Höjdsättning och systemlösning 

Infarten/gatan inom planområdet ligger på ca +360 och höjdmässigt stiger vägen relativt snabbt 
mot planområdets norra ände där området planar ut på ca +378. Därefter sjunker vägen mot E 
och naturområde till +375 för att sen stiga mot den södra änden av planområdet till +380. 

Områdets karaktär och omgivande jordarter gör området väldigt bra för infiltration av ytligt 
dagvatten som främst bildas från tak och grusade körytor. 

Redovisat i figur 9 är systemlösning för dagvattenhanteringen. Takvatten och ev dränvatten 
hanteras främst nära byggnader. Ytvatten från grusade gator och ytor nära gator leds ytledes av 
och till öppna och täckta dikessystem.  

Placering av fördröjningsmagasin, öppet eller som en infiltrationsanläggning förläggs med fördel 
så nära väg och fastigheter som möjligt.  
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Figur 9, förslag på avledning av dagvatten till fördröjningsytor. blå pil avledning från yta, röd pil 
avledning och fördröjning i öppna diken, grön pil avledning ytligt för att säkerställa att rinnvägar 
finns för avledning så att fastigheter och anläggningar inom och utanför område inte skadas. 

Fördröjningsbehovet, 10års regn, för hela området uppgår till ca 97m3, flödesmässigt och 88m3 
reningsmässigt. Detta motsvarar ca 290 resp 265m3 makadammagasin. 

Motsvarande makadammagasinsvolym, flödesmässigt, för 100 årsregnet är ca 1100m3. 
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Vägens längd genom området är ca 600m och skapas öppna diken med en tvärsnittsyta på 1m2 
(bredd ca 2,5m djup 0,8m) efter 60% av vägens längd så har man uppnått ett fördröjninskrav 
som motsvarar ett 100-års regn. 

Med hänvisning till tabell 1 så bedöms infiltrationskapaciteten kunna ta emot ca 60mm 
regn/timme (mellan morän och sand). Detta motsvarar ett flöde på (60/3600) 0,0167l/s och m2 

eller 167l/s ha. 

Vid kortvariga regn upp till 10-års återkomsttid kommer det, med ovanstående flöde, inte skapas 
några flöden alls från området i öppna rinnvägar. Detta pga markens möjlighet att infiltrera. 

Vid ett skyfall (100-årsregn) kommer flöden att öka över infiltrationskapaciteten och i detta fall 
så behövs en fördröjning/magasinering i diken. För att undvika skador på byggnader inom 
fastigheter ska marken höjdsättas så att den lutar bort från huset. Med förslaget så bedöms 
risken för att skyfall ska förstöra mark och egendom inom och utom utredningsområdet som 
mycket små eller försumbara. 

Ytor för rening och fördröjning bedöms kunna tillskapas inom fastigheter och diken. 

 

7 Slutsats 

Området medger att det är möjligt att bygga ett väl fungerande nät av diken och 
dagvattenmagasin för fördröjning och rening av 10- och 100-års flöden. 

Åtgärd för 100-års flöden anses möjlig men kanske inte nödvändig då området inte bedöms 
påverka recipientens flöden samt att rinnvägen för evakuering av ytvatten längs järnvägsvallen 
har en stor förmåga att fördröja och infiltrera. 

Största flöden i recipient Höknäsvallen bedöms uppkomma vid snösmältning och ett utbyggt 
område kommer inte påverka flödet nedströms vid snösmältning. 

 

Utifrån föreslagen utformning och föreslagna åtgärder bedöms en hållbar dagvattenhantering 
för området kunna uppnås.  
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Naturvärdesinventering (NVI) för Kvarnholen i Malung – Sälens 
Kommun 
 
1 Inledning 
 

På uppdrag av Bygg-Teknik i Malung AB har 

ett mindre område inventerats under 

barmarksförhållanden. Besöket har skett 2018-

10-29. Inventeringen har utförts 

förutsättningslöst för att medge så stor 

objektivitet som möjligt. Den har utförts under 

tillräckligt bra förutsättningar för att upptäcka 

eventuella naturvärden. Samtidigt har även 

utanför NVI en mer översiktlig inventering 

gjorts för att kontrollera förekomst av 

forn/kulturlämningar. Arbetet har anpassats för 

att efterlikna de värdebegrepp som används i 

Svensk Standard SIS 199000. Det innebär bland annat att förekomst av naturvärden klassas 

efter ”Högsta”, ”Höga”, ”Påtagliga” och ”Vissa” naturvärden. Detaljeringsgraden uppskattas 

ligga på 0,1 ha och därmed på ”medelnivå”. Skogsmark har inventerats efter metoder som 

rekommenderas av Skogsstyrelsen (Nitare – Handbok för nyckelbiotopsinventering) och 

myrmark efter metoder liknande SNV våtmarksinventering. Det har även gjorts en allmän 

florabedömning. Förekommande koordinater är angivna i SWEREF 99 TM. 

 

Det har kontrollerats mot berörda myndigheters offentliga databaser (Länsstyrelsens webbgis, 

Skogsstyrelsens ”Skogens pärlor” och Artportalen. Kontroll har också skett mot 

Riksantikvarieämbetets databas över forn- och kulturlämningar.  

 

 

Inventeringsområde markerat med rött 

Vy mot norr 
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2 Översikt 
 

Inventeringen berör ett skogsparti beläget strax öster om riksvägen. Berggrunden består enligt 

SGU av sandsten. Underlaget är sediment med ytterst små förekomster av morän. 

Topografiskt är området ganska plant och beteckningen tallhed bör vara rätt beskrivning. 

Skogligt består området av ca 50-årig likåldrig tallgallringsskog på torr mark. Fältskikt av 

lavrik typ och bottenskikt av väggmossa och renlavar. Det är avsaknad av äldre träd och små 

inslag av björk finns. I några mindre öppningar är det ett ungt uppslag av tallplantor som är 

mycket hårt älgbetade. Andra störningar än ett hårt skogsbruk är mindre stigar där det körts 

med motorcykel. Inga vattendrag finns inom området 

 

 

3 Naturvärdesinventering 

 

På grund av hårt skogsbruk är det en helt trivial miljö. Ingen förekomst av hotade eller 

känsliga arter hittades. Ingen nämnvärd förekomst av viktiga naturvärdesbärande element som 

gamla träd, lågor, brandstubbar eller strukturer finns.  

 

Det finns inga andra uppgifter på naturvärden i berörda myndigheters databaser. 

 

4 Kulturlämningar 
 

Inga kulturlämningar förutom en led och diverse skrot 

hittades eller förväntades hittas. En mycket otydlig stig 

från en av gårdarna finns som bör vara en fäbodstig. 

Den syns på ekonomiska kartan från 1974 men visar 

inte tecken på frekvent nyttjande. Den saknas på nya 

kartan. Slaggstycken från blästa har hittats utanför 

området närmare riksvägen. Denna lämning hotas inte 

av en exploatering. 

 

Inga registrerade fynd finns på riksantikvarieämbetets 

databas 

 

5 Sammanfattning 
 

Området synes mycket lämpligt för exploatering utifrån avsaknaden av naturvärden. Den i 

texten nämnda stigen bör hanteras med förstånd så att ingen barriäreffekt uppstår. 
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Detaljplan för Kvarnholen 
 

UTLÅTANDE 

Augusti 2022 
 

I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband 

med samråd (4 juni 2021 – 25 juni 2021) och i samband med 

granskning (30 mars 2022 – 2 maj 2022) av detaljplan för 

Kvarnholen. 
 

De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på 

planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 § tillställas 

utlåtandet snarast efter miljö- och stadsbyggnadsnämndens 

behandling av ärendet. Utlåtandet kommer att skickas till alla som 

under samråd eller granskning haft någonting att erinra mot 

planförslaget. 
 

 

Följande erhåller utlåtandet: 

- Länsstyrelsen i Dalarnas län 

- Lantmäteriet 

- Trafikverket 

- Vamas 

- Malung-elnät 

- Räddningstjänsten 

- Kollektivtrafikförvaltningen 
 

 
 

Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll 

överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen 

har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 
 

Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller tillkännagivande av 

kommunfullmäktiges beslut. 
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LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 
Samrådsyttrande 

2021-06-21 
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Granskningsyttrande 

2022-04-28 

 

 
 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

Buller 

Planbeskrivningen har inför granskningen kompletterats med en 

bullerutredning för att uppskatta trafikbullret från väg 66 till de 

planerade bostadshusen. Utredningen har gjorts utifrån dagens 

trafikmängd samt utifrån en potentiell trafikökning år 2040. Området 

bedöms klara gränsvärdena för trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

 

Farligt gods 

Planbeskrivningen har inför granskningen kompletterats med en 

riskbedömning utifrån områdets närhet till väg 66 som är utpekat för 

farligt gods. Baserat på bostadsbyggelsens avstånd från väg 66 så 

bedöms området inte kräva några särskilda åtgärder eller analyser 

utifrån Länsstyrelsens publikation ”Vägledning för planläggning intill 
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transportleder för farligt gods”. 

 

Dagvatttenhantering och MKN vatten 

Inför granskningen har planhandlingarna kompletterats med en 

dagvattenutredning baserat på ett 10- respektive 100-års regn. Utifrån 

föreslagen utformning och föreslagna åtgärder bedöms en hållbar 

dagvatttenhantering för området kunna uppnås. 

 

 Avlopp 

Ett förtydligande gällande beräkningen av antal personekvivalenter har 

tillkommit i planhandlingarna. Planbestämmelsen för B1 har inför 

granskningen även reviderats och har nu en rätt angiven byggnadsarea. 

 

I den kommunala vatten- och avloppsplanen från 2018 framgår det att 

kommunen ska ta över huvudmannaskapet för vattenförsörjningen 

senast 1 januari 2022. I planen framgår det att vattenförsörjningen 

fungerar tillfredsställande där Vamas och Kläppens 

vattensamfällighetsförening samarbetar för att se hur 

vattenanläggningen ska se ut. När vatten- och avloppsplanen togs 

fram var det ännu inte bestämt hur Kläppen skulle utformas i frågan 

om vatten- och avloppsfrågan, vilket är anledningen till att området 

inte utmärks för att ingå i kommunens verksamhetsområde. Inför 

granskningen har en VA-karta upprättats som redovisar hur VA-

anslutningen skall ske när Vamas tar över vatten- och 

avloppsledningarna till planområdet.  

 

Reningsverkets framtida belastning för de kommande 10–20 åren 

som inkluderar de planer som är framtagna men ännu inte bebyggda 

bedöms inte vara relevant att redovisa i samband med att den 

aktuella planen antas. Reningsverket bedöms utifrån rådande 

förhållanden ha kapacitet för att ta emot spillvatten från en utbyggnad 

av föreslagen detaljplan. 

 

Oskyddade trafikanter 

I planområdets södra del har en gång- och cykelväg tillkommit inför 

granskning som möjliggör för de oskyddade trafikanterna att ta sig till 

Kläppen utan att vistas på väg 66. 

 

Planbestämmelse 

Kommunen noterar Länsstyrelsens yttrande beträffande användandet av 

byggnadshöjd. Kommunen bedömer det dock lämpligt att använda 

byggnadshöjd för att reglera byggnadernas högsta tillåtna höjd och delar 

därmed inte Länsstyrelsens bedömning. Aktuell detaljplan är upprättad i 

enlighet med PBL 2010:900 till och med ändringar enligt SFS 2019:412 

och följer boverkets rekommendationer som gällde fram till 2020-09-30. 

Bestämmelsen om byggnadshöjden i detaljplanen kommer därmed att 

kvarstå.  
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Gestaltning och landskapsbild 

Inför granskningen har ett avsnitt beträffande den planerade byggelsens 

utformning i relation till landskapsbild tillkommit i planbeskrivningen. 

Landskapsbilden bedöms påverkas marginellt. 

 

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 

Det noteras att Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning rörande 

behovsbedömning enligt 6 § förordningar om 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

 

 Granskningsyttrande 

  

Buller 

Det framgår i Länsstyrelsens yttrande att det material som har 

används för att beräkna bullernivåer vid fasad och uteplats inte anses 

lämplig att använda när det är stora nivåskillnader. I den aktuella 

detaljplanen är det en höjdskillnad på ca 20–25 meter mellan riksväg 

66 och planområdet. Höjdskillnaden kan inte antas vara en 

bidragande faktor till att bullernivåerna skulle öka, utan snarare 

tvärtom. Topografin och vegetationen bidrar till att bullernivåerna 

möjligen reduceras och utifrån de beräkningar som har gjort utifrån 

SKL:s material så kan det antas att bullernivåerna inte kommer vara 

högre än de som redovisas i planbeskrivningen. Med en reservation 

för materialets tillförlitlighet har planbestämmelse (f1) införts i 

plankartan för att säkerställa att riktvärdena för buller uppfylls inom 

delar av planområdet. Bestämmelsen gäller inom det bostadsområde 

som ligger närmre än 70 meter från riksväg 66. Utifrån platsens 

förutsättningar samt den införda bestämmelsen i plankartan för att 

säkerställa delar av planområdets bullernivåer, bedöms ingen mer 

omfattande bullerutredning krävas för den aktuella detaljplanen 

eftersom bullernivåerna säkerställs i plan. Förslaget har förankrats med 

Trafikverket samt Länsstyrelsen inför antagande. 

  

 Uteplatser går inte att reglera i plan eftersom det inte finns någon 

generell bygglovsplikt i plan- och bygglagen för uteplatser. Det krävs 

inte heller någon anmälan för åtgärden. Detta går därmed inte att följa 

upp vid genomförandet av planen. Därmed har planhandlingarna inte 

kompletterats med någon bestämmelse gällande uteplatser inom 

planområdet. I samband med framtida handläggning av 

bygglovsansökningar inom planområdet kommer dock 

Trafikbullerförordningens riktlinjer för bullernivåer vid uteplats att 

beaktas.  

 

 Farligt gods 

 Avsnittet beträffande farligt gods har uppdaterats i planbeskrivningen 

inför antagande av planen. 

 

 Detaljplanens namn 

Detaljplanens namn har inför antagande förtydligats och rätt namn har 

angetts i detaljplanens respektive handlingar. Rätt namn är Detaljplan 
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för Kvarnholen. 

   

LANTMÄTERIET 

Samrådsyttrande 

2021-06-23   
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Granskningsyttrande 

2022-05-02 

 

 

 
 

Kommentar Samrådsyttrande 

  

Avtal 

Inför granskningen av detaljplanen har handlingarna kompletterats med 

en beskrivning av ansvarsfördelning samt avtalsreglering. Exploatören 

anges som ansvarig för samtliga åtgärder och de förenade kostnader 
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som krävs för genomförandet av detaljplanen. Avtal med berörda parter 

skall exploatören teckna i de fall ekonomiska frågor behöver regleras för 

att genomföra planen.  

 

 Grundkarta 

 Inför granskningen har grundkartan samt plankartan uppdaterats, 

avseende egenskapsgränser, beteckningar, fastighetsbeteckningar, 

bestämmelser samt aktualitetsdatum.  

 

Ansvarsfördelning 

Vidare har handlingarna kompletterats med ett förtydligande av ansvar 

för lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning och 

avstyckning av fastigheter inom planområdet och ansvaras således av 

exploatören. 

  

 Utfart  

Inför granskning har vägen norr om nuvarande planområde inkluderats i 

planförslaget och redovisas i plankartan. Detta för att säkerställa att 

utfart finns fram till allmän väg. 

 

 Servitut 

 Servitut redovisas ej i grundkartan utan beskrivs i planbeskrivningen till 

vilken fastighet servituten är till förmån för. Servituteten kommer därmed 

inte föras in i grundkartan inför antagande. 

 

 VA-avgifter 

 En VA-karta har upprättats inför granskningen för att förtydliga 

förbindelsepunkter till kommunens vatten- och avloppssystem. Till följd 

av att fastighetsförrättningen ännu inte är gjord är det inför antagande 

inte helt fastställt hur fastigheterna kommer att se ut inom planområdet. 

Hur kommande förbindelsepunkter till det kommunala Va-nätet kommer 

att se ut från respektive fastighet är därmed inte fastställt i plan, detta 

bör regleras i VA-avtalet mellan exploatör och Vamas. 

 

 Granskningsyttrande 

 

Ledningarna  

Planhandlingarna har inför antagande uppdaterats gällande vem som 

blir ansvarig att ansöka av bildande av servitut, vilket kommer att 

regleras i VA-avtalet. 

 

 Aktualitetsdatum 

Grundkarta samt fastighetsredovisning har inte uppdaterats inför 

antagande då det inte har skett någon förändring sedan 2018. 

 

 Servitut  

Servitut redovisas ej i grundkartan utan beskrivs i planbeskrivningen 

samt fastighetsförteckningen till vilken fastighet servituten är till förmån 

för. Servituteten kommer därmed inte föras in i grundkartan inför 

antagande. 
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Gemensamhetsanläggning 

Vem som är exploatör framgår ej i planbeskrivningen då det ännu inte är 

fastställs vem som kommer att vara exploatör i genomförande av planen 

och kommer därmed inte uppdateras i planhandlingarna inför 

antagande. 

 

Planhandlingarna kommer inför antagande inte att uppdateras gällande 

bildande av gemensamhetsanläggningar. Vilka fastigheter som kommer 

att ingå i gemensamhetsanläggningarna skall behandlas i förrättningen 

och inget som kommer fastställas i plan.  

 

Det är inte aktuellt att bilda en gemensamhetsanläggning för vatten- och 

avloppsledningar inom planområdet då det planeras att vara kommunalt 

huvudmannaskap. 

 

Kostnader för lantmäteriförrättning 

Planbeskrivningen har inför antagande uppdaterats gällande kostnader 

för lantmäteriförrättning. 

 

VAMAS 

Samrådsyttrande   

2021-06-18 
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Granskningsyttrande 

2022-05-30 

 

 
Kommentar Samrådsyttrande 

  

 Avfallshantering 

 Stadsbyggnadskontoret tackar Vamas för förtydligandet av 

avfallshantering i området, något som har beaktats i planarbetet. 
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 Spill- och dricksvatten 

 Inför granskningen har avsnittet om dricks- och spillvatten i 

planbeskrivningen uppdaterats för att visa de dagsaktuella förhållandena 

i området. Vidare har frågor rörande belastningen på 

avloppsreningsverket samt frågor gällande Sälens vattenverk tillkommit i 

planhandlingarna. 

  

 I planbeskrivningen har det även kompletterats med en hänvisning till en 

översiktlig grundundersökning som regleras vid detaljprojektering för de 

planerade VA-ledningarna. En VA-karta för området har upprättats samt 

en översiktlig sådan som redovisar Vamas övertagande och placering av 

de framtida vatten- och avloppsledningarna till området.  

  

 I planbeskrivningen har det inför antagande tillkommit ett förtydligande 

kring VA-anläggningen i området. I samband med projekteringen av 

ledningsnätet ska dimensioneringen av VA-ledningarna ske i dialog med 

Vamas. Utredning av kapaciteten av befintligt VA-ledningsnätet behöver 

regleras i VA-avtalet mellan exploatör och Vamas. 

  

 Granskningsyttrande 

 

Avfallshantering 

Stadsbyggnadskontoret tackar Vamas för förtydligandet av att vägens 

lutning bör beaktas då planområdet ligger på en höjd. Vid utbyggnad av 

planområdet bör detta beaktas och samrådas med Vamas för att 

möjliggöra en trafiksäker avfallshämtning. Utformningen av 

återvinningsbyggnaden är inget som regleras i plan utan ska samrådas 

med Vamas inför bygglov. 

 

Inför antagande är den planlagda vändplatsen på plankartan vid 

återvinningsplatsen (E1) planerad för att en sopbil ska kunna vända på 

platsen. 

 

Spill- och dricksvatten 

Beräkningen av belastningen på reningsverket samt vattenförbrukningen 

för området har beräknats på genomsnittet av antal personer per 

lägenhet i maximalt antal lägenheter, vilket resulterar i ett maximalt 

värde för området. 

 

Planbeskrivningen har uppdaterats gällande VA-avtal samt 

verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

 

Dimensioneringen av VA-ledningarna är inget som regleras i 

detaljplaneskedet utan görs i ett senare skede tillsammans med Vamas i 

samband med detaljprojekteringen av VA-ledningarna. 

  

Förtydliganden kopplat till ledningsrätt är inget som kommer utvecklas 

ytterligare i detaljplan då planbeskrivningen redan redovisar att de u-

områden som redovisas på plankartan har lagts ut för att tillförsäkra 



15(21) 

 

 

 
ledningsägaren att bilda servitut eller ledningsrätt för de VA-ledningar 

som passerar över kvartersmark.  

 

U-område 

U-området behålls för planområdet men noterar att behovet inte finns 

om fastigheten behålls som en fastighet. 

 

MILJÖKONTORET 

Samrådsyttrande   

2021-06-04  

 

 

 

 

Granskningsyttrande 

2022-03-30 

 

 
 

Kommentar Samrådsyttrande 

  

 Det noteras att Miljökontoret inte har något att erinra planförslaget. 

 

 Granskningsyttrande 

  

 Det noteras att Miljökontoret inte har något att erinra planförslaget. 
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POSTNORD 

Samrådsyttrande   

2021-06-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

Det noteras att Postnord inte har något att erinra planförslaget.  

  

 

TRAFIKVERKET 

Samrådsyttrande   

2021-06-11 
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Granskningsyttrande 

2022-04-22  

 

  
 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

I samband med Trafikverkets yttrande tillkom ett bifogat dokument som 

finns som bilaga. En bullerutredning har gjorts för planområdet och 

bedöms klara gränsvärdena för trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Utredningen har gjorts utifrån dagens trafikmängd samt utifrån en 

potentiell trafikökning år 2040. 

 

I planområdets södra del har en gång- och cykelväg tillkommit inför 

granskning som möjliggör för de oskyddade trafikanterna att ta sig till 

Kläppen utan att vistas på väg 66. 
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Inför granskningen har planhandlingarna kompletterats med en 

dagvattenutredning baserat på ett 10- respektive 100-års regn. I 

dagvattenutredningen har det räknats utifrån dagens förhållande och 

kommande förhållande. Utifrån föreslagen utformning och föreslagna 

åtgärder bedöms en hållbar dagvatttenhantering för området kunna 

uppnås. 

 

 Granskningsyttrande 

 

 I Trafikverkets yttrande framgår det att det material som har används 

för att beräkna bullernivåer vid fasad och uteplats inte anses lämplig 

att använda när det är stora nivåskillnader. I den aktuella detaljplanen 

är det en höjdskillnad på ca 20–25 meter mellan riksväg 66 och 

planområdet. Höjdskillnaden kan inte antas vara en bidragande faktor 

till att bullernivåerna skulle öka, utan snarare tvärtom. Topografin och 

vegetationen bidrar till att bullernivåerna möjligen reduceras och 

utifrån de beräkningar som har gjort utifrån SKL:s material så kan det 

antas att bullernivåerna inte kommer vara högre än de som redovisas 

i planbeskrivningen. Med en reservation för materialets tillförlitlighet 

har planbestämmelse (f1) införts i plankartan för att säkerställa att 

riktvärdena för buller uppfylls inom delar av planområdet. 

Bestämmelsen gäller inom det bostadsområde som ligger närmre än 

70 meter från riksväg 66. Utifrån platsens förutsättningar samt den 

införda bestämmelsen i plankartan för att säkerställa delar av 

planområdets bullernivåer, bedöms ingen mer omfattande 

bullerutredning krävas för den aktuella detaljplanen eftersom 

bullernivåerna säkerställs i plan. Förslaget har förankrats med 

Trafikverket samt Länsstyrelsen inför antagande. 

  

 Uteplatser går inte att reglera i plan eftersom det inte finns någon 

generell bygglovsplikt i plan- och bygglagen för uteplatser. Det krävs 

inte heller någon anmälan för åtgärden. Detta går därmed inte att följa 

upp vid genomförandet av planen. Därmed har planhandlingarna inte 

kompletterats med någon bestämmelse gällande uteplatser inom 

planområdet. I samband med framtida handläggning av 

bygglovsansökningar inom planområdet kommer dock 

Trafikbullerförordningens riktlinjer för bullernivåer vid uteplats att 

beaktas. 
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MALUNGS ELNÄT 

Samrådsyttrande   

2021-06-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

Stadsbyggnadskontoret tackar för det tydliga förslaget på område för 

tekniska anläggningar. Föreslaget område för tekniska anläggningar har 

arbetats in i planen med en mindre förflyttning söderut. 

 

SKANOVA 
Granskningsyttrande 

2022-05-06 

 

 
 

Kommentar Granskningsyttrande 

 

 Det noteras att Skanova inte har något att erinra planförslaget 
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KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN – REGION DALARNA 
Granskningsyttrande 

2022-04-04 

 

 
 

Kommentar Granskningsyttrande 

 

Det finns en gång- och cykelväg som går från planområdets södra del 

mot Kläppens skidanläggning. Inom skidanläggningen finns ett 

välkomstcentrum i närheten av väg 66 där det såväl finns en 

busshållplats, vilket de boende inom planområdet hänvisas till vid val av 

busshållplats. Förslaget har arbetet in i planhandlingarna inför 

antagande. 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Granskningsyttrande 

2022-04-21 

  

 

 
 

Kommentar Granskningsyttrande 

Planbeskrivningen har uppdaterats gällande brandvattenförsörjningen 

där det redogörs att i samband med projekteringen av ledningsnätet till 

planområdet ska det dimensioneras så att en brandpost kan anläggas 

inom centrala delen av planområdet. Det finns även ett 

konstsnövattensystem inom Kläppens skidanläggning som har en 

vattenreservoar á 60m3 som kan användas som brandvatten för 

planområdet under vintertid då anläggningen är i gång. 
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 SAMMANFATTNING 

Under samrådet och granskningen har yttranden inkommit från 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Miljökontoret, Postnord, 

Malungs elnät, Vamas, Räddningstjänsten och Skanova. Sammanlagt 

har 15 yttranden inkommit. 

 

Utifrån de yttranden som inkom under samrådet och granskningen har 

planförslaget reviderats enligt ovan. De flesta synpunkter har kunnat 

tillgodoses.  

 

Det upprättade förslaget till detaljplan Kvarnholen föreslås föreläggas 

kommunfullmäktige för antagande. 

 

I samband med antagandet föreslås att följande uttalanden görs: 

• De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän 

synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt 

3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

• Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. 

• Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 

undersökning av betydande miljöpåverkan, inte innebära 

betydande miljöpåverkan. 

 

 

 

Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt Ronja Backsell. 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
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Dnr MSN/2020:9  
Detaljplan för Industriområde Västra Ärnäs  
 
Förslag till beslut 
Det tillstyrks att; 
 Det i augusti 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för Industriområde 

Västra Ärnäs antas av Kommunfullmäktige. 
 De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig 

användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3,4 och 5 
kap miljöbalken. 

 De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
 Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad undersökning 

av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Lima Besparingsskog s:1, Västra Sälen 
11:24, 11:21, 1:13, 12:5, 12:6, 12:7 och 13:7 har upprättats av Ramboll. 
 
Området för detaljplanen är beläget inom Västra Ärnäs, nordväst om Limedsforsen 
på västra sidan om Västerdalälven. Detaljplanen möjliggör en etablering av nya 
industriverksamheter och en utökning av de befintliga. Kontor samt verksamheter 
med begränsad omgivningspåverkan möjliggörs såväl i samband med att 
detaljplanen antas. 
 
Under detaljplaneprocessen har verksamheterna planlagts med hänsyn till 
omgivande bostadsbebyggelse. Eventuellt störande industri kan endast anläggas i 
den västra delen av planområdet. Inom planområdets östra del, längs väg 1049, 
planeras verksamheter med begränsad omgivningspåverkan där den befintliga 
verksamheten inom planområdet bedöms vara den främsta bullerkällan. 
 
Det aktuella planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanens syften. Planförslaget avviker dock från den fördjupade 
översiktsplanen genom att mark i östra delarna som är markerad som ”Övrig mark” 
planläggs för verksamheter. Verksamheterna som planeras längs väg 1049, i dem 
östra delarna, har begränsad omgivningspåverkan och avsteget bedöms därmed 
vara litet och förenligt med den översiktliga planeringens syften. I översiktsplanens 
rekommendationer för Västra Ärnäs framgår det att ”En möjlighet till ytterligare 
utveckling av området är önskvärt eftersom detta är ett av få konstaterade lämpliga 
områden för verksamheter i den norra kommundelen”. Planområdet bedöms lämpa 
sig väl för etablering av de föreslagna verksamheterna och bedöms därmed förenlig 
med översiktsplanens syfte. 
 
Efter samrådet och granskningen har det skett vissa mindre revideringar av 
planförslaget, främst kopplat till dagvattenhanteringen samt utformning av 
planbestämmelser. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i ett 
utlåtande. 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
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Detaljplan för Industriområde Västra Ärnäs  
 

UTLÅTANDE 

Augusti 2022 
 

I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband 

med samråd (16 juni 2021 – 14 juli 2021) samt granskning (10 mars 

2022–31 mars 2022). 
 

De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på 

planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 § tillställas 

utlåtandet snarast efter miljö- och stadsbyggnadsnämndens 

behandling av ärendet. Utlåtandet kommer att skickas till alla som 

under samråd eller granskning haft någonting att erinra mot 

planförslaget. 
 

 

Följande erhåller utlåtandet: 

- Länsstyrelsen i Dalarnas län 

- Lantmäteriet 

- Trafikverket 

- Vamas 

- Miljökontoret 

- Ellevio 

- Räddningstjänsten 

- Kollektivtrafikförvaltningen 

- Fastighetsägare Heden 1:22 

 
 

 
 

Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll 

överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen 

har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

 

Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller tillkännagivande av 

kommunfullmäktiges beslut. 
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LÄNSSTYRELSEN  
Samrådsyttrande 

2021-08-26 
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Granskningsyttrande 

2021-08-26 
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Komplettering till yttrande 

2022-05-18 

 
 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

 Buller 

Planhandlingarna har inför granskning kompletterats med en 

redovisande text beträffande buller. Plankartan preciserar genom 

planbestämmelse var de verksamheter som anses som störande 

verksamhet placeras inom planområdet. Den störande verksamheten är 
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koncentrerad i planområdets västra delar och regleras genom 

planbestämmelsen J - Industri. Planbeskrivningen redovisar de åtgärden 

som den aktuella planen har tagit hänsyn till för att inte störa den 

befintliga bebyggelsen. Bullernivåer från vägtrafiken finns redovisade i 

planbeskrivningen. 

 

Grundvatten 

Planhandlingarna har kompletterats med skyddsåtgärder för att 

minimera negativ miljöpåverkan och undvika föroreningar av 

grundvatten.  

 

Kemikaliehantering och transporter med farligt gods 

Ett avsnitt beträffande kemikaliehantering och transporter med farligt 

gods har inför granskningen lagts till i planbeskrivningen. Handlingar har 

således reviderats beträffande naturmarkens lämplighet för snöupplag i 

planområdet norra del. 

 

Naturmiljö 

Inför granskningen har en kompletterande naturvärdesinventering 

genomförts som innefattar områdets norra delar. Den kompletterande 

naturvärdesinventeringen redovisas i planbeskrivningen. 

 

Lima Besparingsskog har inför granskning genomfört åtgärder för att 

upprätta alternativa bosättningsplatser för backsvalan i Bergsvalla cirka 

6 km norr om industriområdet. För att förankra att genomförda åtgärder 

får önskad effekt kommer dispens från artskyddsförordningen att sökas 

hos Länsstyrelsen inför antagandet av detaljplanen. 

 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller andra lämningar 

av kulturhistoriskt värde. Om man vid grävning eller annat arbete skulle 

påträffa fornlämningar som inte tidigare varit kända, föreligger 

anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. Aktsamhet ska därmed tas vid 

markarbeten av nybyggnation inom planområdet. En arkeologisk 

utredning har påbörjats och förväntas vara framtagen inför antagande av 

plan. 

 

Dagvatttenhantering, recipienter och dagvattenflöden 

Verksamhetsområde för spill- och dricksvatten ska bildas i samband 

med att detaljplanen antas. 

 

Planhandlingarna har inför granskning kompletterats med 

schablonmässiga referensvärden baserat på liknande området för att 

räkna ut förbrukningen i verksamhetsområdet utan känd 

verksamhetstyp. De schablonmässiga värdena har tagits fram då det 

ännu inte är känt vilka typer av verksamheter som kommer anläggas 

inom planområdet. Tabellen redovisar den specifika förbrukningen med 

medel- och maxvärde som förbrukningen kan förväntas uppgå till under 

arbetstid. Dimensioneringen av ledningssystemet utgår från de 

redovisade värdena i tabell 1 i planbeskrivningen. Ledningarna kommer 
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dimensioneras en dimension större än nödvändigt för schablonfallet i 

tabell 1 för att möjliggöra anläggandet av exempelvis en fordonstvätt. 

 

Inför granskningen har redovisningen av vattenförekomsten och dess 

ekologiska status förtydligats i planbeskrivningen samt i 

dagvattenutredningen. Olika reningsmetoder för att inte öka risken för 

föroreningsspridning från planområdet redovisas i planbeskrivningen 

genom olika reningsmetoder. Ett exempel som redovisas i 

planhandlingarna är att samtliga anläggningar föreslås anläggas med 

strypt flöde innan vidare avledning till mottagande recipient 

Västerdalälven. 

 

Inför granskningen har dagvattenutredningen kompletterats med 

beräknade flöden före och efter exploatering vid ett 100-årsregn. I 

planhandlingarna presenteras föreslagna skyfallsåtgärden för att 

kompensera för de lågpunkter som med stor sannolikhet kommer att 

byggas bort inom planområdet. I plankartan har således en 

planbestämmelse med villkor för lov (a1) tillkommit inför granskningen. 

Planbestämmelsen anger att ”Bygglov inte får ges för byggnad förrän 

dagvattenanläggning med fördröjningskapacitet på minst 3000 

kubikmeter har kommit till stånd”. Utifrån de föreslagna 

skyfallsåtgärderna bedöms genomförande av planen inte medföra 

negativ påverkan på väg 1049. 

 

Förorenad mark 

Avsnittet ”förorenad mark” i planbeskrivningen har inför granskningen 

uppdaterats beträffande Länsstyrelsens yttrande inkommen under 

samrådstiden. 

 

Trafik 

Plankartan har korrigerats med prickmark där marken inte får förses med 

byggnad 12 m från vägkanten av väg 1049. Detta säkerställer att inga 

byggnader placeras närmre än 12 m från vägkanten samtidigt som 

sikten inte försämras samt trafiksäkerheten blir god. Beroende på vilken 

typ av verksamhet som etableras inom planområdet kan det bli aktuellt 

att öka standarden på väganslutningen till området, detta redovisas inför 

granskningen under avsnittet ”kommunikation” i planbeskrivningen. 

 

Fördjupad översiktsplan 

Det aktuella planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen 

och den fördjupade översiktsplanens syften. Planförslaget avviker dock 

från den fördjupade översiktsplanen genom att mark i östra delarna som 

är markerad som ”Övrig mark” planläggs för verksamheter. 

Verksamheterna som planeras längs väg 1049, i de västra delarna, har 

begränsad omgivningspåverkan och avsteget bedöms därmed vara litet 

och förenligt med den översiktliga planeringens syften. I 

översiktsplanens rekommendationer för Västra Ärnäs framgår det att ”En 

möjlighet till ytterligare utveckling av området är önskvärt eftersom detta 

är ett av få konstaterade lämpliga områden för verksamheter i den norra 

kommundelen”. Planområdet bedöms lämpa sig väl för etablering av de 
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föreslagna verksamheterna och bedöms därmed förenlig med 

översiktsplanens syfte. Planhandlingarna har inför granskningen 

uppdaterats gällande ovanstående redovisning. 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Det noteras att Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning rörande 

behovsbedömning enligt 6 § förordningar om 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

 

Granskningsyttrande 

 

Störande industri/verksamheter 

Inför antagande har planbestämmelsen för småindustri (J1) tagits bort 

från plankartan då användningen bedöms ingå i planbestämmelsen Z – 

Verksamheter. Användningen innefattar många användningsområden 

som går under verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 

 

De industriverksamheter som finns inom planområdet idag ligger ca 140 

meter från den befintliga bebyggelsen i norr. Utifrån de rådande 

förhållandena på platsen, med hänsyn till den redan befintliga 

industriverksamheten samt till områdets vegetation och intilliggande 

skogsmark, har ett hänsynsavstånd upprättats på ca 100 meter. För att 

begränsa industriområdets utsträckning har ett område i utkanten av 

planområdet planlagts som naturmark. Bedömningen av det angivna 

hänsynsavståndet har även fastställts utifrån den schematiska modellen 

över hur buller avtar med avstånd, baserat utifrån (trafik)buller.  

 

I 2 kap. 2, 3 § MB framgår det att den som bedriver en verksamhet ska 

skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och 

miljö mot skada och olägenheter. 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. Utifrån de hänsynsregler som Miljöbalken 

redogör kommer bullernivåerna utifrån de verksamheter som kommer 

etableras inom planområdet att säkerställas i ett senare skede, då det 

inför antagande av plan inte finns någon vetskap om vilka typer av 

verksamheter som kommer etableras inom området. Utifrån 

ovanstående redogörelse är det således svårt att beräkna vilka 

bullernivåer som kommer genereras inom planområdet inför antagande 

av planen. Det är dock alltid upp till verksamhetsutövarens ansvar att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. 

 

För boende söder om planområdet är avståndet till närmsta bostadshus 

ca 125 meter och har en buffertzon bestående av skogsmark. De 

berörda fastighetsägarna är engagerade i planarbetet där en dialog har 

förts mellan Lima Besparingsskog och den privata fastighetsägaren i 

söder. Ett avtal gällande maximal samtida avverkning kommer upprättas 
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mellan de två parterna till förmån för de potentiella bullernivåerna. Det 

som redovisas i 2 kap. 2, 3 § i Miljöbalken är dock fortfarande gällande 

där det är verksamhetsutövarens ansvar att förebygga, hindra eller 

motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljö, vilket kan behöva regleras ytterligare i 

genomförande av planen beroende på vilken typ av verksamhet som 

kommer etableras inom planområdet. 

 

Dagvattenhantering och skyddsåtgärder 

I Länsstyrelsens yttrande framgår det inte tydligt vilka föreslagna 

skyddsåtgärder som inte säkerställs tillräckligt på plankartan. 

Höjdsättning kommer utifrån den framtagna dagvattenutredningen inte 

krävas till följd av de föreslagna skyddsåtgärderna för att kunna ta hand 

om dagvattnet samt hantera potentiella skyfall av såväl 10- samt 100-

årsregn. I plankartan regleras skyddsåtgärderna enligt n1 ”Avskärande 

åtgärd för hantering av dagvatten ska finnas” samt n2
 ”Avskärande 

åtgärd som förhindrar avvattning österut, mot vägområdet, ska finnas” 

som ligger med ett skyddsavstånd på 8 meter från vägkant. Dessa 

planbestämmelser har tagits fram i dialog med Trafikverket för att 

säkerställa att genomförande av planen inte medför någon negativ 

påverkan på väg 1049. I plankartan regleras även villkor för lov enligt a1
 

”Bygglov får inte ges förrän dagvattenanläggning med 

fördröjningskapacitet på minst 3000 kubikmeter har kommit till stånd” 

som säkerställer att lågpunkterna inom området inte kan byggas bort 

förrän en översvämningsyta om ca 3000m3 har anlagts vid planområdets 

framtida utlopp. I planbeskrivningen redovisas förutsättningarna för 

planområdets dagvattenhantering och de dagvattenlösningar som bör 

säkerställas i genomförande av planen. 

 

För dagvattenanläggningen planeras privat huvudmannaskap och denna 

kommer inför antagande planläggas på kvartsmark. Inför antagande har 

avsnittet ansvarsfördelning i planbeskrivningen uppdaterats gällande 

ansvarsfördelningen kopplat till anläggningar inom planområdet. 

Anläggningen kommer ingå i en gemensamhetsanläggning. 

 

Artskydd 

Utifrån den komplettering som inkom till kommunen 18 maj 2022 från 

Länsstyrelsen behöver en dispens från artskyddsförordningen för 

bortgrävning av sandhög inte sökas eftersom en skyddsåtgärd för 

backsvalorna redan har utförts, dock relativt långt från aktuellt område. 

Kommunen tolkar Länsstyrelsens önskan att sandhögen flyttas till ett 

annat ställe i närheten som en extra skyddsåtgärd för backsvalorna och 

inget krav. Utifrån detta uppmuntrar stadsbyggnadskontoret Lima 

Besparingsskog att flytta sandhögen som en extra skyddsåtgärd för 

backsvalorna men ställer inga krav om detta inför antagande av 

detaljplanen. 

 

Planbestämmelser 

Planbestämmelse a1 är gällande inom ett begränsat område där bygglov 

inte får ges för byggnad förrän dagvattenanläggning med 
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fördröjningskapacitet på minst 3000 m3 har kommit till stånd. Ytan som 

bestämmelsen gäller inom kommer ersätta de lågpunkter som, mest 

troligt, kommer att byggas bort inom det gällande området. Om det 

gällande området inte exploateras kommer lågpunkterna att finnas kvar 

och ett behov att utvidga bestämmelsen a1
 finner därmed inget syfte 

eftersom lågpunkternas fördröjningskapaciteten finns kvar. 

 

Placering av det avskärande diket benämnt n1
 har förankrats med 

Trafikverket Region Mitt inför antagande. I planbeskrivningen har det 

tillkommit en text som redogör att ”Exploatören ansvarar för dialog med 

Trafikverket samt att varsamhet tillämpas vid arbeten i närheten av väg 

1049”, detta för att säkerställa att väg 1049 inte påverkas negativt i 

genomförande av planen. 

 

Illustrationskarta 

Illustrationskartan har inför antagande uppdaterats. 

 

ELLEVIO 

Samrådsyttrande 

2021-08-20 
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Granskningsyttrande 

2022-04-08 

 
 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

Inför granskningen har planhandlingar reviderats och l-områdets bredd 

har korrigerats till den rätta angivna bredden på 34 meter. 

Illustrationsplanen bör således inte behöva justeras då l-områdets 

gränser enbart var felaktigt angivna i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen har även uppdaterats med ett stycke beträffande 

punkt 3 i Ellevios yttrande. 

 

Granskningsyttrande 

 

Inom planområdets ledningsgata finns enbart en luftledning och inte två. 

Inför antagande har plankartan kompletterats med planbestämmelse ”l” 

som är utformad för markreservat för allmännyttiga luftledning. 

Bestämmelse ”u” markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

kvarstår. 

 

Inför antagande har plankartan reviderats och bygglovsbefrielsen för 

tekniska anläggningar inom ledningsgatan har tagits bort med 

hänvisning till elsäkerheten. 
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LANTMÄTERIET 
Samrådsyttrande 

2021-07-15  
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Granskningsyttrande 

2022-03-31 
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Kommentar Samrådsyttrande 

 

Inför granskningen har grundkartan samt fastighetsredovisningen 

aktualiserats. En administrativ planbestämmelse beträffande det 

enskilda huvudmannaskapet har tillkommit i plankartan inför 

granskningen.  

 

En fastighetsbestämmelse planeras att genomföras innan antagande av 

planen för att utreda de osäkra gränserna. 

 

Ersättning enligt 40 A § har tagits bort från planhandlingarna inför 

granskningen. Bygglovsbefrielse för tekniska anläggningar inom NATUR 

har tagits bort och kvar i planhandlingarna finns bygglovsbefrielse för 

tekniska anläggningar inom GATA. 

 

Granskningsyttrande 

 

Villkor för lov 

Planhandlingarna har inför antagande uppdaterats gällande 

dagvattenanläggningens huvudman. I planbeskrivningen har det 

tillkommit en mening som redogör att inom området gäller privat 

huvudmannaskap för allmänna platser och anläggningar. Kommunen 

kommer alltså inte vara huvudman för dagvattenanläggningen. 

 

Fastighetsgräns 

Inför planens antagande ska de osäkra fastighetsgränserna utredas och 

gränsernas rätta läge ska fastställts, detta ska göras genom en 

fastighetsbestämning av Lantmäteriet. 
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Byggnadshöjd och fast antal kvm 

I detaljplanen är exploateringsgraden utformad i procentuella andelar, 

vilket innebär att största byggnadsarea är 40% av fastighetsarean inom 

användningsområdet och bestäms genom planbestämmelse e1. En viss 

angiven byggnads- eller bruttoarea per fastighet är ej angiven i 

planbestämmelserna. 

 

Aktuell detaljplan är upprättad i enlighet med PBL 2010:900 till och med 

ändringar enligt SFS 2019:412 och följer boverkets rekommendationer 

som gällde fram till 2020-09-30. Bestämmelsen om byggnadshöjden i 

detaljplanen kommer därmed att kvarstå.  

 

 

POSTNORD 
Samrådsyttrande 

2021-06-22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

Det noteras att Postnord inte har något att erinra planförslaget. 
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MILJÖKONTORET 
Samrådsyttrande 

2021-07-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskningsyttrande 

2022-03-30 

 
 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

Det noteras att Miljökontoret inte har något att erinra planförslaget. 

 

Granskningsyttrande 

 

Utifrån den komplettering som inkom till kommunen 18 maj 2022 från 

Länsstyrelsen behöver en dispens från artskyddsförordningen för 

bortgrävning av sandhög inte sökas eftersom en skyddsåtgärd för 

backsvalorna redan har utförts. 

 

Stadsbyggnadskontoret noterar Miljökontorets bedömning beträffande 

avståndet från planområdet till den redan etablerade 

kompensationsåtgärden. Avståndet är något som såväl Länsstyrelsen 

lyfter i sitt yttrande som ”relativt långt från aktuellt område”. Det nya 

häckningsområdet som är etablerad cirka 6 km från planområdet har 

dock enligt Länsstyrelsen utförts med kunnig person från 

naturskyddsföreningen och bedöms som en vidtagen skyddsåtgärd för 

backsvalorna. Stadsbyggnadskontoret uppmuntrar Lima Besparingsskog 
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att flytta sandhögen alternativt uppföra en liknande 

kompensationsåtgärd inom eller precis utanför planområdet till förmån 

för backsvalorna som häckar i planområdet. Det ställs dock inget krav på 

att Lima Besparingsskog flyttar eller etablerar någon ny sandhög till 

förmån för backsvalorna i samband med att detaljplanen antas. 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Samrådsyttrande 

2021-06-17 

 

 

 
 

Granskningsyttrande 

2022-03-22 

 

 
 

Komplettering till yttrande 

2022-08-16 

 

 
 

 

Kommentar Samrådsyttrande 

  

 Bilaga finns tillhandahållen på stadsbyggnadskontoret. 
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Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt beträffande 

brandvattenförsörjning baserad utifrån den bifogande bilagan som kom 

in i samband med Räddningstjänstens yttrande under samrådstiden.  

 

 Granskningsyttrande 

 

Efter samråd och granskning har en dialog förts med Räddningstjänsten 

och ett alternativt förslag har tagits fram vid potentiell brand inom 

planområdet. Alternativet möjliggör en växelvis körning med tankbilar 

från ett brandvattentag vid Ärån ca 1 km norr om planområdet. Det 

framtagna förslaget vid brand anses som en lämpad åtgärd för området, 

vilket ersätter de åtgärder som framgår i bilagan som 

Räddningsnämnden antagit beträffande brandvattenförsörjning. 

 

SKANOVA 
Samrådsyttrande 

2021-07-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskningsyttrande 

2022-03-23 
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Kommentar Samrådsyttrande 

  

 Det noteras att Skanova inte har något att erinra planförslaget. 

 

 Granskningsyttrande 

  

 Det noteras att Skanova inte har något att erinra planförslaget. 

 

TRAFIKVERKET 
Samrådsyttrande 

2021-06-24 
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Granskningsyttrande 

2022-03-17 
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Kommentar Samrådsyttrande 

  

Dagvatten 

Inför granskningen har en dagvattenutredning baserat på ett 100-

årsregn tagits fram. Utifrån de föreslagna skyfallsåtgärderna som 

redovisas i planbeskrivningen bedöms genomförande av planen inte 

medföra någon negativ påverkan på väg 1049 trots att flöden kommer 

fortsatt rinna via vägen. Planhandlingarna har kompletterats med ett 

förtydligande över var dagvattnet avrinner i området och var samt hur 

diken och trummor bör utformas. 

 

 Avstånd till väg 

Plankartan har inför granskningen korrigerats med prickmark där marken 

inte får förses med byggnad 12 m från vägkanten av väg 1049. Detta 

säkerställer att inga byggnader placeras närmre än 12 m från vägkanten 

samtidigt som sikten inte försämras samt trafiksäkerheten blir god. 

Beroende på vilken typ av verksamhet som etableras inom planområdet 

kan det bli aktuellt att öka standarden på väganslutningen till området, 

detta redovisas inför granskningen under avsnittet ”kommunikation” i 

planbeskrivningen. 
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Anslutning 

Inför granskningen har planbeskrivningen kompletterats med ett avsnitt 

avseende reklam samt har planbestämmelse u i plankartan uppdaterats 

och ligger inför granskningen inte inom vägområdet. Avsnittet 

beträffande ”angöring” har uppdaterats och anslutningspunktens 

föreslås beläggas 10 meter in från väg 1049. 

 

Granskningsyttrande 

 

Nära väg 1049 

I dialog med Trafikverket har en planbestämmelse infört i plankartan för 

att säkerställa att väg 1049 inte påverkas negativt i genomförande av 

planen. Den avskärande åtgärden som har införts i plankartan benämns 

n2
 och har förankrats med Trafikverket och ska förhindra avvattning 

österut, mot vägområdet. Avståndet mellan den avskärande åtgärden 

och körbanekant har förankrats med Trafikverket. I planbeskrivningen 

har det tillkommit en text som redogör att ”Exploatören ansvarar för 

dialog med Trafikverket samt att varsamhet tillämpas vid arbeten i 

närheten av väg 1049”, detta för att säkerställa att väg 1049 inte ska ta 

skada under genomförandet av planen. 

 

U-område 

Inför antagande av planen har u-området inom vägområdet tagits bort. 

 

Anslutning 

Synpunkter har inför granskningen redan tillgodosetts genom en 

uppdatering under avsnittet ”angöring” sida. 15 i planbeskrivningen som 

redogör anslutningspunktens placering. 

 

Dagvatten 

Efter granskningen har kommunen, tillsammans med konsult och 

exploatör, haft en dialog med Trafikverket för att besvara de frågor som 

ställts i det insända yttrandet. Under avsnittet gemensamhetsanläggning 

i planbeskrivningen framgår det att en gemensamhetsanläggning avses 

att bildas för skötsel och underhåll av lokalgata inklusive dagvattendiken 

och naturmarken. Gräsbeklädda diken behöver generellt alltid 

underhållas, främst i form av sådan skötsel som genomförs regelbundet 

på fastighet i allmänhet dvs gräsklippning och renhållning från skräp. I 

detta fall säkerställs dessa genom bildandet av ga. 

 

Dagvattenutredningen som har tagits fram av Ramboll redovisar en 

dagvattenhantering som tillgodoser att även ett 100-årsregn hanteras via 

åtgärder. Principiell utformning av dessa redovisas i 

dagvattenhanteringen och säkerställs genom bestämmelser i plankartan. 

Den erforderliga fördröjningsvolymen för att fördröja ett 

klimatkompenserat 100-årsregn efter exploatering har uppskattats till ca 

6000 m3. I planhandlingarna framgår det att 3000m3 kan fördröjas av de 

föreslagna vägdikena. Resterande volym om 3000m3 föreslås fördröjas i 

en översvämningsyta vid planområdets framtida utlopp, vilket säkerställs 
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genom villkor för lov enligt bestämmelse a1. 

 

VAMAS 

Samrådsyttrande 

2021-07-17 

  

 

 

Granskningsyttrande 

2022-03-31 

   

  

Kommentar Samrådsyttrande 

  

Spill- och dricksvatten 

Planhandlingarna har inför granskning kompletterats med 

schablonmässiga referensvärden baserat på liknande området för att 
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räkna ut förbrukningen i verksamhetsområdet utan känd 

verksamhetstyp. De schablonmässiga värdena har tagits fram då det 

ännu inte är känt vilka typer av verksamheter som kommer anläggas 

inom planområdet. Tabellen redovisar den specifika förbrukningen med 

medel- och maxvärde som förbrukningen kan förväntas uppgå till under 

arbetstid. 

 

Inför granskningen har planbeskrivningen kompletterats med en 

redovisning om Vamas krav av rening av spillvatten innan det får 

släppas på den allmänna spillvattenanläggningen, beroende på vilka 

typer av industrier/verksamheter som etableras i området. 

  

Avfallshantering 

Granskningshandlingarna har uppdaterats beträffande förtydligandet av 

insamling av mat- och restavfall. 

 

Granskningsyttrande 

 

Planbeskrivningen har inför antagande kompletterats med ett 

förtydligande om att ett verksamhetsområde för spill- och dricksvatten 

ska bildas i samband med att detaljplanen antas. 

 

Efter granskningen har en dialog förts med Vamas och avsnittet 

beträffande Vatten och avlopp har uppdaterats enligt överenskommelse.  

 

 

KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN 
Granskningsyttrande 

2022-03-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar Granskningsyttrande 

 

Kollektivtrafiken har beaktats och redovisas i ett separat avsnitt i 

planbeskrivningen. 
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FASTIGHETSÄGARE HEDEN 1:22 
Granskningsyttrande 

2022-03-31 
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Kommentar Granskningsyttrande 

 

 Grundvattenpåverkan 

Det aktuella planområdet ligger inom grundvattenmagasinet 

Malungsåsen som är en dricksvattenförekomst. Förekomsten klassas 

idag som en skyddsvärd grundvattenförekomst av kommunalt intresse 

och har god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Mer 

om grundvattenmagasinet Malungsåsen redovisas i de tillhörande 

planhandlingarna, se PM ”Dagvattenutredning”. Planområdet är dock 

inte beläget inom något av de skyddade områdena enligt 

Dricksvattenförsörjning, Artikel 7, eftersom grundvattenförekomsterna 

inom planområdet inte innefattas av några vattenskyddsområden. Det 

betonas dock att skyddsområdena bör beaktas vid framtida exploatering. 

 

I planbeskrivningen framgår det att verksamheter inom planområdet ska 

vidta åtgärder för att minimera negativ miljöpåverkan för att skydda 

grundvattenförekomster. Till följd av att planområdet ligger helt inom 

grundvattenförekomst så måste tillstånd sökas hos Länsstyrelsen för att 

påbörja eller ändra verksamheter eller åtgärder. Ansökan ska innehålla 

en utredning som visar hur den aktuella verksamheten riskerar att 

påverka grundvattenförekomsten, både kemiskt och kvantitativt.  

 

Inom ramen för detaljplanearbetet har ingen fördjupad 

grundvattenutredning gjorts, eftersom det i dagsläget inte är fastställt 

exakt vilka verksamheter som kan bli aktuella på de blivande tomterna. 

Bergborrade brunnar bedöms inte påverkas, såvida det inte ska 

sprängas och schaktas djupt för kommande ny bebyggelse. Utredning 

om huruvida förändrade flöden eventuellt kan komma att påverka 

brunnen kan utföras när man vet mer om de planerade verksamheterna. 

Om någon framtida bygglovsansökan kan innebära verksamhet som 

innebär omfattande schaktnings- och sprängningsarbeten bör man 

beakta eventuell påverkan på grundvattenförekomsten. 
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Dagvatten  

Utgångspunkten i dagvattenutredningen är att inte öka flödena vid en 

framtida exploatering samt att inte öka risken för föroreningsspridning 

från planområdet. Efter projektering av området kommer med stor 

sannolikhet flera lågpunkter byggas bort inom planområdet. För att inte 

försämra situationen för nedströms områden behöver en tillräcklig 

fördröjningsvolym införas inom planområdet. Den erforderliga 

fördröjningsvolymen för att fördröja ett klimatkompenserat 100-årsregn 

efter exploatering till flödet för befintliga förhållanden har uppskattats till 

totalt ca 6000 m3. Av denna volym tillgodoses ca 3000 m3 av föreslagna 

vägdiken. Utöver detta förslås att en översvämningsyta om ca 3000 m3 

anläggs vid planområdets framtida utlopp. Dagvattnet från planområdet 

föreslås avledas vidare via befintliga rinnvägar. Trumma under vägen, 

för fortsatt avledning av dagvatten i dike, anläggs även. I 

planbeskrivningen redovisas samtliga åtgärden för dagvatttenhantering 

och dagvattenlösningar inom planområdet. 

 

Utifrån den utredning som har gjorts har åtgärder redovisats som 

säkerställer att exploateringen inte ska försämra situationen för områden 

nedström, även vid extrema regnhändelser (100-årsregn). Den framtida 

avrinningsvägen för ytlig avrinning från planområdet kommer vara den 

samma som den befintliga avrinningssituationen, söderut via ett 

rinnstråk i naturmark till befintligt dike som i sin tur rinner via en trumma 

under väg 1049 och sedan vidare till Västerdalälven. Flödena i bäcken 

bör inte öka till följd av de åtgärden som vid exploatering bör vidtagits 

inom planområdet för att fördröja dagvatten- och skyfallsflöden. Med de 

föreslagna skyfallsåtgärderna bedöms genomförande av planen inte 

medföra någon negativ påverkan på väg 1049 och därmed inte den 

tillhörande trumman. Utredningen har inte tagit hänsyn till 

fastighetsägarens brunn eller några potentiella erosionsskador längs 

bäcken och dess tillhörande bro men dessa bör inte påverkas negativt. 

Om de åtgärden som planbeskrivningen föreslår implementeras till följd 

av exploateringen, bedöms dagvattenflöden inte öka från planområdet 

och påverkar därmed inte områdena nerströms negativt. 

 

Buller 

Inför antagande har det förts en dialog mellan exploatör och 

fastighetsägare för Heden 1:22 angående bullerskyddande åtgärden. Ett 

avtal om maximal samtida avverkning kommer upprättas mellan Lima 

Besparingsskog och den privata fastighetsägaren för att säkerställa en 

bullerskyddande effekt från befintligt skogsområde i buffertzonen. 
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 SAMMANFATTNING 

Under samrådet och granskningen har yttranden inkommit från 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Miljökontoret, Postnord, 

Malungs elnät, Vamas, Ellevio, Räddningstjänsten, 

Kollektivtrafikförvaltningen, Skanova och fastighetsägare. 

 

Utifrån de yttranden som inkom under samrådet och granskningen har 

planförslaget reviderats enligt ovan. De flesta synpunkter har kunnat 

tillgodoses. 

 

Det upprättade förslaget till Detaljplan för Industriområde Västra 

Ärnäs föreslås föreläggas kommunfullmäktige för antagande. 

 

I samband med antagandet föreslås att följande uttalanden görs: 

• De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän 

synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt 

3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

• Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. 

• Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 

undersökning av betydande miljöpåverkan, inte innebära 

betydande miljöpåverkan. 

 

 Detta utlåtande har upprättats av Planarkitekt Ronja Backsell. 
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HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1500 

• Planbeskrivning (denna handling) 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning 

• Grundkarta 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

• PM Geoteknik och MUR, Ramboll, 2020-03-12 

• Dagvattenutredning, Ramboll, 2022-06-16 

• Naturvärdesinventering, HL Taigabas, 2020-05-18, 2021-08-10 

• Preliminär arkeologisk utredning steg 1, 2022-05-12 

• Illustrationsplan, Ramboll, 2022-08-08 

 

Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har 

juridisk verkan.  

PLANPROCESSEN 
En detaljplan krävs när områden ska bebyggas och när användningen av en 

fastighet eller ett område avses att förändras. Kommunens planläggning fastslår 

användning av mark- och vattenområden samt reglerar bebyggelse, gator, parker 

och friluftsområden. 

Initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från markägare och 

exploatörer men även från politiskt håll när frågor som exempelvis 

ledningsförsörjning, vägdragningar eller byggnationer av allmännyttiga 

verksamheter kräver en förändrad markanvändning. 

I en detaljplan är plankartan den juridiskt bindande handlingen som ligger till 

grund för bygglovsprövning. Den anger bland annat hur bebyggelse ska regleras, 

vad som ska vara allmän platsmark eller kvartersmark. 

Planbeskrivningen syftar till att beskriva de förändringar som planen innebär för 

en plats, samt områdets förutsättningar. Planbeskrivningen är också ett stöd för 

att underlätta tolkning av plankartan. Genomförandebeskrivningen syftar till att 

säkerställa ett genomförande av detaljplanen. Den tillämpas som stöd vid 

fastighetsbildning, avtalsskrivning för fördelning av kostnader mellan berörda 

parter med mera efter planens antagande. 

Processpilen nedan illustrerar att detaljplanen befinner sig i antagandeskede. 

 

  

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
En ansökan om detaljplan för Västra Ärnäs industriområde inkom från Lima 

Besparingsskog i slutet av november 2019 till Malung-Sälens kommun. 

Planansökan innehöll en förfrågan om att möjliggöra för nya industritomter i 

anslutning till redan befintlig verksamhet. Lima Besparingsskog fick ett positivt 

planbesked i slutet av januari 2020 och tillämpas med standardförfarande. Det 

innebär att förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen, inte är av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.  

I samband med planbeskedet meddelade Malung-Sälens kommun att ytterligare 

två fastigheter ska ingå i detaljplanen, Västra Ärnäs 12:5 som ägs av kommunen 

samt och Västra Ärnäs 12:7 som är privatägd. Detta för att reglera och pröva 

markanvändningen även för dessa fastigheter, för att kunna bli en del av det 

industriområde som planförslaget medger. 

I slutet av sommaren 2020 anslöts del av fastigheten Västra Ärnäs 13:7 till 

planområdet för att planläggas för industri. Fastigheten är belägen mellan det 

tidigare planområdet och väg 1049. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industritomter och nya gator. 

Planområdet har under en lång tid utgjorts av produktionsskog. På senare år har 

industribyggnader upprättats och delar av området utgör grustäkt. Inom området 

finns befintliga industrifastigheter med pågående verksamheter så som tvätt, 

timmerhustillverkning och en skogsentreprenadfirma. Lima Besparingsskog har 

även en husbehovstäkt för grus inom området. Marken kring de befintliga 

industrifastigheterna består av tallskog. Längs östra delen av planområdet går en 

ledningsgata med luftburna ledningar 50kV. Angöring till området kommer ske via 

befintlig infart som är hårdgjord. Skogsvägar som passerar genom området 

används idag som mountainbikeleder och för övrig rekreation. Norr och söder om 

området finns bostadsbebyggelse.  

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3, 4, 5 kap. 
Den föreslagna markanvändningen överensstämmer med bedömd lämplig 

användning enligt kommunens översiktsplan. Planen berör inga riksintressen och 

medför en ur allmän synpunkt god resurshushållning. Planförslaget har därför 

ansetts förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 

vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kapitlen miljöbalken. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Förslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan enligt upprättad 

Undersökning av betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. Undersökning av 

betydande miljöpåverkan ligger som en bilaga till det här dokumentet.  

Sammanfattning av Undersökning av betydande miljöpåverkan:  

Planförslaget anger förutsättningarna för framtida verksamheter och utveckling av 

Västra Ärnäs Industriområde. Det kan komma att påverka bland annat bullernivå, 

trafikflöden och skogsområden. Dock anses planområdet och dess lokalisering 
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bäst lämpat för förslagen utformning och markanvändning då området redan är 

markerat i en områdesplan för verksamheter (industri) samt att det redan finns 

verksamheter på platsen idag.  

Planförslaget har inga negativa miljöeffekter på andra planer eller program. 

Planområdet ingår dock i vattenförsörjningsplan (2013, Länsstyrelsen för Dalarnas 

län) och område för grundvattenmagasin. En särskild bedömning för detta ska 

göras. Planförslaget gynnar redan planerat områdes utveckling och underlättar 

förverkligandet av tidigare områdesplan som vunnit laga kraft.  

Planens utförande skulle bidra till att främja den sociala hållbarheten genom att 

planera mark för verksamheter som gör att verksamheter kan etableras och skapa 

arbetstillfällen, vilket skapar lokal förankring. Viss skogsmark ianspråktas, dock 

planläggs kvartersmark i anslutning till redan exploaterat område.  

Marken som planläggs är erosionsbenägen, därför görs en geoteknisk 

undersökning för att ta reda på vilka insatser som kan behöva göras vid 

byggnation.  

Ökad trafikmängd och eventuell tillkommande transport med farligt gods kan bli 

ett resultat av genomförandet av detaljplanen.  

Sammanfattningsvis anses detaljplanen inte ha någon större betydande 

miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning anses behövas.  

Miljökvalitetsnormer 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte leda till att gällande 

miljökvalitetsnormer överskrids. 

PLANDATA 
Planområdet ligger i den västra delen av Ärnäs som i sin tur ligger mellan Lima 

och Limedsforsen i Malung-Sälens kommun. Det är ungefär 3 mil till Sälen och 3,5 

mil till Malung. Öster om planområdet rinner Görälven-Västerdalälven. 

Planområdet ligger i anslutning till Västra Ärnäs-vägen (väg 1049) som via en bro 

över älven kopplas till väg 66.  

Planområdet är cirka 27 hektar stort och ligger inom fastigheten Lima 

Besparingsskog s:1 som förvaltas av Lima Besparingsskog. Detaljplanen berör 

även fastigheterna Västra Ärnäs 11:24, 11:21, 1:13, 12:5 12:6, 12:7 och 13:7.  
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Figur 1: Översiktlig karta 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan  
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun är antagen av kommunfullmäktige 

2009-03-30. Planen vann laga kraft 2009-11-26. I översiktsplanen hänvisar 

kommunen till områdesplan för Västra Ärnäs (mer om planen nedan). Västra 

Ärnäs nämns även i översiktsplanen som ett alternativt industriområde i 

kommunen.  

I översiktsplanen finns en översiktlig markanvändningskarta där området Västra 

Ärnäs beskrivs utifrån områdesplanen och att verksamhetsområdet delvis är 

etablerat. Ytterligare utveckling av området är önskvärd eftersom detta är ett av 

få konstaterade lämpliga områden för verksamheter i den norra kommundelen. 

Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.  

Områdesplan, fördjupad översiktsplan  
Västra Ärnäs, förslag till områdesplan från 1985, antagen som fördjupad 

översiktsplan 1990-12-18 och aktualitetsprövades i samband med 

översiktsplanens antagande 2009-03-20. Aktuellt detaljplaneområde markeras i 

områdesplanen som område för både störande verksamheter och mindre störande 

verksamheter. I mitten av området går en lokalgata med en vändplan i norr och 

söder. Söder om verksamhetsområdena har ett område med övrig mark, i 

huvudsak skog, markerats som eventuell expansionsmöjlighet.  
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Aktuellt planförslag avviker från den fördjupade översiktsplanen genom att mark i 

östra delarna som är markerade som ”Övrig mark” planläggs för verksamheter. 

Föreslagen förändring bedöms vara förenlig med översiktsplanen och den 

fördjupade översiktsplanens syften. Det finns ingen tidigare användning av allmän 

eller enskild mark som heter ”Övrig mark” (i kontrast till t.ex. Natur) och den 

fördjupade översiktsplanen anger inte något syfte eller användning för de 

områdena. Enligt översiktsplanen för B11 Västra Ärnäs ”En möjlighet till 

ytterligare utveckling av området är önskvärt eftersom detta är ett av få 

konstaterade lämpliga områden för verksamheter i den norra kommundelen”. Den 

gamla områdesplanen syftade till att samordna lokala markanvändningsintressen 

– dess intressen har över tid förändrats och intresset att anlägga verksamheter på 

Västra Ärnäs 13:7 och 12:5 har nu framkommit. Kommunen anser att planerade 

verksamheter i området är högt prioriterade. Verksamheterna som planeras längs 

vägen har begränsad omgivningspåverkan och avsteget bedöms därmed vara litet 

och förenligt med den översiktliga planeringens syften. 

 

Figur 2: Förslag till områdesplan för Västra Ärnäs 

Detaljplaner 
Det finns inga gällande detaljplaner som berörs av planförslaget.  

Riksintressen 
Planområdet ligger inom riksintresse skyddade vattendrag Västerdalälven enligt 

Miljöbalken 4 kap 6§ som sägare att ”vattenkraftverk samt vattenreglering eller 
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vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras”. Västerdalälven är också 

utpekad som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.   

I den östra delen sträcker sig flera riksintressen 10-20 meter in i planområdet. 

Dessa intressen bedöms inte påverkas av planens genomförande. Det är 

riksintressen för naturvård och friluftsliv kopplade till Västerdalälven. De höga 

värdena kommer av att Västerdalälven är i det närmaste helt opåverkad och 

uppvisar en naturlig strandzonering. Genom de naturliga 

vattenståndsvariationerna uppträder en mycket värdefull flora och fauna med ett 

flertal sällsynta och hotade arter. Det finns även geologiskt värdefulla partier. 

Området är värdefullt för friluftslivet genom dess naturskönhet och unika 

blandning av upplevelser. För att undvika negativ påverkan behöver 

Västerdalsälvens vattenregim och vattenkvalitet bibehållas oförändrad.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 
Planområdet är relativt flackt och består av tallskog. Lokala nivåskillnader 

förekommer dock med långsträckt grusås i västra delen och småkuperad terräng i 

norr och öster. I höjd varierar området mellan cirka +350 m.ö.h. i områdets 

sydöstra och +365 m.ö.h. i områdets nordvästra delar. 

En naturvärdesinventering har utförts av HL Taigabas i samband med 

framtagandet av detaljplanen. Fältbeskrivning har skett 2020-03-20 och 2020-05-

15. Den senare har utförts på barmark med goda förutsättningar att upptäcka 

natur- eller kulturvärden. Inventeringen har också utförts oberoende av eventuella 

exploateringsplaner för att kunna vara objektiv. Inventeringen har kompletterats 

2021-08-10 för att täcka in det nytillkomna området. 

Nästan hela skogsmarken består av ett cirka 40 år gammalt tallbestånd. 

Markskiktet är av lavrik typ där ljung, kråkbär, islandslav och renlavar är mest 

företrädda. Naturvärden saknas i detta bestånd. I nordöstra delen av planområdet 

finns ett mindre bestånd av äldre olikåldrig cirka 130 år gammal tallskog. 

Signalarten skarp dropptaggsvamp Hydnéllum peckii hittades men inga rödlistade 

arter. På grund av åldern, skiktningen och den måttliga orördheten är naturvärdet 

bedömt till ”vissa naturvärden”, vilket är den lägsta klassningen (4 av 4 möjliga) 

inom SS 199000 som är en svensk standard för naturvärdesinventering. 

Planområdet består av ett typiskt skogsområde som bör lämpa sig väl för fortsatt 

exploatering, så när som det lilla äldre tallbeståndet nämnt ovan. Inte heller det 

äldre tallbeståndet innefattar omistliga värden men det är önskvärt att det lämnas 

orört. Det äldre tallbeståndet utgör ett visst skydd för gården som ligger norr om 

planområdet. 

Artskydd 
Enligt artportalen har den rödlistade fågelarten backsvala observerats inom 

planområdet i anslutning till befintlig verksamhet. Den "naturliga" bosättningen för 

backsvala sker i klitter och strandvallar, medan andra människoskapade boplatser 
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är torvvallar, jordhögar, sågspåns- och kolhögar, dikesskärningar, rörschakt och 

husgrunder. I södra Sverige ligger säkert mer än 90% av bosättningarna i grustag 

och liknande, medan förhållandet i Norrland är det omvända. Framtidsprognosen 

för arten bedöms vara dyster, bland annat på grund av nedläggningstakten av 

aktiva grustag. Återställningsarbeten, som enligt nuvarande regler måste ske vid 

slutbruten grustagsgrop, har medfört att svalorna ofta tvingas flytta och de 

återfinns därför nästan enbart vid grustag där brytning förekommer. Hanen gräver 

ut en bogång, som oftast är 6–7 dm lång. Ras förekommer ofta i 

backsvalekolonierna, också i den naturliga miljön. Fåglarna har utvecklat 

försvarsmekanismer, men trots detta omkommer en hel del individer av arten vid 

avetablering av grustag.  

Lima besparingsskog har genomfört åtgärder för att upprätta alternativa 

bosättningsplatser för backsvalan i Bergsvalla cirka 6 km norr om industriområdet.  

 

Figur 3 Kompensationsåtgärd alternativ bosättningsplats för backsvalan. 

Geotekniska förhållanden 
Planområdet består av isälvssediment (se figur nedan) vilket betyder att marken 

är genomsläpplig (med möjlighet till infiltration) samtidigt som marken är 

erosionsbenägen. Jorddjupet är 20–35 meter. 
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Figur 4: Jordartskarta för planområdet, hämtat från SGU. 

 

En geoteknisk undersökning, som täcker huvuddelen av området, har genomförts 

av Ramboll under februari 2020 och fungerar som ett underlag till detaljplanen. 

För industrimark föreslås grundläggning utföras med platta på mark alternativt 

plintar. All lös, organisk samt tjälfarlig jord ska schaktas bort ner till tjälfritt djup 

innan grundläggning utförs. Grundläggningen ska ske på icke tjälfarligt material 

och schaktbotten ska packas så att bärigheten och den dimensionerande 

bärförmågan uppfylls enligt PM för geoteknik med tillhörande MUR.  

 

För industrigator gäller att all organisk jord ska bortschaktas och att 

dimensionering ska ske utifrån aktuella materialtyper och tjälfarlighetsklasser 

utefter sträckorna. 

 

Då marken i området är relativt plan och jordegenskaperna gynnsamma bedöms 

totalstabiliteten för planerad anläggning inom aktuellt område vara 

tillfredställande. Vibrationsalstrande aktiviteter samt erosion, speciellt i 

kombination med vatten, ska dock beaktas. Förutsättningarna anses goda inom 

området och inga större sättningar förväntas uppstå. Beroende på toleranskrav på 

blivande byggnationer ska lösa jordlager ersättas, alternativt ska grundläggning 

med plintar ner till fasta jordlager utföras. Det finns inga tecken på yterosion inom 

området.  
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Mot bakgrund av de goda grundläggningsförhållandena som råder inom området 

bedöms grundläggning av fastigheten Västra Ärnäs 13:7, vilken inte ingår i den 

utförda geotekniska undersökningen, kunna studeras i byggskedet.  

 

Radon har ej kontrollerats inom ramen för aktuellt uppdrag. Förekomst av 

markradion varierar med uranhalt i lokala bergarter (genom sönderfall av radium) 

samt jordarternas egenskaper. Generellt kan hög uranhalt återfinnas i kvartsrika 

bergarter (såsom graniter, pegmatiter och alunskiffer).  

 

Enligt SGU:s kartvisare har det aktuella området relativt låga halter av 

gammastrålning från uran. 

Recipient 

Området avvattnas till ytvattenförekomsten Västerdalälven (VISS EU_CD: 

SE675290-136953/ MS_CD: WA85977072). Vattenförekomsten har måttlig 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.  

Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Den ekologiska statusen är måttlig på grund av klassificeringen av 

hydromorfologiska parametrar.   

Den kemiska statusen uppnår ej god status till följd av de nationellt överskridande 

ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE).  

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten är god ekologisk status med tidsfrist 

till 2027 och god kemisk ytvattenstatus, dock gäller ett undantag i form av mindre 

stränga krav.  

Mer om dagvatten och planområdets förhållande till recipienten redogörs under 

rubriken Miljö, hälsa och risk – dagvatten.  

Vattenområden 

Det aktuella planområdet ligger inom grundvattenmagasinet Malungsåsen som är 

en dricksvattenförekomst. Förekomsten klassas idag som en skyddsvärd 

grundvattenförekomst av kommunalt intresse och har god kemisk 

grundvattenstatus och god kvantitativ status.  

Malungsåsen kommer att delas in i flera vattenförekomster eller övriga vatten 

varav de preliminära grundvattenförekomsterna Rörbäcksnäs-Malung (SE675006-

412347) och Malungsåsen-Lima (SE675787-411177) är belägen inom 

planområdet. Båda förekomsterna har idag god grundvattenstatus, Malungsåsen-

Lima är dock satt i risk att inte uppnå god status då bekämpningsmedelsrester har 

hittats i Risätra vattenverk (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2020-02-06). 

Grundvattenförekomsterna är utpekade att ha skyddade områden enligt 

Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 eftersom vattenskyddsområden innefattar dessa. 

Planområdet är dock inte beläget inom något av de skyddade områdena men 

skyddsområdena bör ändå beaktas vid framtida exploatering.  



  

 

 

 

10 av 27 

 
 

 

Området täcks av en vattenförsörjningsplan från 2013 (gjord av Länsstyrelsen 

Dalarna). I planen står det bland annat att planområdet ingår i: 

• viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av kommunalt intresse  
(enligt klass 2 (2/3)) 

• område där grundvattenuttag sker för närvarande  
• område där grundvattenuttag kan vara intressant i framtiden 

För att skydda grundvattenförekomster ska verksamheter inom planområdet vidta 

åtgärder för att minimera negativ miljöpåverkan. Eftersom planområdet ligger helt 

inom grundvattenförekomst så måste tillstånd sökas hos Länsstyrelsen för att 

påbörja eller ändra verksamheter eller åtgärder. Ansökan ska innehålla en 

utredning som visar hur den aktuella verksamheten riskerar att påverka 

grundvattenförekomsten, både kemiskt och kvantitativt. 

Hydrogeologi 
Planområdet ingår i formationen Malungsåsen som följer Västerdalälvens dalgång, 

grundvattenströmning i magasinet sker huvudsakligen mot sydsydost i 

isälvsmaterialet. Uttagsmöjligheterna uppskattas till 1-5 l/s över största delen av 

området förutom i nordost där uttagsmöjligheterna uppgår till 25-125 l/s vilket 

även gäller för större delar av Malungsåsen utanför planområdet. 

Grundvattenbildning bedöms kunna ske inom området då största delen av 

planområdet idag är flackt och oexploaterat. Marken består även av sand och 

isälvssediment vilka är relativt genomsläppliga och ger goda förutsättningar för 

infiltration. 

Malungsåsen är klassad som en skyddsvärd grundvattenförekomst. Två 

vattenskyddsområden för grundvatten finns utanför planområdet. Ett är beläget 

cirka 2 km uppströms Västra Ärnäs norr om Äran, ett biflöde till Västerdalälven, 

och ett ligger cirka 1 km åt sydöst, vid Limedsforsen på andra sidan 

Västerdalälven. Inget vattenskyddsområde finns inom området för detaljplanen 

och inga föreskrifter finns framtagna. 

Ramboll har installerat två grundvattenrör i jord i södra delen av 

detaljplaneområdet. Rörens läge redovisas i PM Geoteknik (Ramboll, 2020-03-12). 

Grundvattennivån har uppmätts under två tillfällen (februari 2020 samt april 

2020). Mätningarna visar att grundvattenytan i isälvmaterialet ligger på djup 

mellan 1,0 och 5,5 m under markytan. Grundvattenströmningen bedöms följa 

topografin från nordväst till sydost men lokala variationer förekommer. Flera 

mätningar föreslås för att få en förbättrad bild över grundvattnets naturliga 

variationer över året. 

Förorenad mark 
Enligt Länsstyrelsens ebh-databas finns inga kända föroreningar på platsen för 

detaljplanen. Det har även bekräftats från kommunens miljötillsynsenhet. 

Tidigare verksamhet på platsen har från 1986 varit timmerhustillverkning. Innan 

1975 har ingen verksamhet funnits inom planområdet, se figur 5. Då 

impregneringsverksamhet ej har varit en del av timmerhustillverkningen bedöms 
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det inte sannolikt att marken innehåller föroreningar kopplade till tidigare 

verksamheter på platsen.  

 

 

Då planområdet berör en dricksvattenförekomst bör man vid markarbeten vara 

särskilt vaksam på avvikande lukt eller synliga föroreningar. Om förorening 

påträffas ska en saneringsanmälan enligt 28 förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas till tillsynsmyndigheten. 

Tillsynsmyndigheten i detta fall är Malung-Sälen kommuns miljökontor. Hantering 

av förorenade massor ska följa miljöbalkens regelverk, inför, under och efter 

genomförandet. Den planerade åtgärden bör inte försvåra framtida 

undersökningar/saneringar. 

Fornlämningar 
Inom planområdet har en arkeologisk utredning steg 1 och 2 utförts. Under 

utförandet av steg 1 hittades längst i söder en kolningsanläggning efter en 

liggmila. Anläggningen bedöms enligt gällande praxis som ÖKL. Steg 2 i 

utredningen ledde inte till några ytterligare fynd och det bedöms därmed inte 

finnas några kända fornlämningar eller andra lämningar av kulturhistoriskt värde 

inom området.  

Vid den naturvärdesinventering som har utförts inom ramen för planarbetet 

letades efter spår av gammal verksamhet och särskilt eventuella fångstgropar 

men utan resultat.  

Figur 5 - Flygfoto från 1975 till vänster och flygfoto från nutid till höger. 
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Om man vid grävning eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar som inte 

tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. Aktsamhet 

ska därmed tillämpas vid markarbeten av nybyggnation inom planområdet.  

Övriga kulturintressen 
Vägen öster om planområdet är klassad som en kulturväg, Väg 1049 Tandö - 

Sörnäs. Kulturvägens sträckning är 2 km. Trafikverket definierar en kulturväg 

enligt följande: 

”Statliga kulturvägar utgör en linjär struktur i landskapet som tydligt visar den 

väghistoriska och/eller vägtekniska utvecklingen från forntid till nutid” 

(Trafikverket 2018, s. 6). 

För att värna om kulturvägen planläggs inga ytterligare utfarter från området. 

Befintlig bebyggelse 
I planområdet ingår det befintliga industriområdet i Västra Ärnäs. Det finns två 

verksamheter på platsen idag, Lima Tvätten AB och Lima Timmerhus AB. Lima 

Tvätten erbjuder tvätt och uthyrning av textiler till hotell, konferens och 

restaurang. Lima Timmerhus är ett företag som tillverkar timmerhus.  

Verksamheternas byggnader varierar i storlek, Lima Tvätten utgörs främst av en 

större verksamhetsbyggnad (se Figur 7) och Lima Timmerhus av 

verksamhetslokaler och lagerlokaler (se Figur 8). Det finns även en 

skogsentreprenörfirma samt en husbehovstäkt för grus på platsen idag. 

 

Figur 6: Informationsskylt vid infart till industriområdet 
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Figur 7: Befintlig byggnad i planområdet, verksamhet bedrivs av Lima Tvätten AB 

 

Figur 8: Befintliga byggnader, verksamhet bedrivs av Lima Timmerhus AB 

Föreslagen bebyggelse 
Tillkommande ny bebyggelse kan bestå av industri, lager, kontor samt andra typer 

av verksamheter. Nedan presenteras de planbestämmelser som ingår i plankartan 

inom kvartersmarken. 

J Industri   Inrymmer område för produktion, partihandel, lager och 

andra jämförliga verksamheter samt komplement till 

dessa. Lokaler för industri och lager planeras vara den 

huvudsakliga användningen i den södra delen av 

planområdet.  

K Kontor  Innefattar kontor och tjänsteverksamhet med liten eller 

ingen varuhantering. Kontorsbenämningen kommer vara 

ett tillägg till andra användningsområden. 

Z Verksamhetsområde Användningen syftar i detta fall till att möjliggöra 

småindustri, service, lager, tillverkning med tillhörande 

försäljning, handel med skrymmande varor och andra 

verksamheter av likartad karaktär med begränsad 

omgivningspåverkan. Användningen täcker upp många 

olika användningsområden, vilket inte begränsar 

möjligheterna för intressent av marken. Verksamheter 

och småindustri planeras vara den huvudsakliga 

användningen i den östra delen av området. 

Planområdets totala area är cirka 27 hektar varav cirka 23,6 hektar planläggs för 

industri och småindustri/verksamheter. Omkring 1,8 hektar av industrimarken 

täcks av markreservat eller prickmark. I planen föreslås en exploateringsgrad 
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uttryckt i byggnadsarea (BYA) på 40% av fastighetens area. Exploaterbar yta 

(byggrätt) för hela planområdet är cirka 9,5 hektar. Byggnaderna tillåts ha en 

högsta byggnadshöjd på 12 meter. 

Av trafiksäkerhetsskäl får inte byggnader uppföras inom det tillståndspliktiga 

avståndet 12 meter från väg 1049 vägkant vilket styrs med [prickmark].  

Området kan delas upp i cirka 20 fastigheter, ungefär tio större fastigheter från 1-

2,5 hektar och ungefär tio mindre fastigheter från 0,3-0,9 hektar.  

Byggnadskultur och gestaltning 
Ny bebyggelse bör följa den befintliga bebyggelsens gestaltning.  

Rekreation  
Det finns skogsvägar som passerar genom området. Dessa används idag som 

mountainbike-leder och för övrig rekreation. För att kunna utnyttja den 

exploaterbara marken inom planområdet dras leden om. Plankartan inkluderar i 

sydvästra delen en naturremsa för att koppla samman den befintliga dragningen 

av leden utanför plankartan i sydväst till lokalgatan inne i planområdet.  

 

Figur 8: Mountainbike-leden genom planområdet. 

Samhällsservice 
På andra sidan älven, i höjd med planområdet ligger bland annat en 

livsmedelsbutik, en restaurang och ett bed and breakfast. I Risätra ligger 

truckdieselstation, vilket är cirka 5 km från planområdet. Norr om planområdet 

ligger Äråbadet, cirka 1 km bort.  

Kommunikation 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 
Planförslaget innebär att den befintliga lokalgatan i området förlängs i söder och 

norr. Gatan avslutas med vändplaner. Ny gata planläggs på fastigheten Västra 

Ärnäs 13:7 i östra delen av planområdet. Gatan korsar ledningsgatan och avslutas 

med vändplan.  
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Gata planläggs med en bredd av 16,5 meter för att kunna inrymma 8 meter bred 

körbana samt 25 centimeter stödremsa och fyra meter breda diken på vardera 

sida om körbanan. Detta tillåter två lastbilar med släp att mötas på vägen. 

Vägbredden möjliggör även för gående och cyklister att färdas i vägkanten.  

 

Figur 9: Förslag på gatusektion 

Parkering 
Parkering för ny bebyggelse ska lösas inom den egna fastigheten. Parkering ska 

anläggas med hårdgjord yta och eventuellt oljeavskiljare. Detta för att kunna 

avleda dagvattnet till ett reningsmagasin. 

Angöring 
Angöring till planområdet görs genom befintlig väg - Västra Ärnäs-vägen (väg 

1049). Befintlig vägbana in i planområdet är hårdgjord fram till Lima Tvätten. Sikt 

i korsningen bedöms vara god då vägen är relativt rak och sikten fri från 

byggnader vilket säkerställs i planen via 12 meter [prickmark] längs Västra 

Ärnäs-vägen.  

När området expanderar kommer det troligtvis, beroende på vilka verksamheter 

som etableras, bli aktuellt att öka standarden på väganslutningen till följd av ökad 

tung trafik och fler trafikrörelser. Anslutningspunkten bör exempelvis, i samband 

med tillkommande exploatering, beläggas 10 meter in från väg 1049. Om detta 

blir aktuellt ska tillstånd sökas hos Trafikverket. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats finns vid Äråbadet, cirka 1 km från planområdet.  

Reklam längs väg 1049 
Med tanke på trafiksäkerheten rekommenderas att reklamskyltar längs väg 1049 

sätts på byggnaders fasad och inte på separata stolpar. Reklam bör utformas på 

ett trafiksäkerhet sätt, med tillräckligt stor storlek och utformning att budskapet 

uppfattas på en sekund. Mer information om utformning av reklamskyltar finns 

Trafikverkets webb. 
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Post 
Vid nybyggnation av verksamhetsområden ska postlådor placeras vid infarten till 

området.  

Miljö, hälsa och risk 

Buller  
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande påverkan avseende 

buller. Genomförandet kan ge upphov till industribuller inom verksamhetsområdet 

samt en mindre ökning av trafikbuller utanför verksamhetsområdet i och med ökat 

antal transporter.  

Den verksamhet som tillåts i planen är industri av både icke-störande och 

störande karaktär. Eventuellt störande industri kan endast anläggas i den västra 

delen av planområdet vilket styrs genom att endast [K] – Kontor och [Z] – 

Verksamhetsområde möjliggörs längs väg 1049, i den östra delen av 

planområdet. Den typen av verksamhet som troligtvis kommer anläggas längs 

vägen är små företag utan behov av större lokaler, exempelvis ett lokalt elföretag, 

VVS eller mindre verkstad som normalt inte medför betydande buller. Ingen 

särskilt bullrande verksamhet planeras och befintlig verksamhet bedöms vara den 

främsta bullerkällan.  

Boverket och Sveriges Kommuner och Landstings metod ”Hur mycket bullrar 

vägtrafiken” har använts vid bedömning av ökat buller från trafik. Enligt Nationella 

Vägdatabasen är hastigheten på väg 1049 70 km/h och årsdygnstrafiken 162 

fordon/dygn. Enligt metoden så ger 700 fordon/dygn vid 70 km/h upphov till en 

dygnsekvivalent ljudnivå på 58 dBA 10 meter från vägmitt. Bullerkravet är 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad. Genomförandet av detaljplanen 

bedöms därför inte medföra någon betydande påverkan avseende vägtrafikbuller. 

För att inte störa den befintliga bebyggelsen i närheten av området har ett 

hänsynsavstånd upprättats. Detta genom avgränsning av planområdets storlek 

samt ett område i planområdets nordöstra del som är planlagt som [NATUR]. 

Avståndet till närmaste bostadshus är i norra delen cirka 100 meter. I södra delen 

är avståndet till närmaste bostadshus cirka 125 meter och buffertzonen består av 

skogsmark. För att säkerställa bullerskyddande effekt från befintligt skogsområde 

i buffertzonen kommer avtal om maximal samtida avverkning upprättas mellan 

Lima Besparingsskog och den privata fastighetsägaren i söder.  

Naturvårdsverkets riktlinjer för olägenhetsbedömning från industribuller vid 

bostäder är 50 dBA dagtid. 

Buller från planområdet kan vara:  

• Teknisk utrustning 

• Godshantering och rangering 

• Trafik inom och utanför verksamhetsområdet 

• Uppställningsplatser 

Vid kontorsanvändning ska den ekvivalenta ljudnivån inomhus från trafik följa 

gällande riktlinjer för arbetsmiljö.  
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Farlig verksamhet 
Om storskalig kemikaliehantering som innebär risker för omgivningen planeras 

inom planområdet kommer särskild prövning av farlig verksamhet genomföras 

enligt lag om skydd mot olyckor. Farlig verksamhet medför skyldigheter från 

verksamhetsutövare och kan begränsa möjligheten till planläggning av känslig 

verksamhet intill området. 

Transport av farligt gods 
Idag transporteras inget farligt gods till eller från planområdet, dock kan 

detaljplanen möjliggöra för verksamheter med farligt gods att etablera sig på 

platsen. Väg 66 som har transport med farligt gods ligger cirka 800 meter från 

planområdet. Riskhanteringsavståndet för industri är 100 meter från transportled 

med farligt gods.  

Högspänningsledning 
Längs med planområdets östra kant går en 34 meter bred ledningsgata med 50 kV 

luftburen högspänningsledning i nord-sydlig riktning. Elsäkerhetsverket föreskriver 

ett minsta horisontellt avstånd mellan fasledare under 55 kV och närmaste 

byggnadsdel till 5 meter vid en största förekommande utsvängning av tre meter. 

Vidare föreskrivs att minsta avstånd till ett riskområde med brandfarlig vara med 

hänsyn till risken för elektrostatisk uppladdning är 15 meter och avstånd till förråd 

med explosiv vara är 50 meter. Parkeringsplatser ska placeras på betryggande 

avstånd till ledare vilket som riktlinje motsvarar avståndet som angetts för 

byggnadsdel respektive förråd med brandfarlig eller explosiv vara. 

Människor och maskiner bör inte vistas inom ett säkerhetsavstånd om 6,5 meter 

från ledare enligt Svenska Kraftnät. Kraftledningar kan ladda upp stängsel och 

göra det strömförande. Vid byggnation av stängsel närmare än 20 meter från eller 

till en längd över 50 meter parallellt med ledningen inom 50 meter bör Svenska 

Kraftnät kontaktas. 

Befintlig ledningsgata har planlagts med [Prickmark] och [I] – Markreservat 

för allmännyttig luftledning för att säkerställa ett adekvat utrymme för 

ledningen. 

En [GATA] planläggs som korsar ledningsgatan. Närmaste avstånd från befintliga 

stolpar till körområdet är 7,4 meter. Det totala avståndet till vägbanan blir över 

11 meter. 

Innan eventuell uppsättning av belysnings- eller övervakningsmaster i 

kraftledningens närhet ska placering samrådas med ledningsägare. 

I och med att området detaljplaneläggs förändras kraven på ledningars lägsta 

höjd från 6 till 7 meter.  

Teknisk försörjning 
Markförlagda ledningar återfinns i befintliga vägar och kring befintlig industri. 

Ledningarna skyddas i plankartan med u-områden och prickmark (marken får inte 

förses med byggnad).   
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Vatten och avlopp 
Området har idag kommunalt vatten och avlopp och de nya delarna förutsätts 

kunna anslutas till ledningsnätet. I samband med att detaljplanen antas ska 

kommunalt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten bildas. Det finns en 

pumpstation inom planområdet idag.  

Beroende på vilka typer av industrier/verksamheter som etableras i området kan 

VAMAS (Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB) komma att kräva rening av 

spillvatten innan det får släppas på den allmänna spillvattenanläggningen.  

Då det i dagsläget inte är känt vilka typer av verksamheter som kommer anläggas 

har schablonmässiga referensvärden, för behov av VA-kapacitet baserat på 

liknande områden, använts. Dimensionering av ledningssystem ska i detta fall ske 

efter specifik förbrukning med inräknad marginal för medel- och maxvärde som 

förbrukningen kan förväntas uppgå till under arbetstid. 

Tabell 1: Tabell över schablonvärden för specifik förbrukning i verksamhetsområde utan 

känd verksamhetstyp. 

 Flöde [l/s/ha] Flöde [m3/h/ha] 

Specifik förbrukning 0,1 0,36 

Medel under arbetstid 0,4 1,44 

Max under arbetstid 0,8 2,88 

Dagvatten 
I samband med framtagandet av planhandlingar har en dagvattenutredning tagits 

fram av Ramboll. Inom detaljplaneområdet kommer andelen hårdgjorda ytor att 

öka, vilket innebär att även dagvattenflöden från området förväntas öka i framtida 

situation om inga åtgärder vidtas. Föreslagna dagvattenanläggningar är 

dimensionerade för att fördröja ett framtida 10-årsregn inklusive klimatfaktor ner 

till dagens flöde.  

Utgångspunkten i dagvattenutredningen är att inte öka flödena vid en framtida 

exploatering samt att inte öka risken för föroreningsspridning från planområdet. 

Förslag på dagvattenanläggningar är gräsbeklädda diken med olika reningsskikt 

för rening och fördröjning av dagvatten från området. Samtliga anläggningar 

föreslås anläggas med strypt flöde innan vidare avledning till mottagande recipient 

Västerdalälven.  

Idag finns ett antal större lågpunkter inom detaljplaneområdet. Efter projektering 

av området kommer med stor sannolikhet flera lågpunkter byggas bort. För 

skyfallshantering planeras mot bakgrund av detta en översvämningsyta för 

hantering av bräddande dagvattenvolymer vid extrema regnhändelser. Den 

erforderliga fördröjningsvolymen för att fördröja ett klimatkompenserat 100-

årsregn efter exploatering till flödet för befintliga förhållanden har uppskattats till 

totalt ca 6000 m3. Av denna volym tillgodoses ca 3000 m3 av föreslagna vägdiken. 

Utöver detta föreslås att en översvämningsyta om ca 3000 m3 anläggs vid 

planområdets framtida utlopp. Tillkomst av denna översvämningsyta säkras i 
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plankartan genom att del av södra planområdet, dit vatten planeras ledas, är 

belagt med villkor för lov [a1] Bygglov får inte ges för byggnad förrän 

dagvattenanläggning med fördröjningskapacitet på minst 3000 

kubikmeter har kommit till stånd. 

Utöver dessa specifika anläggningar kommer befintliga lågpunkter vid 

kraftledningen inte att byggas bort. I föreslagna vägdiken kommer det också att 

finnas extra volym att hantera bräddande vatten. Föreslagna avskärande diken vid 

områdets västra och södra gräns utgör extra fördröjningsvolymer utöver vad som 

beräknats specifikt. Enligt översiktlig bedömning kompenserar dessa extra 

volymer med god marginal de lågpunkter som kommer att byggas bort i och med 

exploateringen, vilket ger ytterligare skydd mot konsekvenser vid skyfall. 

Ett förhindrande av avvattning mot intilliggande fastigheter säkras i plankartan 

med bestämmelsen [n1] Avskärande åtgärd för hantering av dagvatten ska 

finnas samt [prickmark]. Avrinning i östlig riktning, mot vägområdet för väg 

1049, förhindras genom planbestämmelse [n2] Avskärande åtgärd som 

förhindrar avvattning österut, mot vägområdet, ska finnas. 

Planbestämmelse n2 kan tillgodoses genom exempelvis en ränna eller en upphöjd 

kantsten och ska ha ett minsta avstånd till körbanekant på väg 1049 om 8 meter.  

 

 

Figur 9: Exempel på avskärande åtgärd som åsyftas i planbestämmelse n2. (Ramboll, 2022) 

Planläggningen syftar till att ställa krav på dagvattenhanteringen men samtidigt 

lämna flexibilitet för val av teknisk lösning samt dimensionering till projektering. 

Vid framtida höjdsättning är det viktigt att planera så att dagvatten avleds via 

föreslagen dikeslösning samt att självfall kan åstadkommas med minimal lutning. 

Det är även viktigt att ordna ett samlat utlopp från planområdet genom anslutning 

av diket till befintliga rinnvägar i söder för avledning till mottagande recipient. Vid 

framtida höjdsättning är det viktigt att vägytor ligger lägre än byggnader så att de 

utgör sekundära avrinningsvägar vid extrema skyfall, samt medför att instängda 

områden undviks.  
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Dagvatten- och skyfallsflöden vid 100-årsregn avrinner idag naturligt via väg 1049 

till Västerdalälven. Delvis ytligt över vägen norr om infartsvägen och delvis via 

befintlig trumma sydöst om planområdet. Flöden får fortsatt rinna via väg 1049, 

dock får planerad exploatering inte medföra försämringar utanför planen. Med 

föreslagna skyfallsåtgärder bedöms genomförande av planen inte medföra negativ 

påverkan på väg 1049. 

Dagvattenhantering och dagvattenlösningar inom planområdet:  

- Strypning av utlopp för dagvatten från planområdet ska anordnas.  

- Befintliga diken behöver beaktas vid eventuell anslutning av nya 

dikeslösningar. Gräsbeklädda diken föreslås på grund av 

markförhållandena. Trumma under vägen inom planområdet bör även 

anläggas.  

- Dikesanläggningar föreslås med minimal lutning och självfall samt strypt 

utlopp vid anslutning till befintliga rinnvägar i söder.  

- Utformning av föreslagna diken bör utredas vidare med avseende på djup 

och bredd. Till exempel kan dikesbredd anpassas för att minska eller öka 

anläggningsdjup utifrån fördröjningsaspekt.  

- Mätning av grundvattennivå i installerade grundvattenrör rekommenderas 

utföras för att erhålla information om grundvattennivåns fluktuation inom 

området och över tid.  

- Dagvattenåtgärder med avseende på rening anpassade efter respektive 

verksamheter inom industriområdet behöver tas fram i ett senare skede 

för att inte försämra förutsättningarna för recipienten att uppnå MKN eller 

påverka grundvattenförekomstens status på ett negativt sätt.  

- Vid ansökan om bygglov efter att detaljplanen vunnit laga kraft bör 

påverkan på grundvattnet ses över och grundvattenförekomstens 

sårbarhet beaktas.  

- Beroende på typ av verksamheter och fordon som tillkommer inom 

industriområdet kan avstängningsanordningar eller oljeavskiljare som 

säkerhetsåtgärd vara aktuella i framtida skede med hänsyn till risk för 

läckage av föroreningar eller olja.  

- Vid planering av området bör sekundära avrinningsvägar skapas så att 

avrinning kan ske mellan byggnader via skyfallsvägar som gångvägar och 

gator till mindre känsliga platser där det tillåts ansamlas. Byggnader bör 

inte placeras i lågpunkter eller i befintliga rinnstråk, då risk finns för 

översvämningar och skada på känsliga områden. Industriområdena 

rekommenderas luta mot den nya vägen inom området. Vägytan ska ligga 

lägre än byggnader och ha en längslutning mot områdets utlopp, där en 

översvämningsyta planeras. Detta möjliggör borttransport av dagvatten 

vid extrema regnhändelser.  
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- Avskärande åtgärd för hantering av dagvatten från naturmarksflödet i 

sydväst rekommenderas.  

 

Figur 11: Föreslagna ytor och placeringar av dagvattenåtgärder från dagvattenutredningen 

(Ramboll, 2022).  

Miljökvalitetsnormer 

Recipienten för planområdet är Västerdalälven. Den ekologiska statusen i 

Västerdalälven är måttlig och den kemiska statusen är uppnår ej god. Med 

föreslagna dagvattenanläggningar minskar halterna och mängderna hos samtliga 

undersökta ämnen från området jämfört med en situation utan åtgärder.  

Förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna för Västerdalälven antas 

därmed inte försämras på grund av planerad utformning givet att föreslagna 

reningsåtgärder utförs samt att reningsåtgärder tas fram för industriområdet och 

anpassas efter respektive verksamhet.  



  

 

 

 

22 av 27 

 
 

 

Snöhantering  
Beräkningar av snövolymer och ytbehov för framtida snöupplag inom 

planområdets gatumark har utförts (Ramboll, 2022). Arean som behöver 

reserveras för snöhantering har, beroende på vilken dikesutformning som väljs, 

beräknats till ca 500 - 2000 m2. Ytor för snöupplag bör placeras så att smältvatten 

leds mot reningsanläggningar innan recipient. Lämpliga anläggningar för 

snöhantering är därför exempelvis diken eller gräsbeklädda ytor där föroreningar 

fastläggs och avskiljs. 

Vid vändplanen i norra delen av området finns möjlighet att nyttja ca 1000 m2
 

som plats för snöupplag inom område för [GATA]. I händelse av att större yta än 

så behövs kan överenskommelse med privat markägare göras för att få tillåtelse 

att nyttja privat mark för detta ändamål. Exempel på lämplig sådan yta kan vara 

den föreslagna ytan för skyfallshantering i södra delen av planområdet. Detta 

under förutsättning att den även utrustas med ett ytterligare steg för rening av 

smältvattnet innan bortledning. 

Grundvatten 
Det aktuella planområdet ligger inom grundvattenmagasinet Malungsåsen som är 

en dricksvattenförekomst. Förekomsten klassas idag som en skyddsvärd 

grundvattenförekomst av kommunalt intresse. Planområdet överlappar inte de 

skyddsområden som förekommer inom dricksvattenförekomsten.  

För att skydda grundvattenförekomster ska verksamheter inom planområdet vidta 

åtgärder för att minimera negativ miljöpåverkan, till exempel i samband med 

förvaring av bränsle och vid bränslepåfyllning av maskiner. Eventuellt spill eller 

läckage ska samlas upp omedelbart och eventuell förorenad mark ska grävas bort. 

Schaktningsarbeten får inte skada eventuella skydd som byggts längs vägar för 

att förhindra förorening av grundvattnet. Dessa skydd kan till exempel vara 

tätskikt i diken eller dagvattenavledning i form av diken eller kantstenar. 

Ett första steg för ny verksamhet är att göra en ansökan om tillstånd hos 

Länsstyrelsen för aktuell verksamhet. Ansökan ska innehålla en utredning som 

visar hur den aktuella verksamheten riskerar att påverka 

grundvattenförekomsten, både kemiskt och kvantitativt. 

För att detaljplaneförslaget inte ska påverka grundvattnet ska följande beaktas:  

- Berg- och jordvärme kan påverka vattentäkten och kräver tillstånd. 

- Direkt infiltration av dagvatten till grundvattenmagasinet bör undvikas. 

- Bilar bör inte tvättas på plats med avrinning till dagvattenbrunn eller 

infiltration i marken. Gäller inte tvätt i garage eller annan plats med 

avlopp till spillvattenledning. 

- Samråd bör hållas med vattentäktens huvudman vid schaktning vid t.ex. 

väg och husbygge. 

- Väghållare bör samråda inför utformningen av system för uppsamling av 

dagvatten från nya vägar. 
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- Oljeavskiljare bör vid behov placeras ut för att säkerställa ett minimalt 

utsläpp av olja som har möjlighet att transporteras till grundvattentäkten.  

Värme 
Den närmaste fliseldade närvärmecentralen är placerad i Lima. 

El 

Det finns en befintlig transformatorstation inom området idag.  

Tekniska anläggningar som kompletterar verksamheter inom industriområden 

inryms i användningen Industri och regleras därför inte som Tekniska 

anläggningar.  

Total energianvändning och effektbehov för området är svårt att bedöma då det 

inte finns intressenter för hela planområdet samt att industriverksamhet kan 

variera kraftigt i energiförbrukning. Fördelning av kontor och industrilokaler, 

industriverksamheternas specifika energibehov, hur stor del av byggrätten som 

nyttjas, uppvärmningssätt m.m. är okänt.  

För att få en uppfattning om storleksordning kan man jämföra med om hela den 

byggrätt som detaljplanen medger skulle nyttjas för lokaler. Då skulle det totala 

årliga energibehovet ligga på omkring 94 GWh baserat på Energimyndighetens 

statistik för lokaler (9,4 x 10^4 m2 x 12/3 våningar x 250 kWh/m2).  

Längs områdets östra del går en kraftledning. Viss del av ledningen passerar 

genom planområdet. Denna del skyddas med ett 34 meter brett l-område 

(markreservat för allmännyttig luftledning) och med prickmark (marken får inte 

förses med byggnad). Se även avsnittet Högspänningsledning under Miljö, hälsa 

och risk. 

Figur 12: Luftledning vid planområdet 

Avfall 
VAMAS (Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB) ansvarar för kommunens 

renhållning. För den som bedriver en verksamhet är det skillnad på 

hushållsliknande avfall och verksamhetsavfall. I princip ska alla företag ha ett 

abonnemang för hushållsavfall (brännbart hushållsavfall och matavfall) hos 

VAMAS. Verksamhetsavfall som uppstår vid yrkesmässig verksamhet hämtas av 
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valfri entreprenör som verksamhetsägaren anlitar och som har tillstånd av 

länsstyrelsen att transportera avfall. Verksamhetsavfallet ska lämnas till en 

godkänd mottagningsanläggning. 

Brandvattenförsörjning 
Området klassas enligt Malung-Sälens kommuns riktlinjer för 

brandvattenförsörjning som ett område klass B2 – Industriområde med normal 

brandbelastning, d.v.s. brandsäkra byggnader utan större upplag av brännbart 

material.  

För klass B2 finns krav på kapacitet avseende flöde, volym och tryck för 

brandpost. Då kapacitetskraven inte är möjliga att tillgodose genom det befintliga 

VA-nätet har möjlighet till alternativ lösning setts över. Möjlighet till alternativ 

brandvattenförsörjning som uppfyller krav enligt riktlinjerna finns genom att 

brandvattentag inrättas vid Äråbadet, cirka 1,1 km norr om planområdet. Vid 

Äråbadet finns redan idag goda möjligheter att komma åt och pumpa vatten ur 

Ärån året runt. I händelse av brand inom Västra Ärnäs industriområde kommer 

tankbilar att växelvis hämta vatten från brandvattentaget.  

PLANENS GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Samråd april/maj 2021 

Granskning  mars 2022 

Antagande  juni 2022 

Huvudmannaskap 
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats. Naturmark och gator sköts 

genom en gemensamhetsanläggning och är av enskilt huvudmannaskap. Särskilt 

skäl för enskilt huvudmannaskap är att planområdet utgör ett verksamhets- och 

industriområde.  

 

Planens genomförandetid är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att efter 

bygglovsansökan få bygga i enlighet med planen. Kommunen kan efter 

genomförandetidens utgång ändra eller upphäva planen utan att fastighetsägaren 

har rätt till ersättning (för till exempel förlorad byggrätt). Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen dock att gälla tills den ändras eller 

upphävs av kommunen. 

Bygglovsbefrielse 

Bygglov krävs inte för tekniska anläggningar inom [GATA].  

Plankostnad 
Kommunen har tagit ut en planavgift av Lima Besparingsskog. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 
Planområdet är 23,5 hektar stort och ligger inom fastigheten Lima Besparingsskog 

s:1 som förvaltas av Lima Besparingsskog. Detaljplanen berör även fastigheterna 

Västra Ärnäs 11:24, 11:21, 1:13, 12:5 12:6 och 12:7. Planen möjliggör för 

uppförandet av cirka 20 verksamhets- och industrifastigheter både befintliga och 

nya fastigheter som delvis kan styckas av från fastigheten s:1. Fastigheterna 

föreslås styckas av med en fastighetstorlek mellan 0,3-2 hektar. Plankartan 

redogör dock ingen planbestämmelse för minsta respektive största tillåtna 

fastighetsarea. Avstyckning sker genom en ansökan hos Lantmäterimyndigheten 

och initieras av exploatören. 

Befintliga VA-ledningar inom området kan komma flyttas. De nya och gamla VA-

ledningarna kommer att ligga inom gator, gångvägar eller säkerställas med u-

område inom kvartersmark.  

 

 
Figur 13: Befintliga fastigheter som ingår i planområdet, fastighetsgränserna är 

grönmarkerade och planområdet är gulmarkerat.  
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Gemensamhetsanläggning 

Genom förrättningar som genomförs av Lantmäteriet regleras inrättande av 

nödvändiga gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning avses att 

bildas för skötsel och underhåll av den nya lokalgatan inklusive dagvattendiken 

och naturmarken. 

Utförande av dessa nya anläggningar kommer att bekostas av fastighetsägarna 

inom nu aktuellt planområde.  

Ledningsrätt 

Ledningsrättområden för befintliga ledningar i området har markerats med [u] i 

plankartan. Information om befintliga dagvattenledningar saknas. Inom 

planområdet finns en pumpstation. 

Ansvarsfördelning  

Inom området planeras privat huvudmannaskap gälla för allmänna platser och 

anläggningar. Exploatören avser bygga ut vägar och ledningar för teknisk 

försörjning inom planområdet. VA-ledningar ska anslutas till det allmänna vatten- 

och spillvattennätet. Samordning mellan exploatören och VAMAS förutsätts ske 

vad gäller anslutning till kommunalt VA-nät. Kostnadsåtaganden, tidpunkter för 

olika slags anläggningsarbeten, krav på ritningar, besiktningar av utförda 

anläggningar med mera förutsätts regleras i erforderligt avtal mellan VAMAS, 

Malungs elnät med flera och exploatören. I samband med att detaljplanen antas 

ska kommunalt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten.  

Exploatören ska initiera och bekostar ledningsförrättning. 

Tillkomst av gemensamhetsanläggning och översvämningsyta kommer att säkras 

med avtal. 

Exploatören ansvarar för dialog med Trafikverket samt att varsamhet tillämpas vid 

arbeten i närheten av väg 1049.  
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Sammanfattning 

I Västra Ärnäs, Malung-Sälens kommun, planeras en ny detaljplan för 

industriverksamheter där Lima Besparingsskog även avser att bygga en ny väg 

genom området som industriverksamheterna ansluter till. Ramboll Sweden AB har 

fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning i samband med framtagande av 

den nya detaljplanen.  

 

Inom detaljplaneområdet kommer andelen hårdgjorda ytor att öka, vilket innebär 

att dagvattenflöden från området förväntas öka i framtida situation. Föreslagna 

dagvattenanläggningar är dimensionerade för återkomsttid 10 år med klimatfaktor 

enligt Svenskt Vattens P110. Utgångspunkten i denna utredning är att inte öka 

flödena vid en framtida exploatering samt att inte öka risken för 

föroreningsspridning från planområdet. Den erforderliga fördröjningsvolymen har 

utvärderats och rekommendationen är att dagvattenhanteringen ska kunna 

fördröja 2 900 m3. Som förslag ska dagvattenhanteringen utgöras av breda, 

öppna, gräsbeklädda diken med olika reningsskikt för rening och fördröjning av 

dagvatten (dike med biofilter). Diket föreslås anläggas med strypt utflöde innan 

vidare avledning mot mottagande recipient Västerdalälven. 

 

Dagvattenhanteringen ska också innefatta en genomtänkt höjdsättning i 

kombination med avskärande diken. Detta för att säkerställa avrinning av 

dagvatten till de planerade åtgärderna via självfall samt att förhindra angränsande 

naturmark från att rinna igenom planområdet. 

 

För skyfallshantering planeras för en översvämningsyta för hantering av 

bräddande dagvattenvolymer vid extrema regnhändelser. Den erforderliga 

fördröjningsvolymen för att fördröja ett klimatkompenserat 100-årsregn efter 

exploatering till flödet för befintliga förhållanden har uppskattats till totalt ca 

6 000 m3. Av denna volym tillgodoses ca 3 000 m3 av föreslagna vägdiken. Utöver 

detta föreslås att en översvämningsyta om ca 3000 m3 anläggs vid planområdets 

framtida utlopp.  

 

Utöver dessa specifika anläggningar kommer befintliga lågpunkter vid 

kraftledningarna inte att byggas bort. I föreslagna vägdiken kommer det också att 

finnas extra volym att hantera bräddande vatten. Föreslagna avskärande diken vid 

områdets västra och södra gräns utgör extra fördröjningsvolymer utöver vad som 

beräknats specifikt. Enligt översiktlig bedömning kompenserar dessa extra 

volymer med god marginal de lågpunkter som kommer att byggas bort i och med 

exploateringen, vilket ger ytterligare skydd mot konsekvenser vid skyfall.  

 

Med föreslagna skyfallsåtgärder, i kombination med övriga förutsättningar, 

bedöms detaljplanen inte utgöra någon förhöjd översvämningsrisk för nedströms 

liggande områden. 

 

Recipienten för utredningsområdet är Västerdalälven. Den ekologiska statusen i 

Västerdalälven är måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god. Med föreslagna 
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dagvattenanläggningar minskar halterna och mängderna hos samtliga undersökta 

ämnen från området jämfört med en situation utan åtgärder. Förutsättningarna 

för att uppnå miljökvalitetsnormerna för Västerdalälven antas därmed inte 

försämras på grund av planerad exploatering givet att föreslagna reningsåtgärder 

utförs samt att reningsåtgärder tas fram för industriområdena och anpassas efter 

respektive verksamhet. 
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Detaljplan för Industri i Västra Ärnäs, Malung-Sälen 

(PM/Rapport) 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Ramboll Sweden AB har fått i uppdrag av Lima Besparingsskog att utföra en 

dagvattenutredning i samband med framtagande av en ny detaljplan i Västra Ärnäs i 

Malung-Sälens kommun. Syftet med planen är att möjliggöra för industriverksamhet. 

Planerad utformning bidrar till ökade andelar hårdgjorda ytor och uppkomsten av 

föroreningar, vilka ger upphov till ökade dagvattenflöden och behov av rening. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget omfattar att utreda rinnstråk, hur stor mängd dagvatten som belastar området 

samt utreda åtgärdsförslag för Västra Ärnäs som planerar byggnation av ett nytt 

industriområde.  

 

Dagvattenutredningen omfattas av: 

 

• Beskrivning av krav och riktlinjer för dagvattenhantering 

• Beskrivning av dagvattenrecipienten och dess miljökvalitetsnormer 

• Beskrivning av utredningsområdet i befintlig och framtida situation med avseende 

på markanvändning 

• Flödes- och föroreningsberäkningar för befintlig och framtida situation samt 

framtida situation med föreslagna åtgärder 

• Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym 

• Översiktlig översvämningsanalys 

• Framtagande av systemlösning för utredningsområdet: 

o Förslag på lämpliga dagvattenanläggningar för rening och fördröjning 

o Förslag på storlek och placering på föreslagna dagvattenanläggningar som 

krävs för rening och fördröjning 

• Resonemang kring påverkan på ytvattenrecipient från planerad nybyggnation efter 

föreslagna åtgärder 

• Resonemang kring påverkan på grundvattenrecipient från planerad nybyggnation 

efter föreslagna åtgärder 

 

1.3 Underlag 
      -    Grundkarta 

- Arbetsmaterial planbeskrivning 

- Planområdesgräns 

- Ledningsunderlag (fiber och el), Ledningskollen 

- PM Geoteknik, (2020-03-12), Ramboll 
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2. Förutsättningar 

2.1 Dagvattenhantering inom Malung-Sälens kommun 
Inom Malung-Sälens kommun finns en framtagen Vatten- och Avloppsplan, vilken ska ge 

en heltäckande, långsiktig och hållbar VA-planering för kommunen, både inom och utanför 

kommunalt verksamhetsområde för dricks- och avloppsvatten. En övergripande strategi för 

hantering och ansvarsfördelning för dagvatten saknas i dagsläget, vilket framtagen VA-plan 

har som syfte att klargöra. Behov av åtgärder och ställningstaganden ligger till grund för 

upprättande av en framtida VA-policy med riktlinjer där dagvattenhantering kommer att 

ingå. I VA-planen anges följande för dag- och dränvatten inom Malung-Sälens kommun: 

 

• Dag- och dränvattenhanteringen ska inte bidra till en sämre status hos 

vattenförekomster. 

• Hantering av dag- och dränvatten ska inte bidra till översvämning. 

• Befintliga kombinerade ledningssystem ska separeras, där dag- och dränvatten 

separeras från spillvattennätet. 

• Hantering av dag- och dränvatten ska ingå i tidiga skeden i samhällsplaneringen. 

• I planprocessen ska dag- och dränvattenfrågan belysas. Ansvar för hantering av 

dag- och dränvatten ska vara tydligt inom kommunen. 

 

2.2 Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer 
Sedan år 2000 finns ett gemensamt regelverk som gäller för alla vattendistrikt i Europa. 

Detta är EU:s vattendirektiv som infördes i svensk lagstiftning år 2004 genom bland annat 

vattenförvaltningsförordningen. Detta innebär att alla har samma regler och alla 

bedömningar görs på samma sätt för att säkra en god vattenkvalitet i europeiska vatten. 

EU:s vattendirektiv finns för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten. 

Syftet är att alla länder ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer 

ska få tillgång till vatten av god kvalitet i tillräckligt stor mängd.  

 

En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i vatten. Miljökvalitetsnormer för 

vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Normerna är 

till för att säkra Sveriges vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm beskriver den kvalitet en 

vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Målet är att alla vattenförekomster ska 

uppnå god status, vilket innebär att vattnet inte är påverkat av faktorer såsom övergödning 

eller påverkat av förorenade områden, eller kemiskt påverkat av miljögifter 

(Vattenmyndigheterna, 2020).  

2.3 Agenda 2030 
Världens länder har genom Agenda 2030 åtagit sig att från 2016 till år 2030 säkerställa ett 

varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Mål om att bekämpa ojämlikheter 

inom och mellan länder, bygga fredliga och inkluderande samhällen finns även. I dagsläget 

finns 17 globala mål formulerade för att nå hållbar utveckling i världen. 
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2.4 Svenskt Vatten 
Beräkningar utförs i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 

2016). Malung-Sälens kommun har i dagsläget inga riktlinjer för dagvatten. Planområdet 

bedöms efter exploatering motsvara gles bostadsbebyggelse varför dagvattensystem i 

framtida förhållanden ska dimensioneras för regn med återkomsttid 2 år för fylld ledning 

och 10 år för trycklinje i marknivå, båda med klimatfaktor 1,25. Även ansättning av 

avrinningskoefficienter görs i enlighet med P110. 

3. Befintliga förhållanden 

3.1 Områdesbeskrivning 
Planområdet utgörs av ca 24 ha och ligger i den västra delen av Ärnäs som ligger mellan 

Lima och Limedsforsen (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Översiktlig karta med ungefärlig placering av planområdet i röd oval (Eniro). 
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I planområdet ingår ett befintligt industriområde. Två verksamheter, ett tvätteri och ett 

företag som bygger timmerhus, bedrivs inom området. Det finns även en 

skogsentreprenörfirma samt en grustäkt på platsen idag. Planområdet är relativt flackt och 

består, förutom industriområdet, av tallskog. Lokala nivåskillnader förekommer dock med 

långsträckt grusås i området och småkuperad terräng i norr och öster.  

 

Det finns inga kända fornlämningar på platsen eller annat av intresse för kulturmiljövården.  

3.2 Recipientbeskrivning 

3.2.1 Ytvatten 

Området avvattnas till ytvattenförekomsten Västerdalälven (MS_CD: WA85977072) som är 

belägen öster om planområdet (Figur 2).  

 

 

Figur 2. Planområdets ungefärliga placering (röd oval) i förhållanden till mottagande 
recipient, Västerdalälven, markerad i turkos (VISS, 2020). 

 

Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Den ekologiska statusen är måttlig på grund av klassificeringen av hydromorfologiska 

parametrar.   

 

Den kemiska statusen uppnår ej god status till följd av de nationellt överskridande ämnena 

kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE).  
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Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten är god ekologisk status med tidsfrist till 2027 

och god kemisk ytvattenstatus, dock gäller ett undantag i form av mindre stränga krav 

(Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt över statusklassning och miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav) för 
ekologisk och kemisk status (VISS, 2021-12-20). 

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status 

EU-ID 

/ 

MS_CD 

Vatten-

förekomst 

Ekologisk 

status 

Kvalitetskrav 

och tidpunkt 

Kemisk 

ytvattenstatus 
Kvalitetskrav 

SE675290-

136953 

/ 

WA85977072 

Västerdalälven Måttlig 

God 

ekologisk 

status 2027 

Uppnår ej god 

God kemisk 

ytvattenstatu

s 

3.2.2 Grundvatten 
Det aktuella planområdet ligger inom grundvattenmagasinet Malungsåsen som är en 

dricksvattenförekomst (Figur 3). 

Figur 3. Planområdets ungefärliga placering (röd oval) i förhållande till 
grundvattenförekomsten Malungsåsen, markerad i turkos (VISS, 2020). 
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Förekomsten klassas idag som en skyddsvärd grundvattenförekomst av kommunalt 

intresse och har god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt över statusklassning och kvalitetskrav för kemisk grundvattenstatus och 
kvantitativ status (VISS, 2017-02-23b). 

Grundinformation Kemisk grundvattenstatus Kvantitativ status 

EU-ID 
Vatten-

förekomst 

Kemisk 

grundvatten-

status 

Kvalitetskrav  
Kvantitativ 

status 
Kvalitetskrav 

SEA7SE675401-

137176 
Malungsåsen God status 

God kemisk 

grundvatten-

status 

God status 
God 

kvalitetsstatus 

 

Malungsåsen kommer att delas in i flera vattenförekomster eller övriga vatten varav de 

preliminära grundvattenförekomsterna Rörbäcksnäs-Malung (SE675006-412347) och 

Malungsåsen-Lima (SE675787-411177) är belägen på planområdet. Båda förekomsterna 

har idag god grundvattenstatus, Malungsåsen-Lima är dock satt i risk att inte uppnå god 

status då bekämpningsmedelsrester har hittats i Risätra vattenverk (Länsstyrelsen i 

Dalarnas län, 2020-02-06). Grundvattenförekomsterna är utpekade att ha skyddade 

områden enligt Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 eftersom vattenskyddsområden innefattar 

dessa. Planområdet är dock inte belägen inom de skyddade områdena men bör beaktas vid 

framtida exploatering. 
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3.3 Geologi, geotekniska förhållanden 
En översiktlig bild av geologin i utredningsområdet visar att området består av 

isälvssediment, se Figur 4.  

 

 

Figur 4. Jordartskarta över området, planområdets ungefärliga placering markeras med röd 
oval. Kartan är skapad för att användas på större skalor och visar därför inte lokala 

jordartsvariationer (SGU, 2020). 

 

Ramboll har genomfört en geoteknisk markundersökning av planområdet (Ramboll, 2020). 

Enligt undersökningen består marken under ett tunt skikt av mulljord och friktionsjord. I 

områdets nordvästra del består marken av sand med inslag av grus. De översta 1 till 3 m i 

områdets södra och östra del består av sand. Sonderingsstopp har erhållits mot sten eller 

block på mellan 1 och 8,5 meter under markytan. Bergets nivå har inom ramen för 

uppdraget ej bestämts. 

3.3.1 Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens ebb-databas finns inga kända föroreningar på platsen för 

detaljplanen. Det har även bekräftats från kommunens miljötillsynsenhet.  
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3.4 Hydrogeologi 
Planområdet ingår i formationen Malungsåsen som följer Västerdalälvens dalgång och 

grundvattenströmning i magasinet sker huvudsakligen mot sydsydost i isälvsmaterialet. 

Uttagsmöjligheterna uppskattas till 1-5 l/s över största delen av området förutom i nordost 

där uttagsmöjligheterna uppgår till 25-125 l/s vilket även gäller för större delar av 

Malungsåsen utanför planområdet. Grundvattenbildning bedöms kunna ske inom området 

då största delen av planområdet är idag flak och oexploaterad och marken består av sand 

och isälvssediment vilka är relativt genomsläppliga och ger goda förutsättningar för 

infiltration.  

 

Malungsåsen är klassad som en skyddsvärd grundvattenförekomst. Två 

vattenskyddsområden för grundvatten finns utanför planområdet. Ett är belägen ca 2 km 

uppströms Västra Ärnäs norr om Äran, ett biflöde till Västerdalälven, och ett ligger ca 1 km 

åt sydöst, vid Limedsforsen på andra sidan Västra Dalälven. Inget vattenskyddsområde 

finns inom området för detaljplanen och inga föreskrifter finns framtagna.  

 

Ramboll har installerat två grundvattenrör i jord i södra delen av detaljplanområdet. Rörens 

läge redovisas i Figur 5 samt i PM Geoteknik (Ramboll, 2020-03-12). Grundvattennivån har 

uppmätts under två tillfällen (februari 2020 samt april 2020). Mätningarna visar att 

grundvattenytan i isälvmaterialet ligger på djup mellan 1,0 och 5,5 m under markytan, 

motsvarande plushöjder mellan ca +351 vid ROAD04GW och +352 vid ROAD06GW 

(SWEN17_RH 2000). Grundvattenströmningen bedöms följa topografin från NV till SO men 

lokala variationer förekommer. Flera mätningar föreslås för att få en förbättrad bild över 

grundvattnets naturliga variationer över året.  
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Figur 5. Läge för grundvattenrör ROAD04GW och ROAD06GW. Fastigheten Västra Ärnäs 
11:21 ungefärliga läge markeras i röd oval. 

  

På fastigheten Västra Ärnäs 11:21 i norra delen av området finns enligt SGU:s brunnsarkiv 

en bergborrad brunn som används till industrivatten. Jorddjupet vid brunnen är ca 22 m 

och grundvattnets trycknivå i berget uppges ligga kring 10 m under markytan. 

Grundvattennivåer i berget är ej undersökta av Ramboll och kontakt mellan berget och 

grundvattenmagasinet i jord är okänd. Brunnen på fastigheten Västra Ärnäs 11:21 är 

foderrörsborrat ner till berget och kontakt med jordmagasinet antas vara begränsad. 
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3.5 Befintlig avvattning 
För att studera befintlig avvattning har utredningsområdet med omnejd studerats med 

SCALGO Live. SCALGO Live är ett webbaserat verktyg som kan visualisera ytliga 

avrinningsvägar och lågpunkter och ge en översiktlig analys av översvämningssituationen 

inom ett område. Grunden för analysen utgörs av den nationella höjdmodellen med 

upplösning 1x1 m. I programmet antas nederbörd ackumuleras och fylla lågpunkter upp till 

en viss tröskelnivå. Programmet utgår från att all avrinning från ett avrinningsområde 

bidrar till att fylla upp lågpunkter. Verktyget tar inte hänsyn till tid utan simuleringen 

innebär att en vald nederbördsmängd fördelas över topografin ögonblickligen. Verktyget tar 

inte heller hänsyn till underjordiska strukturer, såsom ledningsnät. Simuleringsresultat från 

SCALGO Live kan generellt tolkas som ”worst case scenario”. 

 

En analys över översvämningssituationen inom utredningsområdet har utförts med 

regnmängd 72 mm motsvarande 100-årsregn med klimatfaktor (enligt Svenskt Vattens 

P110) och varaktighet 70 minuter för befintliga förhållanden.  

3.5.1 Flödesriktning inom planområdet med omnejd 
Detaljplaneområdet är relativt flackt, men med ojämn terräng, och varierar i plushöjd 

mellan ca +350 i områdets sydöstra delar och +365 i områdets nordvästra delar. Befintlig 

avrinningssituation visas i  Figur 6, som tagits fram i SCALGO Live. Den generella 

flödesriktningen är tydliggjord med pilar. 
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Figur 6. Befintliga rinnvägar inom planområdet (markerad i svart). Blå pil - befintliga 
rinnväg inom planområdet. Gul pil - inflöde från naturmark (SCALGO Live, 2022). 

 

Sett till omgivningen ligger utredningsområdet (ca 27 ha) i utkanten av ett större 

delavrinningsområde (ca 756 ha) till recipienten Västerdalälven, se grön yta i Figur 7. 

Delavrinningsområdet koncentreras till en trumma under väg 1049, och sedan i nära 

anslutning vidare till Västerdalälven. Trumman har dimension BTG1200 och är ca 21 m lång 

(epostkontakt Trafikverket 2022-05-06). 
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Figur 7. Delavrinningsområde Västerdalälven visas med grön yta. Utredningsområdet är 

markerat med röd linje. Flödesriktning indikeras med turkosa pilar. Utloppet för ARO visas 
med röd prick och är en trumma under väg 1049. 

 

Analysen visar på inkommande flöde till detaljplaneområdet norrifrån. Naturmarksytor norr 

om detaljplaneområdet och mindre ytor från villatomter avrinner mot den norra gränsen, 

dessa tillrinnande ytor motsvarar cirka 7 ha. Analysen visar även på tillrinnande 

naturmarksflöde från sydväst från ett större naturmarksområde motsvarande cirka 34 ha.  

 

3.5.2 Befintligt utlopp 
Det finns för befintliga förhållanden inget kontrollerat utlopp från detaljplaneområdet. 

Avrinningen från detaljplaneområdet sker diffust och det finns tre huvudsakliga 

delavrinningsområden inom detaljplaneområdet, se Figur 8. Ett mindre område avrinner 

österut (ARO1 i Figur 8) medan det huvudsakliga flödet tar sig genom området från den 

norra delen, som ligger högt, till den södra gränsen för planområdet, där det förekommer 

ett antal mindre flödesvägar som avrinner diffust till naturmarken söderut. 
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Figur 8. Delavrinningsområden inom planområdet, se orange, grön och magenta 
färgmarkering. Diffus avrinning från planområdet visas med turkosa pilar. 

 

Det finns inga markavvattningsföretag inom eller i närhet till planområdet (Länsstyrelsen 

Dalarna karttjänst, 2020). Ett dike finns markerat på allmänna kartmaterial, ca 300 m 

söder om planområdet, se markering på karta i Figur 9. Där diket korsar väg 1049 finns 

trumman (BTG 1200 mm) som utgör utloppet för avrinningsområdet i Figur 7. Foton på 

trumman ses i Figur 10 (mottaget epost Trafikverket 2022-05-06). Om en minsta lutning 1 

‰ antas har trumman en flödeskapacitet på 1 300 l/s. 
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Figur 9. Dike ca 300 m söder om planområdet, markerat med ljusblå linje med 

flödesriktning indikerad (Scalgo Live, 2022). 
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Figur 10. Foton på trumma under väg 1049 (mottagna från Trafikverket epost 2022-05-

06). 

3.5.3 Befintliga lågpunkter 
Vid analys av befintliga förhållanden identifierades lågpunkter av varierande storlek via 

simulering i SCALGO Live. För simuleringen antogs ett 100-årsregn med klimatfaktor och 

varaktighet 70 minuter. Översiktlig vattenutbredning (blåmarkerade) med djup högre än 1 

cm ses i Figur 11. Större lågpunkter med vattendjup högre än 50 cm ses i Figur 12. 

  

Det kan utifrån simuleringen uppskattas att befintliga lågpunkter inom planområdet håller 

en vattenvolym om ca 13 000 m3 vid ett 100-årsregn (72 mm nederbörd). Det ska noteras 

att simuleringen inte tar hänsyn till tid och tillrinningsförlopp utan fördelar 

nederbördsmängden över befintliga lågpunkter momentant. Det innebär att man inte kan 

bedöma hur effektivt lågpunkterna inom området fungerar som faktiska 

fördröjningsvolymer. Det kan översiktligt bedömas att avrinning av dagvatten sannolikt 

sker trögt genom området, även vid stora regn, och att omfattande markarbete kommer 

att krävas vid exploatering. 
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Figur 11. Vattenutbredning i lågpunkter visas med mörkblå ytor. Simuleringen gäller för 

befintliga förhållanden vid 100-årsregn med klimatfaktor och varaktighet 70 minuter, 
vattendjup högre än 1 cm (SCALGO Live, 2020). Planområdet visas med svart linje. 
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Figur 12. Vattenutbredning inom planområdet (svartmarkerad) för befintliga förhållanden 
vid 100-årsregn med klimatfaktor och varaktighet 70 minuter, vattendjup högre än 50 cm.  
Större lågpunkter med vattendjup högre än 50 cm markeras i röd oval (SCALGO Live, 
2020). 
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3.6 Befintliga ledningar 
Området har idag kommunalt vatten och avlopp och de nya delarna förutsätts kunna 

anslutas till ledningsnätet. Inom planområdet finns det en pumpstation. 

Information om dagvattenledningar saknas. Enligt översiktlig bedömning av ortofoto över 

befintlig bebyggelse sker avrinningen av dagvattnet ytligt till angränsande naturmark. 

Detta sker genom ett flertal diffusa avrinningsvägar. I den östra delen av befintlig 

bebyggelse finns ett utgrävt dike. 

 

Enligt uppgift från kommunen ligger planområdet inte inom verksamhetsområde för 

dagvatten idag, och det finns inte heller någon plan i dagsläget att området kommer att bli 

verksamhetsområde för dagvatten.  

 

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) är ansvarig för kommunens VA- och 

renhållningssystem, med undantag för dagvattenhantering. Service- och 

teknikförvaltningen i Malung-Sälens kommun är huvudman för den kommunala 

dagvattenanläggningen medan Vamas är utförare för drift och underhåll. 
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4. Framtida förhållanden 

Området planeras planläggas enligt Figur 13. Detaljplanen innehåller ytor för industrier, 

gator och naturmark. Två naturmarksytor planeras behållas inom området, en i nordöst och 

en i sydväst. Den nya vägen kommer att beläggas med asfalt.  

 

Figur 13. Planområdet planeras planläggas enligt ytor för industriområde (lilamarkerad), 

väg (gråmarkerad) samt naturmark (grönmarkerad). Plankarta daterad 2022-08-16 
(Ramboll). 

5. Flödesberäkningar 

Flöden har beräknats för dimensionerade regn med återkomsttid 10 år (trycklinje i 

marknivå), klimatfaktor om 1,25 har använts för flödesberäkningar efter exploatering för 

att ta hänsyn till framtida klimatförändring, enligt Svenskt Vatten P110, tabell 2.1 här 

återgiven i Figur 14.  
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Figur 14. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 

dagvattensystem, från Svenskt Vatten P110, där den återfinns som Tabell 2.1. 

5.1 Metod 
Flödesberäkningar för att uppskatta dagvattenavrinningen från området har utförts med 

rationella metoden, se ekvation (1) nedan (Svenskt Vatten, 2016). 

 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓   (1) 

 

Där qdim är det dimensionerande flödet (l/s), A är avrinningsområdets area (ha), φ är 

avrinningskoefficienten (-), tr står för regnets varaktighet, i(tr) är den dimensionerande 

regnintensiteten (l/s, ha). För att kompensera för framtida klimatförändringar används en 

klimatfaktor kf (-) som tar hänsyn till hur mycket nederbörden förväntas att öka för 

specifikt område. 

 

Regnintensiteten har beräknats enligt Dahlström (2010), ekvation (2). 

 

𝑖(𝑡𝑟) = 190 ∗ √𝑇
3 𝑙𝑛(𝑡𝑟)

𝑡𝑟
0,98 + 2   (2) 

 

Regnets varaktighet tr har bestämts utifrån områdets koncentrationstid, som avser den tid 

det tar för hela området att bidra till flödet i beräkningspunkten. Rinntider har uppskattats 

utifrån den längsta sträcka som vattnet rinner och vattenhastigheter i olika typer av 

avledning, hämtade från Svenskt Vattens P110 (2016).  

5.2 Markanvändning 
I Tabell 3 redovisas den markanvändning som använts vid beräkning av dimensionerande 

flöden vid befintliga samt framtida förhållanden. Markanvändningen och respektive area är 

baserade på preliminär plankarta (2021-11-11). Avrinningskoefficienter från Svenskt 

Vattens publikation P110 (2016) och StormTac:s databas har använts.  
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Tabell 3. Avrinningskoefficienter och reducerad area för befintlig och framtida 
markanvändning. 

*Samma värden för avrinningskoefficienter har använts för volymavrinningskoefficienter i StormTac 

 

I och med exploateringen kommer andelen hårdgjorda ytor att öka, den reducerade arean 

ökar från 5,7 hektar till 13,8 hektar. 

5.3 Dimensionerade flöden  
Det aktuella området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Det 

finns inte planer i dagsläget att området kommer att bli verksamhetsområde för dagvatten. 

För dimensionering av nytt dagvattensystem rekommenderas samma krav som VA-

huvudmannen skulle ha haft om det varit inom verksamhetsområde. Planområdet kommer 

utvecklas till industriområde men ligger inom ett glesbebyggt område och naturområden. 

Då framtida industriverksamhet antas byggas mindre tätt än ett vanligt industriområde 

beskriver gles bostadsbebyggelse det nya planområdet bäst. Väg och naturmark enligt 

föreslagen plankarta kommer ha enskilt huvudmannaskap och återkomsttiden har 

kommunicerats med Lima Besparingsskog.   

 

Resultatet av flödesberäkningarna redovisas i Tabell 4, flöden har beräknats utifrån 

markanvändning som redovisas i Tabell 3. För befintliga förhållanden har längsta 

rinnsträcka uppskattats till ca 700 m, varav ca 300 m genom bebyggt område och ca 400 

m genom naturmark. Dimensionerande vattenhastighet för mark 0,1 m/s har antagits, och 

1 m/s för flöde över bebyggt område (Svenskt vatten, 2016). 

 

För framtida förhållanden utan åtgärder antas samma längsta rinnsträcka. Det antas att vid 

en exploatering utan åtgärder tillämpas avrinning via diken, och Svenskt vatten (2016) 

anger vattenhastighet för transport i diken till 0,5 m/s. Detta ger en varaktighet på 72 

minuter för befintliga förhållanden och 23 minuter för framtida förhållanden. 

  

  
Befintliga förhållanden 

  

Framtida förhållanden 

utan åtgärder 

Markanvändning 

Avr. 

koeff.* 

(-) 

Area  

(ha) 

Red. area  

(ha) 

Area  

(ha) 

Red. area  

(ha) 

Naturmark 0,1 20,1 2,0 1,1 0,1 

Industriområde 0,5 6,4 3,2 23,7 11,9 

Väg 0,8 0,6 0,5 2,3 1,8 

Totalt 0,3 27,1 5,7 27,1 13,8 
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Tabell 4. Flödesberäkningar för 10-årsregn för befintliga och framtida förhållanden. 

Återkomsttid Parameter 
Bef. 

förhållanden 

Framtida 

förhållanden utan åtgärder 

  
Utan  

k.f. 

Utan  

k.f. 

Med 

k.f. 1,25 

10-årsregn 

Varaktighet (min) 72 23 23 

Regnintensitet (l/s, ha) 64 131 164 

Reducerad area (ha) 5,7 13,8 13,8 

Flöde (l/s) 360 1 900 2 400 

 

Observera att beräknade värden i Tabell 4 är teoretiska och utgör grova uppskattningar av 

verkligt flöde. Flöden vid ett 10-årsregn förväntas öka från 360 l/s till 1 900 l/s i framtida 

situation utan åtgärder, vilket beror på att andelen hårdgjorda ytor ökar samt att 

dagvattnet snabbt koncentreras via den högre vattenhastigheten. Med hänsyn till 

klimatfaktor fås ett än större förväntat flöde för efter exploatering, 2 400 l/s.  

 

Tillrinnande naturmarksflöden norrifrån kan antas vara försumbara, då flödet är långsamt 

och därmed inte hinner bidra i någon större utsträckning på koncentrationstiden 23 minuter 

för utredningsområdet efter exploatering. 

 

5.3.1 Erforderlig fördröjningsvolym 

Skillnaden mellan flödet före och efter exploatering bör fördröjas för att inte påverka 

nedströms områden på ett negativt sätt. Det finns inget befintligt ledningsnät att ansluta 

till utan utloppet sker till omgivande naturmark. Denna skulle sannolikt påverkas negativt, 

till exempel via erosion, av ett ökat flöde från utredningsområdet.  

 

Exempel på erforderlig fördröjningsvolym som behövs för att inte öka flödet efter 

exploatering vid ett dimensionerande 10-årsregn, med klimatfaktor, ges i Tabell 5. 

Uträknad volym beror på diverse parametrar, och varierar beroende på områdets 

förutsättningar. Här antas att en lämplig åtgärd utgörs av en öppen anläggning. Utflödet 

kan vara strypt, vilket i så fall ger en reducerad flödesfaktor 0,95 i stället för 0,67 (alltså 

2/3, vilket gäller utlopp via en dagvattenledning). Att ansätta en reducerad flödesfaktor på 

0,95 är också lämpligt om det rör sig som ett fyllt magasin med grus som tappas av via en 

dräneringsledning. 

 

Den underliggande jordarten är isälvssediment, vilket enligt översiktlig bedömning är en 

jordart med hög genomsläpplighet. Om öppna dagvattenåtgärder såsom diken och 

översvämningsytor tillämpas kan det antas att infiltrationen inte är försumbar. Som 

exempel har en beräkning gjorts som förutsätter god exfiltration i dagvattenåtgärder samt 

infiltrationshastighet i underliggande jordart om 2 100 mm/h (Lagergren, 2015). Observera 

att beräkningen som presenteras här är en mycket grov uppskattning utifrån ett 

litteraturvärde. 
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Samtliga volymer i Tabell 5 anger tomt magasin, dvs. om en åtgärd fylls med makadam 

behöver ett värde för porositet ansättas och volymen anpassas efter detta. Tillåtet utflöde 

är satt till 360 l/s enligt Tabell 4. 

 

Tabell 5. Beräknad erforderlig fördröjningsvolym för fördröjning av dimensionerande 10-
årsregn efter exploatering, till flöde för befintligt (k.f. = 1.25). Resultat för olika 
parametervärden ges. 

 Flödesfaktor 0,67 Flödesfaktor 0,95 

Ingen infiltration 3 500 m3 2 900 m3 

Infiltration 2 100 mm / h 1 500 m3 1 300 m3 

 

Resultatet av beräkningar (se Tabell 5) visar att infiltration sannolikt minskar behovet av 

fördröjningsvolym. Att införa en fördröjningsvolym om 2 900 m3 i utredningsområdet i 

samband med exploateringen, med antagande om strypt flöde, är ett konservativt val som 

sannolikt ger en god marginal. 

 

Som jämförelse skulle fördröjning av 20 mm över utredningsområdets area kräva en 

fördröjningsvolym om 1 140 m3, enligt ekvation 3. 

 

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟  ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑑   (3) 

 

Där 𝑈𝑖 är erforderlig volym för fördröjning [m3], 𝑑𝑟 är åtgärsnivån [m] och 𝐴𝑟𝑒𝑑 den 

reducerade arean [m2].  

 

Fördröjningskapacitet för 20 mm nederbörd innebär att 90 % av all nederbörd på årsbasis 

genomgår fördröjning. Att införa en fördröjningsvolym om 2 900 m3 skulle alltså på 

årsbasis fördröja i princip all nederbörd. 

5.4 Snösmältning 
Enligt Svenskt Vattens P110 (2016) är den dimensionerande snösmältningsintensiteten 

med 2-års återkomsttid 30 mm/12 h för norra Sverige. Snösmältningen antas ske under 12 

av dygnets 24 timmar. Denna intensitet motsvarar ett flöde om cirka 7 l/s, ha vilket 

innebär 180 l/s för det aktuella området. Flöde från snösmältning är mindre än 

dimensionerande dagvattenflöde och snösmältningsflödet är därmed inte dimensionerande.  

 

5.5 Flöden vid extrema regnhändelser 
För att kunna ge ett exempel på flöde vid en extrem regnhändelse har dagvattenflöden vid 

100 års återkomsttid beräknats för före och efter exploatering. Observera att beräkning av 

flöde vid extrema regn endast ger en grov uppskattning. Hela dynamiken vid ett skyfall 

återspeglas inte i den beräkningsmetod som används. Vid extrem nederbörd kommer 

parametrarna vattenhastighet och avrinningskoefficienter fungera som funktioner av tid, 

istället för att bete sig statiskt. För att i viss mån kompensera för detta, kan 

avrinningskoefficienter vid extrem nederbörd sättas till 1. Detta gäller för alla 

markanvändningstyper. Även naturmark, med vissa undantag, kommer att bli mättad och 
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avrinna som en hårdgjord yta. Att anta avrinningskoefficienter till 1 återspeglar ett ”worst 

case scenario” och ger ett uppskattat maxflöde. 

 

För att få ett säkrare beräkningsresultat krävs skyfallsmodellering. Detta görs vanligen av 

kommunen, med ett större område som avgränsning. En sådan skyfallsmodellering är ett 

viktigt underlag i kommunens planeringsarbete. 

 

Det beräknade resultatet redovisas i Tabell 6. En enskild siffra i dessa resultat kan inte 

antas som avgörande för dimensionering men kan användas för resonemang kring risker 

och för avvägda bedömningar för behov av skyfallsåtgärder. Flödet vid ett 100-årsregn för 

framtida förhållanden med åtgärder kommer uppskattningsvis ligga mellan ca 1 150 och 

4 350 l/s, medan befintliga förhållanden skulle resultera i ett flöde på ca 760 l/s (950 l/s 

med klimatfaktor). 

 

Även flöde vid 100-årsregn för hela ARO mot trumma väg 1049 har beräknats och 

redovisas i Tabell 6. Enligt SCALGO Live är området 756 ha stort och består till 98 % av 

naturmark. För beräkningen har den exploaterade andelen antagits försumbar och 

beräkningen har utgått från en ekvation för naturmarksavrinning (Figur 4.4 i P110, Svenskt 

Vatten, 2016). Denna baseras på observerad avrinning från genomsnittlig skogs-/åkermark 

och metoden resulterar i högre flöden än vad som skulle erhållas vid användning av 

rationella metoden med låga avrinningskoefficienter (0,02 – 0,05). Detta betyder att 

hänsyn tas till att marken blir mättad av långvariga intensiva regn. 

 

Tabell 6. Flödesberäkningar för 100-årsregn för framtida och befintliga förhållanden. För 
framtida förhållanden ges också scenario med åtgärder. Ett alternativt worst-case-scenario 
med avrinningskoefficienter justerade till 1 ges också. 

 Flöde vid 100-årsregn 

Scenario Utan k.f. Med k.f. 1,25 Med k.f. 1,25 för framtid 

och justerad avr.koeff. = 

1 

Planområdet, befintliga 

förhållanden 

760* 950* 1 000** 

Planområdet, framtid utan 

åtgärder 

4 000 5 000 9 900 

Planområdet, framtid med 

åtgärder*** 

650 1 150 4 350 

Hela ARO mot trumma väg 1049, 

befintliga förhållanden 

5 200 6 400 - 

*I detta beräkningsfall antas befintliga lågpunkter återspeglas i den låga 

avrinningskoefficienten 0,1.  

**I detta beräkningsfall antas ingen klimatfaktor, och att befintliga lågpunkter fungerar 

fördröjande (total volym om 13 000 m3). 

*** För åtgärder antas fördröjningsvolym för dimensionerande regn, 2 900 m3, samt att en 

ej bebyggd lågpunkt om 2 000 m3 fungerar fördröjande. 
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5.5.1 Behov av översvämningsyta 
Exempel på erforderlig fördröjningsvolym som behövs för att inte öka flödet efter 

exploatering vid ett 100-årsregn, med klimatfaktor, ges i Tabell 7. Beräkningen visar att en 

total fördröjningsvolym om ca 6 000 m3 behövs. 

 

För dessa beräkningar antas ingen infiltration, eftersom det vid skyfallshändelser kan antas 

ett snabbt händelseförlopp och mättade förhållanden i marken. Tillåtet utflöde är satt till 

760 l/s, vilket motsvarar dagvattenflödet vid ett 100-årsregn för befintliga förhållanden 

utan klimatfaktor (Tabell 6). Reducerad flödesfaktor är satt till 0,95 eftersom utloppet från 

en översvämningsyta kan antas ske genom bräddning. Som jämförelse ges även volym i 

befintliga lågpunkter i Tabell 7. 

 

Tabell 7. Behov av översvämningsyta inom planområdet för att fördröja 100-årsregn med 

klimatfaktor (1,25). Angiven yta förutsätter ett djup på 0,3 m. Volym i befintliga lågpunkter 
ges för jämförelse. 

 Volym (m3) 

Totalt beräknat behov för planområdet för fördröjning av 100-årsregn 

till befintligt flöde 

6 000 

Beräknat behov för planområdet för fördröjning av dimensionerande 

10-årsregn till befintligt flöde (inryms i vägdiken) 

2 900 

Förslag volym i översvämningsyta 3 000 

Total volym i befintliga lågpunkter för jämförelse 13 000 
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6. Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering 

Inom planområdet genereras föroreningar från industriområdena och den nya vägen. Detta 

innebär att dagvattenhanteringen för exploateringen inte bara behöver uppfylla krav om 

fördröjning. Dagvattenhanteringen behöver också medföra rening. Utöver detta ska 

dagvattenhanteringen säkerställa avrinning som inte skapar olägenhet, inom fastigheten 

eller för angränsande fastigheter. För nederbörd under vinterhalvåret ska lämpliga ytor för 

snöupplag säkerställas. Dagvattenhanteringen ska också säkerställa att extrema 

regnhändelser inte innebär risk för människors säkerhet samt att skada på byggnader 

undviks. 

 

Ett förslag på dagvattenhantering har tagits fram utifrån områdets förutsättningar och 

lämplighet i förhållande till planerad exploatering. I det aktuella planförslaget är 

verksamheter inom industriområdena inte specificerade, varken till karaktär eller 

utbredning. För denna utredning antas det att dagvatten från framtida verksamheter 

omhändertas tillsammans med den nya vägen.  

 

Den föreslagna dagvattenhanteringen utgörs av: 

 

• Diken för fördröjning av dimensionerande regn. Dessa ska utformas som 

infiltrationsstråk för att också, utöver fördröjning, ge en god reningseffekt. 

• Höjdsättning ska säkerställa kontrollerad avrinning. Som komplement ska 

avskärande åtgärder såsom rännor tillämpas för att säkerställa att all avrinning 

sker till den föreslagna åtgärden för fördröjning. 

• Mot naturmarken vid planområdets västra gräns ska höjdryggen bevaras för att 

förhindra avrinning från uppströms områden. 

• Ett avskärande dike längs den södra planområdesgränsen ska införas för att 

säkerställa avrinning till ett samlat utlopp, där erosionsskydd ska införas.  

• Säkerställda ytor för snöhantering. 

• En översvämningsyta ska införas vid det strypta utloppet för att hantera bräddande 

dagvatten vid extrema regnhändelser.  

 

I följande rubriker beskrivs dimensionering och utformning av föreslagna åtgärder, samt 

illustrerade exempel. En schematisk skiss som visar placering och utbredning av åtgärderna 

ges i 6.5 Åtgärdsförslag skiss. Eftersom dagvattenutredningen har tagits fram i tidigt skede 

med avsaknad av detaljerade underlag, ska skissen betraktas som ett exempel. Vid 

detaljprojektering ska den föreslagna principen följas men åtgärderna kommer att behöva 

anpassas, t. ex. med avseende på placering, i och med framtagande av en situationsplan. 

6.1 Diken 
Området är relativt flackt och dikena föreslås med minimal lutning om 1-2 ‰ som 

möjliggör självfall i sydlig riktning. I norr, där diket börjar, är markhöjder omkring +358 

och i söder, där diket slutar, ligger markhöjder på ca +357. Nedströms planområdet ligger 

markhöjder lägre, dagvatten från planområdet föreslås avledas vidare via befintliga 

rinnvägar. Trumma under vägen, för fortsatt avledning av dagvatten i dike, anläggs även. 
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I utredningen har två alternativ för diken studerats;  

 

Alt 1 – 1 st 8 m brett dike på en sida av vägen 

Alt 2 – 2 st 4 meter breda diken på båda sidor av vägen 

 

Dikena kan även utnyttjas vid skyfall. En principskiss av dikena redovisas i Figur 15. 

 

 

Figur 15 Exempel på sektion för nya diken. Blå linje motsvarar vattendjup vid 
dimensionerande 10-årsregn (0,45 respektive 0,30 m). Volym ovan kan utnyttjas för 
uppdämning vid skyfall. Observera att sektionerna ej är proportionerliga mot varandra.  

 

Beräkning av erhållen fördröjningsvolym har gjorts utifrån vattendjupen ovan samt att 

dikena har en uppbyggnad bestående av olika reningsskikt (benämns även som biofilter i 

denna utredning) enligt Tabell 8, se även Figur 16. Antagen porositet för makadam är 30 

%. Fördröjningsvolymen uppnås för båda dikesalternativen vid nivån 0,30 respektive 0,45 

m. 

 

Tabell 8. Beskrivning av föreslagen dikesanläggnings utformning. 

Parameter  

 

Värde 

 

Längd gata  1160 m 

Utformning dike med biofilter  

 

Reglerdjup: 0,3-0,45 m 

Matjordslager: 0,5 m 

Materialavskiljande lager: 0,5 m 

Makadamdjup: 0,2 m 

Alt 1 Alt 2 
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Figur 16. Schematisk uppbyggnad av ett dike, observera att figuren ej är skalenlig och  
endast visar flödesdjupet 0,3 m (alt 2). (StormTac, 2020). 

 

Föreslagen dikessektion enligt Figur 15 möjliggör en magasinsvolym om totalt 2 610 m3. 

Det exempel som anges här inom ramen för dagvattenutredningen är en grov skiss som 

kommer att behöva anpassas vid detaljprojektering. Beräkningar är baserade på strypning 

av flödet i anläggningarna. Den beräknade erforderliga volymen är 1 300 till 2 900 m3 (se 

Tabell 5), beroende på hur mycket infiltration bedöms påverka. Reglervolymen i diket kan 

enkelt anpassas för att täcka behovet av 2 900 m3. 

 

Diket enligt skiss Figur 15 uppgår till 1,3 m. Grundvattennivåer i området har bedömts 

ligga mellan 1 och 5,5 m. Det kan vara så att de grundare, dubbelsidiga dikena är att 

föredra med avseende på grundvattennivån. Vidare geoteknisk undersökning behöver 

utföras. 

 

Diket kräver regelbunden skötsel i form av klippning av gräset. Det kan också, med längre 

tidsintervall, krävas att diket rensas på sediment. Eventuella skador med tiden via erosion 

kan också behöva åtgärdas. Denna skötsel ska som förslag utföras av fastighetsägaren, 

som en del av skötseln av fastigheten i allmänhet. 

6.2 Höjdsättning och avskärande åtgärder 
Planområdet består av ojämn terräng som innehåller många och relativt djupa lågpunkter. 

Denna förutsättning kommer förmodligen kräva omfattande markarbete i senare skede 

(projektering). 

 

Vid framtida exploatering av planområdet bör hänsyn tas till tillkommande flöde från det 

större naturmarksflödet i sydväst. Uppskattning av detta flöde enligt P110 blir 510 l/s för 

ett dimensionerande långvarigt regn. En avskärande åtgärd längs den sydvästra 

detaljplanegränsen föreslås. Det är viktigt att befintlig höjdrygg utanför området behålls, 

annars finns det risk för att vatten rinner in längs hela den västra gränsen. Mot 

naturmarken väster om planområdet är ett gräsbeklätt dike en lämplig avskärande åtgärd. 
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Enligt Figur 8 avrinner ett mindre delområde (ARO1) inom planområdet mot angränsande 

väg 1049. Terrängen inom delområdet (ARO1) är relativt flack med lutning om ca 0,7 – 1,5 

%. Som förslag ska marken höjdsättas så att riktningen på avrinningen styrs om söderut 

istället för österut mot väg 1049. Byggnader bör planeras så att takavvattning sker in mot 

planområdet och allmän platsmark inom planområdet. För mindre ytor i direkt anslutning 

till planområdets gräns kan avskärande rännor tillämpas (se exempel i Figur 17). Är det 

frågan om parkering kan ett makadamdike vara lämpligt, för en mindre gång- eller köryta 

kan en ränna vara tillräcklig. 

 

Figur 17. Fotoexempel avskärande åtgärder. Till vänster makadamdike (foto WRS), till 
höger körbar ränna (foto ACO, från Arlanda airport). 

 

Längs planområdets södra gräns bör ett avskärande dike anläggas som styr dagvattnet 

västerut, se röd linje i Figur 18. Profilen visar ojämn terräng med en lokal lågpunkt som i 

så fall behöver fyllas upp. Överlag finns ett fall till områdets lägsta punkt (från ca +355,55 

till ca +351,5, alltså ca 1 % lutning), vilken är lämplig att utnyttjas som utlopp för 

planområdet. Detta behöver studeras vidare i detaljprojektering. 

 

Utloppet ska utföras med strypning så att utflödet efter exploatering inte överstiger 

befintligt flöde. Anslutning till naturmarken i söder behöver utredas vidare vid 

detaljprojektering. T ex kan det behövas inmätning för att bedöma om det är lämpligt att 

använda befintliga rinnvägar i naturmarken. Dessa kan behöva dikas ut. Alternativt kan 

utloppet ske diffust med naturanpassat erosionsskydd. 
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Figur 18. Skärmklipp från SCALGO Live (2022). Profil längs områdets södra gräns. 

Lågpunkter inringade med röda cirklar. Förslag på flödesriktning i avskärande dike visas 
med blå pilar. Planområdets gräns visas med svart linje. 

 

6.3 Snöhantering 
Snöhantering kommer att behövas inom planområdet och ytor för detta bör reserveras vid 

planering av området. Då smältvatten förväntas innehålla föroreningar bör det ledas mot 

reningsanläggningar innan recipient. Lämpliga anläggningar för snöhantering är exempelvis 

diken eller gräsbeklädda ytor där föroreningar fastläggs och avskiljs.  

 

Uppskattning av snövolymer som ska hanteras inom planområdet har utförts. Snömassor 

på industrimark antas hanteras inom den egna ytan och endast snö från gatumark ska 

hanteras inom allmän platsmark. Uppskattningen utgår från antaganden om hur stor andel 

av snön som faller som transporteras till snöupplag (Tabell 9). Normalt största snödjup i 

området är 0,8 m (SMHI, 2009). 

 

Tabell 9. Beräkning av ytor som bidrar till snömassor som bör hanteras inom allmän 
platsmark.  

Markanvändning 
Area 

(m2) 

Antagen bidragande faktor 

(-) 

Reducerad snöarea 

(m2) 

Väg 22 650 0,8 18 120 

Industriområde 237 160 0* 0 

Naturmark 10 960 0** 0 

Totalt   18 120 

*Uppkommen snö inom industrimark antas hanteras inom den egna ytan 

**Uppkommen snö inom naturmarksyta ska ej hanteras  

 

Total snövolym som ska hanteras inom området, Vområde, beräknas till ca 14 500 m3 enligt 

ekvation 3, 

 

𝑉𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 = (𝐴𝑣ä𝑔 ∙ 𝑓𝑣ä𝑔 + 𝐴𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 ∙ 𝑓𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 + 𝐴𝑠𝑘𝑜𝑔𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘 ∙ 𝑓𝑠𝑘𝑜𝑔𝑠𝑚𝑎𝑟𝑘) ∙ 0,8  (3) 

 

A anger area för varje markanvändning och f (bidragande faktor) är antagen bidragande 

andel. 
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Utifrån de två dikesalternativen antas ca 6 200 m3 (alt 2) respektive 12 400 m3 (alt 1) snö 

kunna hanteras längs vägen inom planområdet. Avdrag för lagring i diken ger att ca 2100 - 

8300 m3 (alternativ 1 respektive 2) snö behöver omhändertas i på annan yta än i dikena. 

Snön kompakteras i snöhögen motsvarande en antagen kompakteringsfaktor 0,6. Total 

volym som ska hanteras inom snöupplag, Vupplag, beräknas till ca 1 300-5 000 m3 enligt 

ekvation 4. 

 

𝑉𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 = 𝑉𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 ∙ 0,6 (4) 

 

Vid antagande om att snöupplaget har en medelhöjd på 2,5 m blir arean som behöver 

reserveras för snöhantering beroende på dikesutformningen ca 500 – 2 000 m2. För att 

omhänderta snön i området finns vid vändplanen i norra delen av området möjlighet att 

nyttja ca 1 000 m2 som plats för snöupplag. I händelse av att mer yta än så behövs kan 

överenskommelse med privat markägare göras för att få tillåtelse att nyttja privat mark för 

detta ändamål. Exempel på lämplig yta för ändamålet kan i sånt fall vara den föreslagna 

ytan för skyfallshantering i södra delen av planområdet, under förutsättning att den även 

utrustas med ett ytterligare steg för rening av smältvattnet innan bortledning.  

 

6.4 Skyfallshantering 

6.4.1 Översiktlig princip 
Vid händelse av skyfall med större nederbördsmängder föreslås vatten avledas på ytan där 

säkra avrinningsstråk skapas för avledning av dagvatten, detta måste säkerställas med en 

genomtänkt höjdsättning. På så sätt förhindras stående vatten inom området som kan 

orsaka skador på bebyggelse eller orsaka framkomlighetsproblem. Vid planering av 

området är det viktigt att ha en genomtänkt placering av byggnader där dessa inte 

placeras i lågpunkter eller i ett befintligt rinnstråk som kan skära av ett flöde, risker finns 

därmed för bildandet av vattenansamlingar som kan orsaka skada. För att undvika skada 

på omgivande bebyggelse kan höjdsättning planeras för att leda vatten vid skyfall till vägen 

som agerar som en sekundär avrinningsväg. 

 

Industriområdena föreslås planeras så att dessa lutar mot den nya vägen, vilket möjliggör 

att vattnet kan ledas ut. Inkommande flöden från naturmark i norr och sydväst behöver tas 

hänsyn till i planeringen av skyfallshantering inom området. I planeringen bör även 

föreslagna diken anläggas så att bräddning av dessa inte påverkar omkringliggande ytor 

eller byggnader på ett negativt sätt. 

 

6.4.2 Förslag till skyfallshantering 

Planområdet innehåller ett stort antal lågpunkter som sammanlagt uppgår till en volym om 

13 000 m3. Att bygga bort dessa innebär en förändrad flödesdynamik vid extrema skyfall. 

Det är svårt att via översiktliga beräkningsmetoder ge en rättvis bedömning av hur stora 

flöden det kan handla om och hur nedströms områden kommer att påverkas. Vid 

framtagande av denna dagvattenutredning är det inte känt hur framtida höjdsättning 

kommer se ut och om alla lågpunkter kommer fyllas upp eller om någon/några kommer 
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behållas. Det ligger också en osäkerhet i vilken hårdgörningsgrad som kommer att vara 

aktuell vid exploateringen. 

 

Enligt en konservativ metod kan hävdas att, för att inte försämra situationen för nedströms 

områden, behöver befintliga lågpunkter som byggs bort (fylls igen) kompenseras med 

lågpunkt på annat ställe inom planen. Sett till de befintliga lågpunkternas storlek är det 

inte ett rimligt alternativ. Det går heller inte att bedöma i vilken utsträckning samtliga 

befintliga lågpunkter faktiskt fungerar som effektiva magasinsvolymer vid extrema 

regnhändelser. Det förekommer också många lågpunkter inom hela recipientens 

avrinningsområde, och det är svårt att uppskatta vad en förändring gör på det stora hela. 

 

Enligt en översiktlig beräkning skulle en magasinsvolym om ca 6 000 m3 räcka för att 

fördröja 100-årsregn efter exploatering med klimatfaktor till befintligt flöde (760 l/s). Som 

förslag ska en översvämningsyta om ca 3 000 m3 införas (se Tabell 7, övrig volym 

tillgodoses av vägdiken dimensionerade för fördröjning av 10-årsregn dvs 2 900 m3).  

 

Utöver dessa specifika anläggningar kommer befintliga lågpunkter vid kraftledningarna inte 

att byggas bort. I föreslagna diken kommer det också att finnas extra volym att hantera 

bräddande vatten. Bräddning sker vid skyfall i volymen ovan reglerdjupet och styrs av 

strypning i diken. Föreslagna avskärande diken vid områdets västra och södra gräns utgör 

extra fördröjningsvolymer utöver vad som beräknats specifikt. Enligt översiktlig bedömning 

kompenserar dessa extra volymer med god marginal de lågpunkter som kommer att 

byggas bort i och med exploateringen, vilket ger ytterligare skydd mot konsekvenser vid 

skyfall.  

 

För att fungera optimalt ska den planerade översvämningsytan ligga i anslutning till 

områdets utlopp och ta emot bräddande dagvatten från de föreslagna dikena (se skiss i 

Figur 20).  

6.4.3 Särskild bedömning av påverkan på väg 1049 vid skyfall 
Behovet av skyfallshantering bör bedömas utefter hur nedströms områden påverkas. Det är 

identifierat att det förekommer en känslig punkt i form av en trumma under väg 1049 

nedströms planområdet.  

 

Dagvatten avrinner idag naturligt via väg 1049 till Västerdalälven. Delvis ytligt över vägen 

norr om infartsvägen och delvis via befintlig trumma sydöst om planområdet, se Figur 19. 

Flöden får fortsatt rinna via väg 1049, dock får planen inte medföra försämringar utanför 

planen. 

 

Enligt tillgängliga kartmaterial rinner en större del av planområdet inte direkt till väg 1049 

utan dagvattnet kommer först passera naturmark söder om planområdet, däribland ett 

befintligt dike (se Figur 8). Diket är beläget i skogsmark och jordbruksmark. Diket har ett 

svämplan i anslutning till trumman, se röd cirkel i Figur 19. Detta svämplan uppgår till en 

maxvolym om ca 31 500 m3. Vid extrema skyfall kommer vägtrumman utgöra en strypning 

och vatten kommer dämma upp i stämplandet. Eftersom det är ett naturligt svämplan 

medför detta inga egentliga skador i form av risk för människors hälsa eller skador på 
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byggnader. Enligt översiktlig bedömning är svämplanet så pass stort att även om det sker 

en minskning av lågpunkter inom planområdet så är det på det stora hela en liten 

förändring sett till svämplanet, samt övriga lågpunkter inom avrinningsområdet. Eventuell 

påverkan på grund av förändring inom planområdet kan därför förväntas vara obetydlig.  

 

 

Figur 19 Befintliga flöden via väg 1049. 

  

Trumma under 

väg 1049 

 

Befintligt flöde 

över väg 1049 

vid 100-årsregn 
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Utifrån nedan punkter görs bedömningen att exploateringen inte kommer påverka 

trumman eller vägen negativt; 

  

• Utredningen föreslår en skyfallshantering som sannolikt ger en god effekt vid 

klimatkompenserat 100-årsregn. Effekten är både utifrån kontrollerad avrinning och 

ytterligare fördröjning via översvämningsyta. 

• Planområdet (27 hektar) utgör endast 3,5 % av avrinningsområdet till den 

befintliga trumman under väg 1049 (765 hektar). Avrinningsområdet ger upphov 

till naturmarksavrinning som uppskattningsvis uppnår ett flöde om 5 200 l/s vid ett 

100-årsregn. Med föreslagen skyfallshantering blir förändrat flöde på grund av 

exploateringen uppskattningsvis densamma, eller relativt litet sett till det totala 

flödet till trumman. 

• Skyfallsflödet från planområdet når inte trumman vid samma tidpunkt som 

bidragande naturmarksflöden längre upp i avrinningsområdet. 

• Det finns ett svämplan i anslutning till trumman med en uppskattad volym om 

31 500 m3, vilken utgör en kraftig buffert för skyfall. 

• Avrinning från planområdet bör styras mot utlopp i söder så att dagvattnet inte 

avrinner direkt mot vägen. Naturmarken söder om planområdet ger ytterligare en 

buffrande effekt innan flödet når befintligt dike och därefter trumman. 

 

Observera att detta är översiktliga beräkningar och bedömningar utefter allmänt 

tillgängliga kartunderlag.  

 

6.5 Åtgärdsförslag skiss 
En skiss som visar ett översiktligt åtgärdsförslag ges i Figur 20. Skissen ger ett exempel på 

placering och demonstrerar skalenlig utbredning av anläggningar. Det finns en utförlig 

diskussion kring antaganden angående volymer och flöden i föregående kapitel. Här ges 

exempel på ett konservativt förslag till dagvattenhantering baserat på redovisade 

beräkningar. Skissen utgår från en systemlösning som uppfyller följande: 

 

• Ensidiga diken längs vägytor, med bredd 8 m och total längd ca 1 160 m vilket ger 

en erforderlig magasinsvolym om ca 2 900 m3. 

• Avskärande åtgärd i form av gräsbeklädda diken. Här visas en bredd om 8 m vilket 

sannolikt är överskattat. Det saknas tillräckliga underlag för att ge en lämplig 

dimension på avskärande diken. Denna kommer bero på höjdsättning och hur 

exploaterad yta fördelas. 

• Översvämningsyta, ca 7 500 kvm. Med 0,4 m djup skulle det ge en volym om ca 3 

000 m3. Placering i skissen sammanfaller med befintlig lågpunkt som fortsätter 

utanför planområdet. Enligt befintliga förhållanden har lågpunkten en maxvolym 

om ca 9 500 m3.  

 

Föreslagen flödesriktning i diken ges med svarta pilar, och röda pilar indikerar antagen ytlig 

avrinning efter exploatering (se Figur 20). Observera att flödesriktningarna är grovt 

uppskattade som möjliga att genomföra utefter den befintliga topografin enligt SCALGO 

Live, men inte utan markarbete. Omfattningen på markarbetet är svår att bedöma i detta 
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tidiga skede och behöver utvärderas i senare skede. Genomförbarheten behöver 

kontrolleras vid detaljprojektering och eventuellt anpassas efter underlag i form av 

inmätning. 

 

Figur 20. Åtgärdsförslag skiss. Röda pilar indikerar antagen ytlig avrinning efter 
exploatering. 
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7. Föroreningsberäkningar 

7.1 Metod 
Föroreningsberäkningar har genomförts i StormTacs webbapplikation (version v20.2.1), ett 

webbaserat verktyg för beräkning av föroreningstransport och dimensionering av 

dagvattenanläggningar. Modellen innehåller processer för avrinning, flödestransport, 

föroreningstransport, recipienter, rening och flödesutjämning.  

 

Föroreningstransport har i denna utredning beräknats med årsnederbörden 803 mm 

inklusive korrektionsfaktor 1,1 (generell svensk faktor enligt Dahlström, 2006). 

Nederbörden har hämtats från närmaste mätstation (10341), vilken är belägen i Malung 

(SMHI, 2007).   

 

De ämnen som har beräknats är näringsämnena kväve (N) och fosfor (P), tungmetaller 

(Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), suspenderad substans (SS) samt oljeindex, PAH16 och BaP. 

För metaller och näringsämnen avses alltid totalhalter. 

 

7.2 Resultat 
Föroreningsberäkningar för undersökta ämnen har utförts för befintliga förhållanden, 

framtida förhållanden med och utan åtgärder (Tabell 10 och  
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Tabell 11). Beräknad reningseffekt utgår från föreslagna anläggningars påverkan på 

halterna i framtida förhållanden med åtgärder jämfört med befintliga förhållanden. 

Föroreningshalter och  

-mängder har även tagits fram för gräsbeklädda diken med och utan biofilter. 

Föroreningsberäkningarna visar att föroreningshalter och -mängder ökar för framtida 

förhållanden utan åtgärder jämfört med för befintliga förhållanden. Föroreningshalter 

minskar för samtliga undersökta ämnen i framtida förhållanden med åtgärder (dike med 

biofilter) jämfört med befintliga förhållanden. Genom implementering av dagvattenåtgärder 

ses en minskning i föroreningshalter jämfört med dagsläget. Föroreningsmängder minskar 

eller är oförändrade för samtliga undersökta ämnen i framtida förhållanden (dike med 

biofilter) med undantag för kväve och krom. 

 

I framtida förhållanden med åtgärder (dike utan biofilter) ses en ökning i föroreningshalter 

för samtliga studerade ämnen, med undantag för olja och suspenderad substans som 

minskar. Föroreningsmängderna ökar för samtliga mängder förutom för olja. 

Implementering av olika reningsskikt bidrar till en högre rening och ger en indikation om 

att fler reningsåtgärder än endast rening i dike behöver implementeras. 
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Tabell 10. Beräknade föroreningshalter (µg/l) för undersökta ämnen. Rödmarkerade värden 
anger ökade halter jämfört med dagens markanvändning, grönmarkerade värden anger 
minskade halter jämfört med dagens markanvändning. Beräknad reningseffekt utgår från 

framtida förhållanden med dike inklusive biofilter och jämförs med befintliga förhållanden. 

Ämne 

 

 

 
 

Befintliga 

förhållanden 

 

 

(µg/l) 

Framtida 

förhållanden 

utan 

åtgärder 

 (µg/l) 

Framtida 

förhållanden 

(dike utan 

biofilter) 

 (µg/l) 

Framtida 

förhållanden 

(dike med 

biofilter) 

 (µg/l) 

Beräknad 

reningseffekt  

(dike med 

biofilter) 

(%) 

P 120 230 190 81 33 

N 1200 1700 1500 1000 17 

Pb 10 21 12 4,2 58 

Cu 18 35 27 12 33 

Zn 91 200 130 30 67 

Cd 0,5 1,1 0,68 0,16 68 

Cr 5,2 11 7,6 4,7 10 

Ni 6,5 13 8 3,3 49 

Hg 0,028 0,061 0,055 0,012 57 

SS 41000 80000 40000 16000 61 

Olja 790 1800 450 530 33 

PAH16 0,31 0,7 0,62 0,1 68 

BaP 0,045 0,11 0,094 0,016 64 
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Tabell 11. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) för undersökta ämnen. Rödmarkerade 
värden anger ökad mängd jämfört med dagens markanvändning, grönmarkerade värden 
anger minskad eller oförändrad mängd jämfört dagens markanvändning. Förändring i årlig 

föroreningsbelastning utgår från framtida förhållanden med dike inklusive biofilter och 
jämförs med befintliga förhållanden. 

Ämne 

 

 

 

 
 

Befintliga 

förhållanden 

 

 

 

 (kg/år) 

Framtida 

förhållanden 

utan åtgärder 

 

 

 (kg/år) 

Framtida 

förhållanden 

(dike utan 

biofilter) 

 

 (kg/år) 

Framtida 

förhållanden 

(dike med 

biofilter) 

 

 (kg/år) 

Förändring 

i årlig 

förorenings-

belastning (dike 

med biofilter) 

(kg/år) 

P 12 33 28 12 0 

N 110 250 210 150 40 

Pb 0,95 3 1,8 0,61 -0,34 

Cu 1,8 5 3,9 1,8 0 

Zn 8,7 29 19 4,3 -4,4 

Cd 0,048 0,15 0,098 0,023 -0,025 

Cr 0,49 1,5 1,1 0,68 0,19 

Ni 0,62 1,9 1,2 0,47 -0,15 

Hg 0,0026 0,0087 0,0079 0,0017 -0,0009 

SS 3900 11000 5700 2300 -1600 

Olja 76 250 64 76 0 

PAH16 0,029 0,1 0,089 0,015 -0,014 

BaP 0,0043 0,015 0,013 0,0023 -0,002 
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8. Påverkansbedömning 

8.1 Recipientpåverkan ytvatten 
Planerad byggnation bidrar till att andelen hårdgjorda ytor ökar, ytor inom industriområden 

så som tak och asfalterade ytor samt den nya vägen bidrar till att dagvattenflöden från 

området ökar. 

 

Föroreningar genereras främst från industriområdena och den nya vägen, varvid 

reningsåtgärder behöver implementeras. I denna utredning görs antagandet att allt 

dagvatten från planområdet utgörandes av ett stort område på ca 27 hektar kommer 

omhändertas i föreslagna diken, vilket är en grov uppskattning. Verksamheter inom 

industriområdena är inte specificerade i dagsläget och anpassade reningsåtgärder för dessa 

bör tas fram i framtida planering av verksamheternas utformning. 

 

Genomförda föroreningsberäkningar indikerar att halter för samtliga undersökta ämnen 

minskar om föreslagna anläggningar byggs. Beräkningarna visar även att mängder för de 

undersökta ämnena förutom kväve och krom minskar om föreslagna anläggningar byggs. I 

dagsläget består större delen av planområdet av naturmark och vid exploatering är det 

svårt att nå ner till en föroreningssituation motsvarande befintliga förhållanden. Den 

förväntade ökade belastningen av kväve och krom är till följd av ökade flöden och ändrad 

markanvändning i och med exploatering. Efter rening i föreslagna diken rinner dagvattnet 

från planområdet vidare och ytterligare fastläggning av föroreningar fås i naturmark innan 

det når mottagande recipient. 

 

Förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna för Västerdalälven antas inte 

försämras på grund av planerad utformning givet att föreslagna reningsåtgärder utförs 

samt att reningsåtgärder för industriområdena tas fram och anpassas efter verksamheten.  

 

8.2 Påverkan grundvatten 
Då området ingår i en skyddsvärd dricksvattenförekomst samt skyddsvärda 

grundvattenförekomster av kommunalt intresse bör hänsyn tas till att försöka minimera 

påverkan på grundvattnet och upprätthålla förekomstens vattenstatus som idag klassas 

som god. Isälvsmaterialet som utgör områdets geologi kan antas ha relativt hög hydraulisk 

konduktivitet, vilket innebär att det är genomsläppligt, och djupet till grundvattenytan är 

dessutom relativt litet. Vägar och ytor inom industriområdet föreslås asfalteras och vid 

parkeringsytor och uppläggsytor kan till exempel oljeavskiljare installeras för att fånga upp 

eventuellt läckage av föroreningar från fordon mm. Direkt infiltration av dagvatten till 

grundvattenmagasinet bör undvikas.  

 

Föreslagen lösning för dagvattenhantering, se kapitel 6, innebär att dagvatten från 

planområdet kommer kunna avledas i diken med självfall och gräsytan skapar möjlighet till 

fastläggning av partiklar samt förhindrar till viss del infiltration. Det vattnet som perkolerar 

kommer passera ett så kallat biofilter vilket ger ytterligare ett reningssteg innan vattnet 

når grundvattenytan. Vid ansökan om bygglov efter att detaljplanen vunnit laga kraft borde 

påverkan på grundvattnet ses över och grundvattenförekomstens sårbarhet beaktas.  
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9. Slutsatser och fortsatt arbete 

• Inventering och inmätning av befintliga diken i samband med detaljprojektering. 

Särskilt viktigt hur avrinning från planområdet ska ansluta till det befintliga diken 

söder om området och ifall det finns ett naturligt lågstråk/dike det kan rinna via.  

• Framtagna dagvattenlösningar har utgått från områdets förutsättningar där självfall 

för avledning av dagvatten föreslås i möjlig grad. Åtgärdsförslaget följer områdets 

befintliga topografi men på grund av lokala lågpunkter kommer ett visst 

markarbete behövas 

• Befintliga diken behöver beaktas i framtida skeden vid eventuell anslutning av nya 

dikeslösningar. Med hänsyn till områdets markegenskaper där isälvsmaterial är 

mycket genomsläppligt föreslås gräsbeklädda diken med olika reningsskikt för att 

erhålla en ökad fastläggning av föroreningar. Trumma under den nya vägen bör 

även anläggas. 

• Dikesanläggningar föreslås med minimal lutning om 1-2 ‰, vid framtida 

projektering är det viktigt att se till så att föreslagen dagvattenhantering möjliggör 

självfall samt anslutning till befintliga rinnvägar i söder. Det är även viktigt att se 

till så att naturmarksflöden norrifrån kan ansluta till föreslaget dike. 

• Mätning av grundvattennivå i installerade grundvattenrör rekommenderas utföras 

för att erhålla information om grundvattennivåns fluktuation inom området och 

över tid. Grundvattenmätningarna bör fortsätta med en viss regelbundenhet, 

exempelvis 1 gång per 1-3 månader med tätare intervall under avläsningens första 

årscykel. 

• Utifrån eventuella kompletterande mätningar om grundvattennivån inom 

planområdet behöver utformning hos föreslagna diken utredas vidare med 

avseende på dikesdjup. Dikesbredd kan utformas större för att minska 

anläggningsdjup utifrån fördröjningsaspekt. 

• Dagvattenåtgärder med avseende på rening anpassade efter respektive 

verksamheter inom industriområdena behöver tas fram i framtida skede för att inte 

försämra förutsättningarna att uppnå MKN för recipienten samt för att inte påverka 

grundvattenförekomstens status på ett negativt sätt. 

• Vid ansökan om bygglov efter att detaljplanen vunnit laga kraft bör påverkan på 

grundvattnet ses över och grundvattenförekomstens sårbarhet beaktas. 

• Beroende på vilka verksamheter som kommer bedrivas inom industriområdena och 

fordonstransport på den nya vägen kan avstängningsanordningar eller 

oljeavskiljare som säkerhetsåtgärd vara aktuella i framtida skede med hänsyn till 

risk för läckage av andra föroreningar eller olja. 

• Vid planering av området bör sekundära avrinningsvägar skapas så att avrinning 

kan ske mellan byggnader via skyfallsvägar som gångvägar och gator till mindre 

känsliga platser där det tillåts ansamlas. Byggnader bör inte placeras i lågpunkter 

eller i befintliga rinnstråk, då risk finns för översvämningar och skada på känsliga 

områden. Industriområdena rekommenderas luta mot den nya vägen där denna 

möjliggör avledning av dagvatten vid större nederbördsmängder. 

• Avskärande åtgärd för hantering av dagvatten från naturmarksflödet i sydväst 
rekommenderas och behöver tas hänsyn till vid planering av föreslagen dikesåtgärd 
inom planområdet.  
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Utifrån de 17 globala mål formulerade för Agenda 2030 bedöms det i detta projekt att 4 

mål kan uppfyllas, vilka är: 

 

• Mål nr 6: Rent vatten och sanitet för alla 

• Mål nr 11: Hållbara städer och samhällen 

• Mål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna 

• Mål nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

 

Föreslagna dagvattenåtgärder inom avrinningsområdet till recipienten Västerdalälven 

främjar en god och hållbar dagvattenhantering. Recipienten skyddas, vilket gör att fyra mål 

i Agenda 2030 anses kunna uppfyllas, framförallt mål nr 6 Rent vatten och sanitet för alla 

då dagvattnet genomgår rening innan utsläpp till recipienten. Mål nr 11 Hållbara städer och 

samhällen motiveras genom att dagvattnet fördröjs och hänsyn tas till områden nedströms. 

Mål nr 13 Bekämpa klimatförändringarna motiveras av att dagvattnet tas omhand med 

rening och fördröjning på plats, mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald bidrar till att 

dessa kan bevaras då dagvattnet tas omhand genom rening och fördröjning. 
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Naturvärdesinventering för ett område 
V Ärnäs i Malung – Sälens Kommun 
 

På uppdrag av Ramboll har ett område enligt 

kartan inventerats. Fältbesiktning har skett 

2020-03-20, 2020-05-15 och 2021-08-10. Den 

senare för komplettering då området har 

utökats. De två sista har utförts på barmark 

under bra förutsättningar för att upptäcka 

natur eller kulturvärden. På skogsmark har 

Skogsstyrelsens rekommenderade metoder för 

naturvärdesinventering använts (Nitare – 

Handbok för nyckelbiotopsinventering). De är kompletterade med inventering av känslig 

flora. Eventuella naturvärden har klassats för att harmonisera mot SS 199000 som är en 

Svensk standard för naturvärdesinventering. Dessa klasser är ”Högsta”, ”Höga”, ”Påtagliga” 

och ”Vissa” naturvärden. Inventeringen har också utförts oberoende av eventuella 

exploateringsplaner för att kunna vara objektiv. 

 

Det har kontrollerats mot berörda myndigheters offentliga databaser (Länsstyrelsens webbgis, 

Skogsstyrelsens ”Skogens pärlor” och Artportalen. Kontroll har också skett mot 

Länsstyrelsens databas över forn- och kulturlämningar.  

 

Övergripande beskrivning av områdena 

Ett tämligen enhetligt område beläget 

omkring industriområdet i V Ärnäs. 

Berggrunden är enligt SGU sandsten som 

ingenstans går i dagen. Jordarten är 

mäktig morän och hydrologin torr. Inga 

vattendrag finns förutom ett litet dike 

mestadels uttorkat. Topografin är 

påfallande plan och skogsmarken 

beskrivs bäst som en tallhed. På flygfotot 

syns tydligt de schaktade ytor som redan 

är tagna i anspråk för verksamheten på 

industrierna. På fotot syns också en 

genom området löpande traktorväg. 

 

Det är skogsmarken som berörs av 

inventeringen då övrig areal är att 

betrakta som ointressant ur ett naturvärdesperspektiv. Bördigheten är mager. 

 

 

 

Inventeringsområde märkt med rött. I texten finns ett område 

märkt ”1” beskrivet 

Vy över det äldre tallbestånd märkt ”1” 



 

Naturvärden 

Större delen av skogsmarken består av ett ca 40-årigt tallbestånd. Det är uppkommet ur ett 

hårdhänt skogsbruk utan några naturhänsyn. Inga inslag av naturvärdesbärande element som 

gamla träd, död ved eller liknande. Beståndet är något olikåldrigt och förutom tall finns inslag 

av enbuskar. Markskiktet är av lavrik typ där ljung, kråkbär, islandslav och renlavar är mest 

företrädda. Naturvärden saknas i detta bestånd. 

 

På kartan finns i östra hörnet ett 

bestånd märkt ”1”. Det är äldre 

olikåldrig ca 130 år gammal tallskog. 

Den gränsar delvis till öppen mark och 

exponeras därför rätt hårt av torka och 

värme. Även detta bestånd är av lavrik 

typ men det finns något mer inslag av 

blåbärsris. Beståndet är långt tillbaka 

gallrat och inslag av riktigt gamla träd 

eller död ved saknas även här. Då 

påverkan av skogsbruk ändå är liten 

finns en trädkontinuitet och orördhet 

som är tillräcklig för lite mer krävande 

marksvampar. Signalarten skarp 

dropptaggsvamp Hydnéllum peckii 

hittades men inga rödlistade arter 

vilket inte heller är att vänta. Det finns åtskilligt med diverse dumpat skrot. På grund av 

åldern, skiktningen och den måttliga orördheten sätts naturvärdet till ”vissa naturvärden”. 

 

 

Hydrologi 
Vattendrag saknas. Grundvattnet är 

lågt och endast i de lägsta schaktade 

områdena syns fukt. 

 

 

Kulturhänsyn 

Vid inventeringen letades efter spår av 

gammal verksamhet och särskilt 

eventuella fångstgropar men utan 

resultat. 

 

Inga noteringar i Länsstyrelsens 

offentliga databas. 

 

 

Rekreation och landskapsvård 

Den smala traktorväg som löper genom området nyttjas ofta för ridning, promenader, 

skogsbruk och vintertid för skoteråkning. Det är obekant vad den har för status i dagsläget.  

 

Då landskapet är flackt är insynen och därmed påverkan på landskapsbild mycket liten. 

 

Schaktningar 

Vy över det 40-åriga tallbeståndet 



 

Sammanfattning 

Ett synnerligen trivialt skogsområde som bör lämpa sig väl för fortsatt exploatering så när 

som det äldre tallbeståndet nämnt tidigare. Även det har knappast några omistliga värden men 

önskvärt att det lämnas så orört som möjligt. Det utgör även ett visst skydd för gården som 

ligger norrut. 

 

Några tankar bör ägnas åt hur man löser den åtkomst som traktorvägen/leden utgör ifall den 

stängs. 



Lst dnr: 431-16162-2021 
DM dnr: 185/21 

Fornreg uppdragsnr: 202101382 

Sammanfattning av resultat  
Västra Ärnäs, Lima, utredning etapp 1 

Dalarnas museum gjorde en utredning steg 1 i Västra Ärnäs i Lima mellan 2021-11-04 och 2021-11-05. 
Anledningen till utredningen var att Malung/Sälens kommun skulle upprätta en ny detaljplan för 
Västra Ärnäs industriområde. Utredningsområdet (UO) var omkring 165 000 m2 och omgärdade 
industriområdet.

Terrängen bestod till största delen av flack tallhed i stenig moränmark i norr, öst och väst. Området i 
norr var bitvis påverkat av markarbete och delvis bortschaktat i direkt anslutning till industrin, men 
topografin var tydligt uppdelad i två naturliga nivåer som också syns med en högplatå åt väster och 
lägre mark åt öster. Kanten på platån var tydligt bortgrävd med större och mindre rullstenar i dagen 

I öster fanns en 40 meter bred ledningsgata med låg vegetation i övrigt gles tallskog. Mycket större 
och mindre järnskrot och plåt m.m fanns i marken i denna del av UO. Direkt väster om väg 1049 
upptas omkring 35x55 meter av en parkeringsplats. 

I den södra delen karaktäriseras terrängen av djupa, böljande meanderfåror fåror och platåer i vad 
som på terängskuggning ser ut som ett äldre deltaliknande avrinningsområde från Äran ut i 
Västerdalälven. Längst i söder fanns en kolningsanläggning efter en liggmila omkring 10x9 meter stor, 
belägen i botten av en av de nämnda fårorna. Kolningsanläggningen bedöms enligt gällande praxis 
som ÖKL. 

I övrigt fanns inga synliga äldre lämningar vid inventeringen av UO men i den södra delen är vissa 
platåer invid meanderfåror intressanta strandlägen för ev. stenålderslokaler och bör utredas vidare. 
Dalarnas museum anser att ett 30-tal provrutor om 0,5-1,0 m2 stora bör handgrävas vid relevanta 
lägen inom ett omkring 100x300 meter (NV-SÖ) i den sydvästra delen av UO (se karta). 

För Dalarnas museum 

David Fahlberg 
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Undersökning av en strategisk 
miljöbedömning för plan 

Detaljplan för Västra Ärnäs  
Del av fastigheten Lima Besparingsskog s:1 
Malung-Sälens kommun, Dalarnas län 
Datum: 2020-05-12 

 

 

 

Enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) ska en kommun göra en strategisk miljöbedömning av plan, 
program eller ändring om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Kommunen ska därmed undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (MB 5,6 §§). Därefter ska kommunen i ett 
särskilt beslut avgöra planens, programmets eller ändringens miljöpåverkan (MB 7 §).  

I 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2017:965) står att om en strategisk miljöbedömning inte 
ska göras, ska skälen för bedömningen anges i samband med de överväganden som legat till 
grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. 
Krävs en strategisk miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska 
miljöbedömningen upprättas enligt 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. 

I syfte att fastställa om en plan, ett program eller en ändring medför betydande miljöpåverkan 
görs en undersökning. Undersökningen ska identifiera omständigheter som talar för eller emot 
en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska även samråda med andra kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som kan antas bli berörda av planen eller programmet 
(MB 6 §).  

Undersökningen utgör även från miljöbedömningsförordning (2017:966) som innehåller 
bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken.  
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Information om planen 

 

Detaljplan Detaljplan för Västra Ärnäs 

Handläggare Johanna Lennartson, Johan Fäldt 

Planskede Samrådsskede 

Area 23,5 hektar 

Fastighetsbeteckning  Lima Besparingsskog s:1 

Västra Ärnäs 11:24, 11:21, 1:13, 12:5 12:6 och 12:7 

Beskrivning av 
området 

 

Planområdet ligger i den västra delen av Ärnäs.  Planområdet har under 
en lång tid utgörs av produktionsskog. På senare år har 
industribyggnader upprättats och delar av området utgör grustäkt. 
Inom området finns befintliga industrifastigheter med pågående 
verksamheter så som tvätt, timmerhustillverkning och 
skogsentreprenadfirmor. Lima besparingsskog har även en hushållstäkt 
för grus inom området. 

Planens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industritomter och ny 
gata. Planområdet ligger i anslutning till befintligt industriområde. 
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Enligt Miljöbedömningsförordningen 5 §, planens talan för 
eller emot en betydande miljöpåverkan 
I vilken utsträckning…  

… anger planen förutsättningar 
för verksamheter eller åtgärder 
när det gäller lokalisering, typ 
av verksamhet, storlek eller  
driftsförhållanden eller genom 
att fördela resurser? 

Planförslaget anger förutsättningarna för framtida verksamheter 
och utveckling av industriområdet Ärnäsheden. Det kan komma 
påverka bl.a. bullernivå, trafikflöden och skogsområden. Dock anses 
planområdet och dess lokalisering bäst lämpad för förslagen 
utformning och markanvändning då området redan är utmarkerat i 
en områdesplan för verksamheter (industri) samt att det redan 
finns verksamheter på platsen idag.  

... har planen betydelse för de 
miljöeffekter som 
genomförandet av andra planer 
eller program medför? 

Planförslaget påverkar inga eventuella miljöeffekter från andra 
planer eller program. Planförslaget gynnar istället redan planerat 
område till att kunna utvecklas och förverkliga tidigare 
områdesplan som vunnit laga kraft.  

… har planen betydelse för att 
främja en hållbar utveckling 
eller för integreringen av 
miljöaspekter i övrigt? 

Planens utförande skulle bidra till att främja den sociala 
hållbarheten genom att planera mark för verksamheter som gör att 
verksamheter kan etableras och skapa arbetstillfällen, vilket skapar 
lokal förankring.  

… har planen betydelse för 
möjligheterna att följa  
miljölagstiftningen? 

I de efterföljande tabellerna redovisas på vilket sätt planförslaget 
påverkar miljölagstiftning som områdesskydd, miljökvalitetsnormer, 
kulturmiljöer och naturmiljöer (ink ekosystemtjänster), samt på 
vilket sätt planförslaget ämnar följa gällande lagstiftning. 

 

Krav- och uteslutningstabell 
Nedan följer en krav- och uteslutningstabell för att reda ut om en undersökning eller strategisk 
miljöbedömning (SMB) ska genomföras eller inte (utifrån Naturvårdsverkets modell om strategisk 
miljöbedömning). Om någon av de första två parametrarna är aktuella behöver varken en undersökning 
eller en SMB inte utföras.  Om någon av de efterföljande parametrarna är aktuella ska en SMB utföras.  

Parameter Ja Nej 

Upprättas planen enbart av 
finansiella eller budgetära skäl? (MB 6 kap 3 §)  X 
Är det en plan som enbart tjänar för  
totalförsvar eller räddningstjänsten? (MB 6 kap 3 §)   X 

Kan genomförandet av planen omfatta verksamhet/åtgärd som  
kräver Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 2 a § MB?  X 
Anger planen förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller 
vidta sådana åtgärder som listas i 2 § 2 p. a-g eller som nämns i 6 § 
miljöbedömningsförordningen? 

 X 
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Undersökning av behovet av en strategisk miljöbedömning 
Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § p. 1 ska kommunen identifiera omständigheter som talar för 
eller emot en betydande miljöpåverkan och därmed om en SMB behöver utföras eller inte.  
 

Förändringar i samband med ny detaljplan 

Parameter Ja Nej Ev. kommentar 

Påverkas stora orörda områden? X  Mycket av den mark som planläggs är idag 
skog. Dock planläggs mark i anslutning till 
redan exploaterat område.  

Påverkas ekologiskt känsliga 
områden? (främst områden med 
instabila produktionsförhållanden 
och ogynnsamma 
återväxtförutsättningar, områden 
som inrymmer växt- och djurarter 
som är utrotningshotade samt 
områden i övrigt som är särskilt 
ömtåliga och som samtidigt 
inrymmer särskilda ekologiska 
värden) 

 X  

Ökar exploateringen? X   

Strider planen mot 
miljökvalitetsnormerna för luft? 

 X  

Strider planen mot 
miljökvalitetsnormerna för vatten? 

 X En dagvattenutredning görs i samband med 
detaljplanen för att se till att planen inte 
försämrar nuvarande situation.  

Förändras landskaps-/stadsbilden? X   

Medför planen negativa effekter 
som gör att 
kompensationsåtgärder måste 
antas? 

 X  

Krävs anmälan eller tillstånd för 
inkluderande förslagna 
verksamheter inom planområdet? 

 X  

Påverkas den biologiska 
mångfalden och/eller 
ekosystemtjänster? 

X  Till viss mån, i de skogspartier som 
exploateras. 

Betydande miljöpåverkan Nej med vissa undantag för miljöpåverkan. 

 

Gällande reglering och skyddsvärden 

Parameter Stor 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Riksintresse natur   X Gränsar till riksintresse 
för naturvård – 
Västerdalälven-Görälven 

Riksintresse kulturmiljö   X  
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Riksintresse friluftsliv   X Gränsar till riksintresse 
för friluftsliv – 
Västerdalälven-Görälven 

Riksintresse rörligt friluftsliv   X  

Riksintresse vattenförsörjning  X  Planområdet ingår i 
område för 
grundvattenmagasin. Del 
av skyddat 
vattenområde enligt 
vattendirektivets artikel 
7 

Riksintresse 
energidistributionsanläggningar 

  X  

Riksintresse vägar och järnvägar   X  

Riksintresse, områden med särskilda 
riktlinjer 

  X  

Riksintresse, värdefulla ämnen och 
mineral 

  X  

Nationalpark   X  

Naturreservat, kulturreservat   X  

Naturminne, kulturminne 
(fornlämningar, byggnadsminne, kyrka 
etc.) 

  X  

Natura 2000-områden   X Gränsar till 
Västerdalälven som är 
utpekat natura 2000-
område. 

Strandskydd, vattenskyddsområde   X  

Höga naturvärden (Biotopskydd, 
fågelskyddsområde samt hotade, 
fridlysta eller rödlistade arter) 

  X  

Natur-/kultursamband, historiska 
samband 

  X  

Förändrad grönstruktur (enligt 
regionens grönstrukturplan) 

  X  

Jordbruks- och skogsmark  X   

Yrkesfisket, jaktmarker   X  

Regionala intressen (miljömål, 
planprogram) 

 X  Vattenförsörjningsplan 

Kommunala intressen (miljömål, Andra 
DP, FÖP, ÖP, planprogram) 

  X Detaljplanen stämmer 
överens med ÖP och FÖP 
(tidigare områdesplan) 

Betydande miljöpåverkan Nej 

 
 
 



 UNDERSÖKNING 6 

 

   

 
 
 

Miljöeffekter 

Parameter Stor 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Mark  X   

Vatten   X  

Klimat (ex. vind, temperatur)   X  

Föroreningar (mark, vatten och 
luft) 

  X  

Risk för översvämning, skyfall   X Mer om detta i 
dagvattenutredningen 

Risk för ras, skred, erosion eller 
sedimentation 

 X  Marken är 
erosionsbenägen  

Vegetation  X  Viss skogsmark 

Djurliv   X  

Miljöpåverkan på omgivningen   X  

Betydande miljöpåverkan Nej 

 
 

Hälsoeffekter 

Parameter Stor 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Buller  X  Planläggningen kan göra så 
trafikmängden ökar och 
därmed bullret. Planen 
tillåter störande industrier, 
vilket kan öka bullret i 
närområdet. 

Vibrationer/skakningar   X  

Farligt gods  X  Verksamheterna som 
etableras kan inkludera 
farligt gods. Idag finns inte 
någon sådan verksamhet på 
platsen. 

Ljus    X  

Strålning   X  

Lukt   X  

Radon   X  

Elektromagnetiska fält   X  

Närhet till djurhållning   X  

Säkerhet (ex. brand, explosion)   X  

Hälsofara, säkerhet, olycksrisk   X  

Betydande miljöpåverkan Nej 
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Hushållning med mark, vatten och andra resurser (hållbar resursanvändning) 

Parameter Stor 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Mark och vattenanvändning  X  Naturmark blir kvartersmark 

Naturresurser  X  Skogsmark 

Infrastruktur (transporter, 
energiförsörjning, VA, digitala 
förbindelser)  

  X  

Rekreation och rörligt 
friluftsliv 

 X  MTB-leder kan komma 
påverkas, men kommer 
bevaras och dras om.  

Offentlig och kommersiell 
service 

  X  

Betydande miljöpåverkan Nej 

 
 

Miljökvalitetsmål 

Parameter Stor 
påverkan 

Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

Betydande miljöpåverkan Nej 
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Slutsats 

Planförslaget anger förutsättningarna för framtida verksamheter och utveckling av industriområdet 
Ärnäsheden. Det kan komma påverka bland annat bullernivå, trafikflöden och skogsområden. Dock 
anses planområdet och dess lokalisering bäst lämpad för förslagen utformning och markanvändning då 
området redan är utmarkerat i en områdesplan för verksamheter (industri) samt att det redan finns 
verksamheter på platsen idag.  
 
Planförslaget påverkar inga eventuella miljöeffekter från andra planer eller program. Planområdet ingår 
dock i vattenförsörjningsplan och område för grundvattenmagasin. En särskild bedömning för detta ska 
göras utifrån dagvattenutredningen. Planförslaget gynnar redan planerat område till att kunna 
utvecklas och förverkliga tidigare områdesplan som vunnit laga kraft.  
 
Planens utförande skulle bidra till att främja den sociala hållbarheten genom att planera mark för 
verksamheter som gör att verksamheter kan etableras och skapa arbetstillfällen, vilket skapar lokal 
förankring. Viss skogsmark ianspråktas, dock planläggs kvartersmark i anslutning till redan exploaterat 
område.  
 
Marken som planläggs är erosionsbenägen, därför görs en geoteknisk undersökning för att ta reda på 
vilka insatser som kan behöva göras vid byggnation.  
 
Ökad trafikmängd och eventuell tillkommande av transport med farligt gods kan bli ett resultat av 
genomförandet av detaljplanen.  
 
Sammanfattningsvis anses detaljplanen inte ha någon större betydande miljöpåverkan och ingen 
miljökonsekvensbeskrivning anses behövas. 
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Tabell 1. Bilagor 

Bilaga 1 Utvärderad CPT-sondering 

Tabell 2. Ritningar 

G-10.1-001 Plan (Skala 1:200) 

G-10.2-001 Längdprofil: ROAD samt enstaka borrhål (Skala H 1:100, L 1:750) 
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1. Objekt 

På uppdrag av Lima Besparingsskog har Ramboll Sweden AB utfört en geoteknisk undersökning 

som underlag för detaljplan av ett område i Västra Ärnäs. Planområdet är ca 18 ha och ligger i 

anslutning till befintligt industriområde. 

 

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde för den geotekniska undersökningen, markerad med gul 
linje 

2. Ändamål 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industritomter och ny gata. Syftet med den 

geotekniska undersökningen är att översiktligt utreda jordlager- och grundvattenförhållanden inom 

aktuellt område för att därmed ge de geotekniska förutsättningarna för fortsatt planarbete. 

 

Föreliggande handling beskriver hittills utförda fält- och laboratorieundersökningar. 
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3. Underlag för undersökningen  

Vid upprättande av denna rapport har följande material nyttjats: 

• Digitalt material i form av baskarta har tillhandahållits av kunden 

• Aktuell planskiss har tillhandahållits av kunden 

• Ledningsinformation har tillhandahållits av samtliga kända ledningsägare inom 

undersökningsområdet via www.ledningskollen.se 

• Jorddjups- och Jordartskarta från SGU 

4. Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

 

Tabell 3. Planerings- och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Allmänt TK / TR Geo 

Fältplanering SS-EN 1997-2  

Fältutförande  SS-EN ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 inklusive komplettering 2013  

Tabell 4. Provning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Spetstrycksondering CPTu  

SS-EN ISO 22476-1/Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, 

SGF Rapport 1:93 ”SGF rekommenderad 

standard för CPT-sondering” samt ISSMFE 

report TC 16 ”Reference test procedures”. 

Trycksondering (Tr)  Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Slagsondering (Slb) Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Tabell 5. Provtagning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Störd provtagning  EN ISO 22475–1:2006/Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Tabell 6. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering  Ej ackrediterad metod 

Vattenkvot  SS-EN ISO 17892-1:2014 

Tabell 7. Hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

http://www.ledningskollen.se/
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5. Geoteknisk kategori  

Samtliga permanenta konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 

(GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2). 

6. Arkivmaterial  

Undersökningsområdet har under en lång tid utgörs av produktionsskog. På senare år har 

industribyggnader upprättats och delar av området utgör grustäkt. 

 

     

 Figur 2. Historiska ortofoton 1955-1967 (vänster), 2014-2017 (höger) 

 

Enligt jordarts- och jorddjupskartan består undersökningsområdet huvudsakligen av 

isälvssediment med ett jorddjup mellan 10 och 30 meter, se Figur 3 och Figur 4. Uranhalten 

bedöms överstiga 12 Bq/kg (1,0 ppm), se Figur 5. 
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Figur 3. Jordarter 1:25 000 – 1:100 000, SGU 
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Figur 4. Jorddjup, SGU 

 

  

Figur 5. Gammastrålning uran, SGU 
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7. Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi  
Undersökningsområdet är relativt flackt och varierar mellan ca +350 i områdets sydöstra hörn och 

+365 i områdets nordvästra delar. 

7.2 Ytbeskaffenhet  
Området utgörs av produktionsskog, industri och sand/grustäkt. 

7.3 Befintliga konstruktioner  
Längs områdets östra del går en kraftledning. Markförlagda ledningar återfinns i befintliga vägar 

och kring befintlig industri. 

8. Positionering  

Alister Sillars har den 2020-02-11 satt ut undersökningspunkterna med hjälp av GPS med 

Nätverks-RTK i anslutning till fältarbetet. Använt koordinatsystem är SWEREF 99 13 30 och 

höjdsystem SWEN17_RH 2000.  

9. Geotekniska fältundersökningar  

9.1 Utförda fältförsök  
Fältarbetet har bestått i CPTu-, slag- och trycksondering. Totalt utfördes 15 undersökningspunkter. 

 

Tabell 8. Utförda sonderingar 

Beteckning Antal 

Tr 1 

Slb 15 

CPTu 1 

 

Vid CPTu-sondering har sondspets 51614 använts. 

9.2 Utförda provtagningar  
Störd provtagning med skruv har utförts under fältarbetet. 

 

Tabell 9. Utförda provtagningar 

Beteckning Antal 

Skr 8 

9.3 Undersökningsperiod  
Fältarbetet utfördes den 11:e till 12:e februari 2020. Inom området fanns mindre mängder snö 

och tjäle. 
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9.4 Fältingenjörer  
För det geotekniska fältarbetet har Alister Sillars, Ramboll Sweden AB i Falun, svarat. 

10. Hydrogeologiska undersökningar  

10.1 Utförda undersökningar  
Två (2) grundvattenrör installerades under fältarbetet. 

 

Metod Antal 

Rörfilter 2 

Tabell 10. Installerade grundvattenrör 

10.1.1 Korttidsobservationer 
Grundvattenytan har avlästs vid installationstillfället. 

10.1.2 Långtidsobservationer  
Inga långtidsobservationer har utförts. 

10.2 Undersökningsperiod  
De installerade grundvattenrören avlästes den 11:e februari 2020. 

10.3 Fältingenjörer  
För fältarbetet har Alister Sillars, Ramboll Sweden AB i Falun, svarat. 

11. Miljötekniska undersökningar  

Ramböll Sverige AB har inte utfört några miljötekniska undersökningar inom detta projekt. 

12. Miljötekniska laboratorieundersökningar  

Inga miljötekniska laboratorieundersökningar har utförts inom detta uppdrag. 

13. Härledda värden 

13.1 Hållfasthetsegenskaper 
Härledda värden för friktionsvinkel har för naturligt lagrad jord utvärderats från CPTu-sondering 

med stöd av TK Geo 13. 
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Figur 6. Härledda värden för friktionsvinkel 

 

Se bilaga 2 för sammanställning utvärdering av CPTu. 

13.2 Deformationsegenskaper 
Härledda värden för elasticitetsmodul har för naturligt lagrad jord utvärderats från CPTu-sondering 

med stöd av TK Geo 13.  
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Figur 7. Härledda värden för elasticitetsmodul 

 

Se bilaga 2 för sammanställning utvärdering av CPTu. 

13.3 Hydrogeologiska egenskaper 
Grundvattenytan har avlästs i de två installerade grundvattenrören vid installationstillfället och 

befann sig då på nivå +353,1 respektive +351,3 motsvarande 1,0 och 4,3 meter under markytan. 

 

Grundvattennivåer ska förväntas variera beroende på årstid och aktuella nederbördsmängder. 

14. Värdering av undersökning  

Inga brister eller avvikelser i fältarbetet har meddelats eller noterats. 

 

På grund av påträffad jords fasthet samt sten- och grushalt erhölls mycket grunda djup vid 

skruvprovtagning och CPTu-sondering.  
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Utvärderad CPT-sondering



CPT-test performed according to  EN ISO 22476-1

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100-100 0 100
Porepressure u, uo, Du  (kPa)

0.0 0.5 1.0 1.50.00 0.01

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Predrilling depth
Start depth
Stop depth
Ground water level

0.60 m
0.60 m
1.99 m
1.00 m

Porepressure parameter Bq

D
epth

(m
)

Project
Project nr
Site
Designation
Date

Västra Ärnäs
1320046128
Vastr Arnas
Road04
2020-02-11

2020-03-10
O:\Fln1\Sby\2019\1320046128\3_Teknik\G\CPT\ROAD4.CPW

0 1 2
Inclination (degrees)

Reference
Level at reference
Predrilled material
Geometry

my
352.30 m
Sand
Normal

Friction ft  (kPa)Friction ft  (kPa) Friction ratio Rft  (%)Friction ratio Rft  (%)

Fluid in filter
Coordinats
Equipment
Cone nr 51614

Tip resistance qt  (MPa)Tip resistance qt  (MPa)



0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

0 2 4 6 8 10 12
Friction angle  (o)

x

x

x

x

x

x

x

Undrained shear strength tfu  (kPa)
0 20 40 60

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

Classification

Reference
Level at reference
Ground water level
Start depth

my
352.30 m
1.00 m
0.60 m

Predrilling depth
Predrilled material
Equipment
Geometry

0.60 m
Sand

Normal

D
epth

(m
)

Project
Project nr
Site
Designation
Date

Västra Ärnäs
1320046128
Vastr Arnas
Road04
2020-02-11

2020-03-10O:\Fln1\Sby\2019\1320046128\3_Teknik\G\CPT\ROAD4.CPW

 Med

 L

 Med

0 10 20 30 40 50 60 70
Modulus (MPa)

 Sa

+

+

+

+

+

+

+

x
o
+

Swedish empiricism
Lunne, over consolidated
Lunne, normally consolidated

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

Relative density ID (%)

Evaluator
Evaluation date

Warberg
2020-03-10

CPT test evaluated accorrding to SGI Information 15 rev. 2007



0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

0 2 4 6 8 10 12
Effective vertical stress (kPa) Undrained shear strength tfu  (kPa)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28Classification

Reference
Ground water level
Grundvattenyta
Start depth

my
352.30 m
1.00 m
0.60 m

Predrilling depth
Predrilled material
Equipment
Geometry

0.60 m
Sand

Normal

D
epth

(m
)

Project
Project nr
Site
Designation
Date

Västra Ärnäs
1320046128
Vastr Arnas
Road04
2020-02-11

2020-03-10O:\Fln1\Sby\2019\1320046128\3_Teknik\G\CPT\ROAD4.CPW

 Med

 L

 Med

 Sa

Evaluator
Evaluation date

Warberg
2020-03-10

CPT test evaluated accorrding to SGI Information 15 rev. 2007



C P T - test
Västra Ärnäs
1320046128

2020-03-10

0.60 m
0.60 m
1.99 m
1.00 m
my
352.30 m

Sand
Normal

Alister Sillars

Depth (m)

Vastr Arnas
Road04
2020-02-11

Project Site

Designation

Predrilling depth
Start depth
Stop depth
Ground water level
Reference
Level at reference

Predrilled material
Geometry
Fluid in filter
Operator
Equipment

Calibration data
Cone
Date
Areafactorr a
Areafactor b

51614
2019-12-09
0.700
0.006

Internal friction Oc

Internal friction Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Scale factors
Porepressure Friction Tip resistance
Range Range Code Range CodeCode

Before
After
Diff

1.00

Date

0.00
-3.10
-3.10

0.00
0.10
0.10

0.00
0.00
0.00

Cero values, kPa

Porepressure Friction Tip resistance

Use scale factors

Correction
Porepressure
Friction
Tip resistance

(none)
(none)
(none)

Porepressure observations

Porepressure (kPa)
0.00

Boundaries

Depth (m)

Classification

From To
Depth (m)

0.00 0.60

Density
(ton/m3)

1.80 Sa Med
Soil

Notes

O:\Fln1\Sby\2019\1320046128\3_Teknik\G\CPT\ROAD4.CPW

Porepressure measurementx

Liquid limit

Estimated sounding class



C P T - test
Västra Ärnäs
1320046128

2020-03-10

Vastr Arnas
Road04
2020-02-11

Project

O:\Fln1\Sby\2019\1320046128\3_Teknik\G\CPT\ROAD4.CPW

Site
Designation
Date

Depth (m)
From To
0.00
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80

Page 1 av 1

0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
1.88

Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med

Classification
5.3

12.4
15.9
19.4
23.0
26.5
30.0
32.5

svo

5.3
12.4
15.9
18.4
20.0
21.5
23.0
24.1

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3
r

1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.90

o
f

38.6
38.6
38.4
38.4
38.4
38.6
44.4

OCR ID E MOC MNC

%

67.3
69.7
59.0
58.7
60.9
66.3
81.4

14.0
17.0
12.9
13.2
14.7
18.1
30.1

17.7
21.9
16.3
16.7
18.8
23.4
40.6

14.2
17.5
13.0
13.4
15.0
18.8
32.5

MPa MPa MPa
wLwL



CPT-test performed according to EN ISO 22476-1
Västra Ärnäs
1320046128
Ramboll Sweden AB
Alister Sillars

2020-03-10

0.60 m
0.60 m
1.99 m
1.00 m
my
352.30 m

Sand
Normal

Vastr Arnas
Road04
2020-02-11

Project Site

Designation

Predrilled depth
Start depth
Stop depth
Ground water level
Reference
Level at reference

Predrilled material
Geometry
Fluid in filter
Borehole coordinates
Equipment
Cone nr

Date

O:\Fln1\Sby\2019\1320046128\3_Teknik\G\CPT\ROAD4.CPW

Porepressure measurementx

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
epth

(m
)

Inclination (degrees)

Measured porepressure, u, kPa
Total tip resistance, qt  MPa
Registered tip resistance, qc  MPa
Registered friction, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

51614

Project number
Company
Operator




  

  Längdprofil: ROAD



www.ramboll.se

Ramböll Sverige AB

0 6030

SKALA 1:1500

120 300

[m]



www.ramboll.se

Ramböll Sverige AB



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 120 
Detaljplan för Industriområde i Västra Ärnäs. (KS/2019:698) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Det i augusti 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för 

Industriområde Västra Ärnäs antas. 
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 

undersökning av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande 
miljöpåverkan. 

 
Beslutet gäller under förutsättning att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
fattar likalydande beslut. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Lima Besparingsskog s:1, Västra 
Sälen 11:24, 11:21, 1:13, 12:5, 12:6, 12:7 och 13:7 har upprättats av 
Ramboll. 
 
Området för detaljplanen är beläget inom Västra Ärnäs, nordväst om 
Limedsforsen på västra sidan om Västerdalälven. Detaljplanen möjliggör en 
etablering av nya industriverksamheter och en utökning av de befintliga. 
Kontor, detaljhandel med en begränsad besöksintensitet samt 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan möjliggörs såväl i 
samband med att detaljplanen antas. 
 
Under detaljplaneprocessen har verksamheterna planlagts med hänsyn till 
omgivande bostadsbebyggelse. Eventuellt störande industri kan endast 
anläggas i den västra delen av planområdet. Inom planområdets östra del, 
längs väg 1049, planeras ingen särskilt bullrande verksamhet utan den 
befintliga verksamheten bedöms vara den främsta bullerkällan. 
 
Det aktuella planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen och 
den fördjupade översiktsplanens syften. Planförslaget avviker dock från 
den fördjupade översiktsplanen genom att mark i östra delarna som är 
markerad som ”Övrig mark” planläggs för verksamheter. Verksamheterna 
som planeras längs väg 1049, i de västra delarna, har begränsad 
omgivningspåverkan och avsteget bedöms därmed vara litet och förenligt 
med den översiktliga planeringens syften. I översiktsplanens 
rekommendationer för Västra Ärnäs framgår det att ”En möjlighet till 
ytterligare utveckling av området är önskvärt eftersom detta är ett av få 
konstaterade lämpliga områden för verksamheter i den norra 
kommundelen”. Planområdet bedöms lämpa sig väl för etablering av de 
föreslagna verksamheterna och bedöms därmed förenlig med 
översiktsplanens syfte. 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Efter samrådet och granskningen har vissa mindre revideringar av 
planförslaget skett. Detta främst kopplat till dagvattenhanteringen samt 
utformning av planbestämmelser. Samtliga yttranden är sammanställda och 
bemötta i ett utlåtande. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustrationsplan 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
PM Geoteknik och MUR 
Dagvattenutredning 
Naturvärdesinventering 
Arkeologisk utredning steg 1 
Utlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 245 
Detaljplan för Industriområde i Västra Ärnäs. (KS/2019:698) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Det i augusti 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för 

Industriområde Västra Ärnäs antas. 
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 

undersökning av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande 
miljöpåverkan. 

 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Lima Besparingsskog s:1, Västra 
Sälen 11:24, 11:21, 1:13, 12:5, 12:6, 12:7 och 13:7 har upprättats av 
Ramboll. 
 
Området för detaljplanen är beläget inom Västra Ärnäs, nordväst om 
Limedsforsen på västra sidan om Västerdalälven. Detaljplanen möjliggör en 
etablering av nya industriverksamheter och en utökning av de befintliga. 
Kontor, detaljhandel med en begränsad besöksintensitet samt 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan möjliggörs såväl i 
samband med att detaljplanen antas. 
 
Under detaljplaneprocessen har verksamheterna planlagts med hänsyn till 
omgivande bostadsbebyggelse. Eventuellt störande industri kan endast 
anläggas i den västra delen av planområdet. Inom planområdets östra del, 
längs väg 1049, planeras ingen särskilt bullrande verksamhet utan den 
befintliga verksamheten bedöms vara den främsta bullerkällan. 
 
Det aktuella planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen och 
den fördjupade översiktsplanens syften. Planförslaget avviker dock från 
den fördjupade översiktsplanen genom att mark i östra delarna som är 
markerad som ”Övrig mark” planläggs för verksamheter. Verksamheterna 
som planeras längs väg 1049, i de västra delarna, har begränsad 
omgivningspåverkan och avsteget bedöms därmed vara litet och förenligt 
med den översiktliga planeringens syften. I översiktsplanens 
rekommendationer för Västra Ärnäs framgår det att ”En möjlighet till 
ytterligare utveckling av området är önskvärt eftersom detta är ett av få 
konstaterade lämpliga områden för verksamheter i den norra 
kommundelen”. Planområdet bedöms lämpa sig väl för etablering av de 
föreslagna verksamheterna och bedöms därmed förenlig med 
översiktsplanens syfte. 
 
Efter samrådet och granskningen har vissa mindre revideringar av 
planförslaget skett. Detta främst kopplat till dagvattenhanteringen samt 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

utformning av planbestämmelser. Samtliga yttranden är sammanställda och 
bemötta i ett utlåtande. 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustrationsplan 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
PM Geoteknik och MUR 
Dagvattenutredning 
Naturvärdesinventering 
Arkeologisk utredning steg 1 
Utlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 



 

 Tjänsteutlåtande 
  Sida 

 2022-08-19 1 

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se 

Stadsbyggnadskontoret   
Ronja Backsell  
ronja.backsell@malung-salen.se   
0280–18144   

 
 
 
Dnr KS/2019:698  

Detaljplan för Industriområde Västra Ärnäs 
 
Förslag till beslut 
Det tillstyrks att; 

• Det i augusti 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för Industriområde 
Västra Ärnäs antas av Kommunfullmäktige. 

• De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3,4 och 5 
kap miljöbalken. 

• De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 

• Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad undersökning 
av betydande miljöpåverkan, inte innebära betydande miljöpåverkan. 

 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Lima Besparingsskog s:1, Västra Sälen 
11:24, 11:21, 1:13, 12:5, 12:6, 12:7 och 13:7 har upprättats av Ramboll. 
 
Området för detaljplanen är beläget inom Västra Ärnäs, nordväst om Limedsforsen 
på västra sidan om Västerdalälven. Detaljplanen möjliggör en etablering av nya 
industriverksamheter och en utökning av de befintliga. Kontor, detaljhandel med en 
begränsad besöksintensitet samt verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan möjliggörs såväl i samband med att detaljplanen antas. 
 
Under detaljplaneprocessen har verksamheterna planlagts med hänsyn till 
omgivande bostadsbebyggelse. Eventuellt störande industri kan endast anläggas i 
den västra delen av planområdet. Inom planområdets östra del, längs väg 1049, 
planeras ingen särskilt bullrande verksamhet utan den befintliga verksamheten 
bedöms vara den främsta bullerkällan. 
 
Det aktuella planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanens syften. Planförslaget avviker dock från den fördjupade 
översiktsplanen genom att mark i östra delarna som är markerad som ”Övrig mark” 
planläggs för verksamheter. Verksamheterna som planeras längs väg 1049, i de 
västra delarna, har begränsad omgivningspåverkan och avsteget bedöms därmed 
vara litet och förenligt med den översiktliga planeringens syften. I översiktsplanens 
rekommendationer för Västra Ärnäs framgår det att ”En möjlighet till ytterligare 
utveckling av området är önskvärt eftersom detta är ett av få konstaterade lämpliga 
områden för verksamheter i den norra kommundelen”. Planområdet bedöms lämpa 
sig väl för etablering av de föreslagna verksamheterna och bedöms därmed förenlig 
med översiktsplanens syfte. 
 
Efter samrådet och granskningen har vissa mindre revideringar av planförslaget 
skett. Detta främst kopplat till dagvattenhanteringen samt utformning av 
planbestämmelser. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i ett 
utlåtande.   

 
 



 

 Tjänsteutlåtande 
  Sida 

 2022-08-19 2 

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustrationsplan 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
PM Geoteknik och MUR 
Dagvattenutredning 
Naturvärdesinventering 
Arkeologisk utredning steg 1 
Utlåtande 

 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 121 
Detaljplan för fritidsboende, Norra Orrbacken (KS/2018:454) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Det i juni 2020 upprättade och i mars 2021 samt februari 2022 

reviderade planförslaget för fritidsboende, ”Norra Orrbacken”, antas. 
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänsyn till i planförslaget upprättad 

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
fattar likalydande beslut. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fritidsboende vid ”Norra Orrbacken”, Kläppen, 
har upprättats av Byggteknik AB. Planområdet är beläget direkt nordöst om 
Kläppens skidanläggning. Planområden är till största delen beläget på 
fastigheten Gusjön 4:65, vilken ägs av Kläppen Ski Resort AB. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra fritidsbebyggelse i direkt anslutning till 
Kläppens skidanläggning. 
 
Under samrådet samt granskningen inkom synpunkter främst på 
dagvattenhantering samt ett krav på utredning angående vattentryck samt 
anslutningspunkter avseende dricks- respektive spillvatten. Inför 
antagandet har dessa utredningar utförts. En fristående dagvattenutredning 
har också gjorts, vilken visar på åtgärder som kan hantera de risker som bl 
a BRF Mitt i backen påpekar i sitt samrådsyttrande. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-23 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustrationsplan 
Dagvattenutredning  
VA-karta 
Geoteknisk undersökning  
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 246 
Detaljplan för fritidsboende, Norra Orrbacken (KS/2018:454) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Det i juni 2020 upprättade och i mars 2021 samt februari 2022 

reviderade planförslaget för fritidsboende, ”Norra Orrbacken”, antas. 
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänsyn till i planförslaget upprättad 

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fritidsboende vid ”Norra Orrbacken”, Kläppen, 
har upprättats av Byggteknik AB. Planområdet är beläget direkt nordöst om 
Kläppens skidanläggning. Planområden är till största delen beläget på 
fastigheten Gusjön 4:65, vilken ägs av Kläppen Ski Resort AB. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra fritidsbebyggelse i direkt anslutning till 
Kläppens skidanläggning. 
 
Under samrådet samt granskningen inkom synpunkter främst på 
dagvattenhantering samt ett krav på utredning angående vattentryck samt 
anslutningspunkter avseende dricks- respektive spillvatten. Inför 
antagandet har dessa utredningar utförts. En fristående dagvattenutredning 
har också gjorts, vilken visar på åtgärder som kan hantera de risker som bl 
a BRF Mitt i backen påpekar i sitt samrådsyttrande. 
 
Dagens sammanträde 
Stadsarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-23 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustrationsplan 
Dagvattenutredning  
VA-karta 
Geoteknisk undersökning  
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-08-23 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Stadsbyggnadskontoret   
Tomas Johnsson 
Stadsarkitekt 

 

tomas.johnsson@malung-salen.se   
0280-18169  

 
 
Dnr KS/2018:454  
 
Detaljplan för fritidsboende, Norra Orrbacken, del av Gusjön 
6:109 m fl. 
 
Förslag till beslut 
Det tillstyrks att; 

- Det i juni 2020 upprättade och i mars 2021 samt februari 2022 
reviderade planförslaget för fritidsboende, ”Norra Orrbacken”, antas 
av kommunfullmäktige. 

- De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

- De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
- Detaljplanen bedöms, med hänsyn till i planförslaget upprättad 

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
  
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fritidsboende vid ”Norra Orrbacken”, Kläppen, har 
upprättats av Byggteknik AB. Planområdet är beläget direkt nordöst om 
Kläppens skidanläggning. Planområden är till största delen beläget på 
fastigheten Gusjön 4:65, vilken ägs av Kläppen Ski Resort AB. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra fritidsbebyggelse i direkt anslutning till 
Kläppens skidanläggning. 
 
Under samrådet samt granskningen inkom synpunkter främst på 
dagvattenhantering samt ett krav på utredning angående vattentryck samt 
anslutningspunkter avseende dricks- resp. spillvatten. Inför antagandet har 
dessa utredningar utförts. En fristående dagvattenutredning har också gjorts, 
vilken visar på åtgärder som kan hantera de risker som bl a BRF Mitt i 
backen påpekar i sitt samrådsyttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-23 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustrationsplan 
Dagvattenutredning  
VA-karta 
Geoteknisk undersökning 
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Detaljplan för Norra Orrbacken 
Del av Gusjön 6:109 m.fl. 
Malung-Sälens kommun 
Dalarnas län 
 

Upprättad i juni 2020 och reviderad i mars 2021 och 
februari 2022 av Bygg-Teknik i Malung AB 

 
 Instans Datum 
 

Beslut om samråd       KSAU          2017-11-15 
 
Antagen 
 
Vunnit laga kraft 

 
 
 
 

 
 

STANDARDFÖRFARANDE 
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 PLANHANDLINGAR 
Planhandlingarna är följande: 

-  Plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser 
-  Planbeskrivning 
-  Illustrationskarta 
-  Fastighetsförteckning 
-  VA-karta 
-  Naturvärdesinventering 
-  Geoteknisk undersökning 
-  Dagvattenutredning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 Planens syfte är att medge fritidsbebyggelse i anslutning till 

skidanläggning. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
 De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän 

synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. 

 
PLANDATA 

Lägesbestämning Planområdet är beläget direkt nordöst om Kläppens skidanläggning. 

Areal Planområdets areal är ca 2,3 ha. 

Markägoförhållanden Planområdet är till större delen beläget på del av fastigheten Gusjön 
4:65 vilken ägs av Kläppen Ski Resort AB (KSR). Tillfartsvägen är 
belägen över annan fastighet vilken utgörs av allmän platsmark Natur i 
gällande Detaljplan för del av Gusjön 6:109 m.fl. (T111). 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen Planområdet ligger inom Transtrandsfjällen som är av stor betydelse 
för turism och rörligt friluftsliv och är därför av riksintresse enligt 
Miljöbalken kapitel 4 §2. 
Planområdet ligger även inom ett av Försvarsmakten utpekat område 
med särskilt behov av hinderfrihet, s.k. lågflygningsområde enligt MB 
3 kap 9 §. Detta omfattar ett stråk från Vänern upp till Älvdalen. 
Påverkan på lågflygningsområdet inskränker Försvarsmaktens 
möjlighet att utnyttja kringliggande flyg- och helikopterflottiljer som är 
utpekade som områden av riksintresse. Då planområdet ligger inom 
redan tätbebyggt område och att höjden på de byggnader som tillåts 
inom området är begränsad bedöms inte planläggningen påverka 
möjligheten att använda lågflygningsområdet.  
 
Planområdet ingår i vattenområdet Västerdalälven som är av 
riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. 
Inom området får inte vattenkraftverk, vattenreglering eller 
vattenöverledning för kraftändamål får utföras.   
 
Bedömningen görs att den föreslagna planläggningen inte kommer att 
påtagligt skada områdets natur-och kulturvärden. Vidare bedöms inte 
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den föreslagna planläggningen påtagligt skada respektive påtagligt 
försvåra åtkomsten eller utnyttjandet av övriga riksintressen 

Översiktliga planer Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Gusjön-Fiskarheden 
(upprättad 1986 och aktualitetsförklarad 2009 i samband med 
antagande av den kommuntäckande översiktsplanen). I denna anges 
användningen Skogsområde med skidnedfart för det aktuella området. 
Översiktsplanen anger att en ny fördjupning av översiktsplanen 
behöver tas fram för området men att den gällande fördjupade 
översiktsplanen ska nyttjas tillsvidare. Vidare anger översiktsplanen 
att förtätningar inom befintlig struktur kan få prövas genom 
detaljplaneläggning om trafikmatning av området kan ske på ett 
godtagbart sätt, naturvärdesinventering visar att området är lämpligt 
att bebygga och under förutsättning att planproblematiken är 
begränsad.  

Översiktsplanen anger generellt att den fortsatta utvecklingen i 
turistområden i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på 
förtätningar och kompletteringar inom eller i direkt anslutning till redan 
ianspråktagna områden. Där lift- och anläggningsnära områden ska 
prioriteras. 

Den sökta åtgärden avviker från den fördjupade översiktsplanen med 
avseende på rekommenderad markanvändning. Dock är denna plan 
föråldrad och är i behov av översyn. I den masterplan som Kläppen 
Ski Resort tagit fram är det aktuella området tilltänkt för bostäder. 
Denna masterplan har legat till grund för ett utkast till ny fördjupad 
översiktsplan för Kläppens skidanläggning. Området i anslutning till 
befintlig bebyggelse och i direkt anslutning till befintlig skidlift och 
bedöms därmed vara i linje med översiktsplanens intentioner om 
förtätning och komplettering inom eller i direkt anslutning till redan 
ianspråktagna områden.  

Detaljplaner Planområdet ligger i huvudsak utanför detaljplanelagt område. 
Tillfartsvägen till område är belägen på annan fastighet vilken utgörs 
av allmän platsmark Natur i gällande detaljplan för del av Gusjön 
6:109 m.fl. 

Program Program bedöms onödigt för detta planarbete. 

Strandskydd Ett vattendrag finns direkt öster om planområdet (ca 75 meter från 
planområdesgränsen). Det innebär att planområdet omfattas av 
strandskyddsbestämmelsen i miljöbalken. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom hela planområdet.  

För att upphäva strandskydd krävs att något av de sex särskilda skäl 
som anges i miljöbalken 7 kap 18c § uppfylls. I detta fall åberopas skäl 
nummer 5:  

området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet.  

Detta med hänvisning till fjällturismen och dess stora betydelse för 
Malung-Sälens kommun vilket i sin tur skapar ett behov av 
kompletterande fritidsbebyggelse. Det finns i praktiken inte möjlighet 
till alternativa placeringar av anläggningar för alpin skidturism, framför 
allt då fjällområdenas topografi gör att det finns mindre bäckar att 
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förhålla sig till oavsett vilket område som avses tas i anspråk för 
bebyggelse. Ofta är avståndet mellan mindre vattendrag så litet att all 
mark i praktiken omfattas av strandskyddet. Alternativa placeringar 
skulle resultera i en placering så långt bort att syftet inte uppfylls.  

Mellan vattendraget och planområdet finns det goda möjligheter för så 
väl allmänheten som för djur-och växtliv att ha tillgång till området. 
Enligt den proportionalitetsprövning som enlig MB 7 kap 25 § ska 
göras bedöms de fördelar som en förtätning enligt ovan medför inte 
strider mot syftet med strandskyddet. 

Miljökonsekvens- 
beskrivning 

Parallellt med upprättandet av samrådshandling för aktuell detaljplan 
har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. 
Bedömningen redovisas längre fram i denna planbeskrivning, under 
rubriken ”Behovsbedömning”.  

Behovsbedömningen har varit föremål för samråd med länsstyrelsen i 
samrådsskedet. Länsstyrelsen har 2021-02-04 svarat att de delar 
kommunens ställningstagande att planen inte medför betydande 
miljöpåverkan. 

Behovsbedömningens slutsats är att planen inte kan anses medföra 
betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) därmed inte behöver upprättas. 

Kommunala beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 2019-04-17 beslutat att 
detaljplanearbete får påbörjas, varvid vissa i beslutet angivna 
anvisningar ska beaktas.  

 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
 

Vegetation Med ledning av en fältbesiktning 2018-10-29 har en 
naturvärdesinventering upprättats. Området består av avverkad 
kalmark med fröträdställning och en ungskog.   

Naturmiljö Några skyddsvärda naturvärden finns ej inom planområdet. 

Markbeskaffenhet Underlaget är mäktig morän och delvis torvmark av okänt djup. 

Någon geoteknisk utredning har därmed inte upprättats i samband 
med planläggningen. 

Fornlämningar Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Grundvatten Det aktuella planområdet ligger inom grundvattenmagasinet 
Malungsåsen som är en dricksvattenförekomst. 
Vid genomförandet av planen ska hänsyn och kontroller av 
grundvattenförekomsten göras. 
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Planområdets ungefärliga placering (röd cirkel) i förhållande till 
grundvattenförekomsten Malungsåsen, markerad i blått (VISS 2021). 
 
Förekomsten klassas idag som en skyddsvärd grundvattenförekomst 
av kommunalt intresse och har god kemisk grundvattenstatus och god 
kvantitativ status (se tabell nedan): 
 

Grundinformation Kemisk status 
grundvatten 

Kvantitativ status 

EU-ID Vattenföre
-komst 

Kemiska 
grundvatten-

status 

Kvalitetskrav Kvantitativ 
status 

Kvalitetskrav 

 SEA7WA375
27467 

 

Malungs-
åsen 

God status God kemisk 
grundvatten

status 

God status God 
kvalitets-

status 
Översikt över statusklassning och kvalitetskrav för kemisk grundvattenstatus och 
kvantitativ status (VISS, 2021-03-23). 
 

Skidsystem För att minimera inverkan på det befintliga skidsystemet har 
planområdesgränsen förlags på ett avstånd av ca 38 meter från den 
befintliga skidliften belägen direkt väster om planområdet. 
 
Den skidtransportled som löper genom planområdets nordvästra del 
dras om så att den går direkt norr om planområdet. 
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Bebyggelseområden  
Bostäder (B) Nedanstående planbestämmelser skall gälla: 

- Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,2 meter. Dock 
får byggnadshöjden högst uppgå till 5,2 meter för 2/3 av 
byggnadsarean. 

- Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1200 m2. 
- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. 
- Största tillåtna byggnadsarea är 290 m2 per byggbar zon. 
- Varje e1-område får innehålla högst två lägenheter. 
- Tak samt fasad ska ges matt mörk färg.  

 
Återvinning (E) Nedanstående planbestämmelser skall gälla: 

- Högsta tillåtna byggnadsarea är 50 m2  
- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd för är 2,8 meter 
- Tak och fasad ska utföras med matt mörk färg. 

Friluftsliv (N) Nedanstående planbestämmelser skall gälla: 
- Byggnader avsedd för områdets gemensamma trivsel får ha en 

total byggnadsarea på 50 m2 och uppföras utan bygglov. 
- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd för är 2,8 meter. 

Byggnadskultur och 
gestaltning 

Kläppen Ski Resort AB har utarbetat ett gestaltningsprogram som                   
tillsammans med området Kläppbacken ska styra utformningen av 
bebyggelsen. Därför har en speciell bestämmelse införts angående 
bebyggelsens utformning. 

Tillgänglighet Tillgänglighetsfrågor bevakas enligt gällande bygglagstiftning i 
samband med bygglov och byggnadsnämndens tekniska granskning. 

Offentlig och 
kommersiell service 

Vid Kläppentorget, ca 2,2 km meter från planområdet finns 
restaurang, pub, kiosk och skishop samt service för skidåkning. Vid 
Kläppen camping, väster om riksväg 66, cirka 2 km från planområdet, 
finns en livsmedelsaffär. Övrig offentlig service tillhandahålls i Sälens 
by ca 14 km från planområdet. 

Vägar och trafik  

Vägnät Planområdet trafikmatas från en befintlig väg i norra plangränsen. 

Parkering Parkeringsbehovet skall lösas inom respektive bostadsfastighet. 
 

Störningar  
Buller från skidbacke Snöläggning sker huvudsakligen under en effektiv period i november-

december fram till öppningsdatum för anläggningen i mitten av 
december. Boende inom anläggningen är mycket begränsad innan 
backarna öppnar för säsongen. Snöläggningen sker även först nära 
boendeområden och skidtorg för att slippa störningar för boende. Med 
tanke på den korta snöläggningstiden innan anläggningen öppnar 
förskidåkning och att snöläggning nära boendeområden och skidtorg 
prioriteras bedöms bullernivåer inte ge upphov tillstörningar för 
boende inom planområdet. 
Pistning av skidsystemet sker varje eftermiddag/kväll efteravslutad 
åkning. Pistning av ytor som ligger närmast bebyggelse sker tidigt 
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direkt efter liftarnas stängning. Tiden för pistning närmast bebyggelse 
när även väldigt kortvarig. Ekvivalenta riktvärden bedöms inte 
överskridas från pistmaskin. 
 
Vad gäller skotertrafik finns inga skoterleder nära planområdet. 
 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp Området skall anslutas till det kommunala avloppsnätet och hela 
planområdet kommer därmed ingå i kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. 
Planområdet beräknas bebyggas med ca 24 lägenheter med plats för i 
genomsnitt 12 personer per lägenhet, vilket innebär totalt 288 
personer. Den uppskattade ökade belastningen på Kläppens 
avloppsreningsverk räknat i antal personekvivalenter (PE), baserat på 
70 g BOD7 per person och dygn, blir därmed 0,7 x 288 personer = 
201,6 PE. 
 
Tillkommande belastning på avloppsreningsverket från denna 
plan är marginell i förhållande till övrig exploatering inom 
verksamhetsområdet varför god marginal bedöms finnas att ansluta 
planområdet till avloppsreningsverket. 
 
Planområdet är ett av de delområden som planeras få kommunal 
vattenförsörjning och anslutas till kommunens framtida nya vattentäkt i 
Västerdalälvens dalgång. Kommunalt vattennät beräknas vara utbyggt 
till aktuellt planområde under 2020. Vattenförbrukningen baseras på 
att varje person förbrukar i genomsnitt 150 liter per dygn. Den totala 
ökande vattenförbrukningen blir därmed 0,150 x 288 = 43,2 m3/dygn. 

För att klara vattentrycket för de högst belägna fastigheterna skall i 
samband med projekteringen av ledningsnätet till planområdet en 
tryckstegringsstation anläggas på plats enligt VA-kartan. 

Dagvatten Det har bedömts nödvändigt att en utredning genomförs hur dagvatten 
ska hanteras inom fastigheten på ett godtagbart sätt innan bygglov 
ges. 
En geoteknisk undersökning har 2021-06-10 genomförts och en 
dagvattenutredning har även tagits fram 2021-07-09 av Sweco. 
Dokumenten ingår som en bilaga till planen. 
 
Planbestämmelsen om att ”bygglov får ej ges förrän 
dagvattenutredning gjorts samt eventuellt nödvändiga åtgärder för att 
hantera dagvatten har genomförts”, som infördes i samband med 
granskningen, kan därmed tas bort. Plankartan har även ändrats i 
detta avseende. 
 

Räddningstjänst Planområdet är beläget inom 27 minuters insatstid från Sälens 
räddningsstation. Den kan backas upp av Malungs räddningsenhet, 
som vid behov kan vara på plats efter 47 minuter.  
 

Inom området finns också Kläppens konstsnövattensystem vilket har 
en vattenreservoar á 60m3 dit vatten pumpas från älven. Denna kan 
användas som brandresorvar för området under vintertid då 
anläggningen är igång. 
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Åtkomsten för räddningsfordon till byggnadsdel där utrymning kan 
behöva ske får inte överskrida 50 m gångavstånd. Detta avstånd 
gäller även transport av bärbar utrustning. En brandväg ska ha en fri 
höjd på 4,0 meter och kurvorna inom området skall ha en inre radie på 
minst 7 meter samt yta för sveparea på yttersidan kurvan. 

Det byggnadsbrandtekniska utförandet bestäms i samband med 
bygglov och bygganmälan. I övrigt ska det omarbetade avsnittet 5, i 
Boverkets Byggregler, beaktas vad gäller byggnadens tekniska 
utförande. Vidare ska en byggnad kunna utrymmas utan hjälp av 
räddningstjänsten. 

El/värme Planområdet skall anslutas till Malungs Elnät. Några kapacitets-
problem beträffande elförsörjningen föreligger inte. Den nya 
bebyggelsen kommer i första hand att värmas upp med hjälp av 
vattenburna system med värmepump, som har bergvärme som 
värmekälla. Vid anläggande av bergvärme föreligger anmälningsplikt 
till Miljökontoret, varvid en prövning sker om detta är lämpligt. 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla 
med energin enligt miljöbalken 1 kap. 1 § samt 2 kap. 5 §. I första 
hand skall förnybara energikällor användas. 

Avfall Planområdet ligger inom området för FNI-system. För återvinning 
finns har ett E-område utlagts direkt norr om B-området.  
 
 

Behovsbedömning I samband med handläggning av detaljplaneärenden skall en 
bedömning göras om de åtgärder som planen medger kan orsaka en 
betydande miljöpåverkan. Om så bedöms vara fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Planen innebär att ett område beläget mellan befintlig skidlift samt 
befintligt bostadsområde tas i anspråk för fritidsbebyggelse.  

Det synes uppenbart att någon betydande miljöpåverkan inte 
föreligger. 

Administrativa frågor Planens genomförandetid är 10 år från att planen vunnit laga kraft. 

Konsekvenser av  
planens genom  
förande

 

Planen innebär att ett område beläget mellan befintlig skidlift samt 
befintligt bostadsområde tas i anspråk för fritidsbebyggelse. Inga 
miljökvalitetsnormer eller riktvärden för buller bedöms överskridas vid 
ett genomförande av planen. 

 
PLANGENOMFÖRANDE 

Planprocessen Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 
med ändringar t.o.m. SFS 2019:412. 

Tidplan Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen kan antas under år 
2021. 

Ansvarsfördelning Ansvar för genomförandet av detaljplanen är exploatören. 
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För att planen ska kunna genomföras på ett adekvat sätt ska beslut 
om verksamhetsområde för dricks- och spillvatten täckande 
planområdet tas. 
 
Vid genomförandet av planen ska hänsyn och kontroller av 
grundvattenförekomsten göras. 
 

Plankostnader Kostnader för handläggning av planärendet regleras i separat avtal. 
Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom 

planområdet. Inom Sälenfjällen sker exploateringar i huvudsak för 
fritidsändamål och därmed förenad verksamhet varför kommunen 
anser att kommunen inte skall vara huvudman för den allmänna 
platsmarken. 
 

Enskilt huvudmannaskap innebär att ägarna till fastigheter i området 
får ansvar för att förvalta och sköta allmänna platser (vägar, diken 
mm.) Det sker genom fastighetssamverkan i en nybildad 
gemensamhetsanläggning. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning Detaljplanen möjliggör avstyckning från fastigheten Gusjön 4:65. 
Exploatören ansvarar för ansökan om fastighetsbildning till 
Lantmäterimyndigheten.  

Detaljplanen reglerar fastighetsindelningen genom att minsta 
fastighetsstorlek har angivits.  

Ledningsområden Ledningsområden (u-områden) har lagts ut för att tillförsäkra 
ledningsägaren möjlighet att bilda servitut eller ledningsrätt för de VA-
ledningar som passerar över kvartersmark. 

Gemensamhets-  
anläggningar  

Den befintliga gemensamhetsanläggningen Gusjön ga:15 (vägar och 
grönområde, Mitt i pistens samfällighetsförening) bör i samband med 
att tomten avstyckas omprövas så att den allmänna gatumarken inom 
det nya planområdet ingår i gemensamhetsanläggningen.  
 

I samband med kommunalt övertagande av dricksvattenförsörjningen 
avses ga:27 upphävas eller omprövas. 
Den part som avser att uppföra bostadsbebyggelse inom planområdet 
bör vara den part som ansöker och bekostar omprövning av 
gemensamhetsanläggningarna. 
 

I den mån det bildas bostadsfastigheter inom planområdet ska dessa 
ingå i separat gemensamhetsanläggning som förvaltar vägar och 
naturmarken inom kvartersmarken som finns inom planområdet. 
 
 

Lantmäterikostnader Lantmäterikostnaderna för avstyckning av fastigheten skall betalas av 
den som ansöker om förrättning. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp Fastigheten kommer att anslutas till kommunens VA-nät. 
Fastighetsägaren ska anlägga VA-ledningar inom planområdet fram 
till anslutningspunkt för kommunalt VA-nät. 
I samband med anslutning till kommunalt VA-nät kan det komma att 
tas ut en avgift. 

Grundkarta m.m. Grundkartan har upprättats av Mora Kartproduktion AB i oktober 2018 
genom flygning med drönare på ca 100 meters höjd.  

Fastighetsgränser har signalerats och mätts in för att utgöra underlag 
för grundkartan. Fastighetsförteckning har upprättats av Metria. 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har upprättats av byggnadsingenjör Karl-Erik Sigfrids på 
uppdrag av exploatören i samråd med stadsarkitekt Tomas Johnsson 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där betckning saknas gäller
bestämmelsen hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
 Gräns för planområdet och tillika användningsgräns.
 
 Användningsgräns
 
 Administrativ- och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser 4 kap. 5§ 3 

 GATA1 Lokalgata

Kvartersmark 4 kap. 5§ 3
 B Bostäder

 E1 Återvinning

 N Friluftsliv

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

För B-betecknat området gäller:

-  Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,2 meter. Dock får byggnadshöjden högst uppgå till

5,2 meter för 2/3 av byggnadsarean. (4 kap. 11§ 1)

-  Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1200 m2 (4 kap. 18§ 1)

- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. (4 kap. 16§ 1)

-   Varje e1-område får innehålla högst två lägenheter (4 kap. 11§ 1st 3p)

-  Tak och fasad ska utföras med matt mörk färg (4 kap. 16§ 1st 1p).

För E-betecknat området gäller:

- Högsta tillåtna byggnadsarea är 50 m2 (4 kap. 11§ 1 )

-  Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. (4 kap. 16§ 1)

-  Högsta byggnadshöjd är 2,8 meter. (4 kap. 11§ 1)

-   Tak och fasad ska utföras med matt mörk färg (4 kap. 16§ 1st 1p).

För N-betecknat området gäller:

- Byggnader avsedd för områdets gemensamma trivsel får ha en total byggnadsarea på 50 m2

och utföras utan bygglov. (4 kap. 11§ 1 )

-  Högsta byggnadshöjd är 2,8 meter. (4 kap. 11§ 1)

- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. (4 kap. 16§ 1)

-  Tak och fasad ska utföras med matt mörk färg (4 kap. 16§ 1st 1p).

e1  000  Största tillåtna byggnadsarea i m2 per byggbar zon. (4 kap. 11§ 1 )

    Marken får inte förses med byggnad. (4 kap. 11§ 1 )

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. (4 kap. 21§)
Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet (4 kap. 7§)

Markreservat
u Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (4 kap. 6§)

g Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning (4 kap. 6§)

Grundkartan upprättad av Mora Kartproduktion AB.
Koordinatsystem SWEREF 99 1330
Höjdsystem RH2000

Fastighetsredovisning aktuell 2020-12-14
Kartbild aktuell maj 2018

DETALJPLAN FÖR

NORRA ORRBACKEN
Del av Gusjön 6:109 m.fl.

BESLUTSDATUM

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

SAMRÅD

ANTAGANDEHANDLING
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KS/2018:454
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2019-04-17
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-

MSN

Upprättad i juni 2020 och reviderad i mars 2021 och
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SAMMANFATTNING 
 

På uppdrag av Feriehus Gusjö, Kläppen AB har Sweco under våren 2021 utfört en 

dagvattenutredning för fastigheten Gusjö 4:465. Utredningsområdet består idag av 2,4 

hektar kalmark och är beläget i Kläppen 500 meter nordöst om skidanläggningen. Inom 

utredningsområdet ska ett nytt fritidshusområde anläggas och det norra diket i området 

ska flyttas. Denna utredning syftar till att beskriva hanteringen av dagvatten samt beskriva 

lämpliga systemlösningar inför den nya detaljplanen. 

Exploateringen innebär en ökning av hårdgörningsgraden inom utredningsområdet från 

0,12 till 0,28 vilket leder till ökade flöden efter exploatering. För att uppnå flödesneutralitet, 

det vill säga att utredningsområdet inte ökar flödet efter exploatering, behöver vatten 

fördröjas. Den totala fördröjningsvolymen för utredningsområdet, vid ett dimensionerat 10-

årsregn med en klimatfaktor 1,25 beräknas till 140 m³.  

Från fältkarteringen som utfördes 17-18 /5-2021, noterades det att dagvatten okontrollerat 

flödar in via trummor från uppströms avrinningsområde. Detta bidrar till att delar av 

området periodvis är vattensjukt. En förutsättning för att ta fram systemlösningar för 

planområdet är att det dagvatten som avvattnas från uppströms avrinningsområde, istället 

avleds nordöst mot Örebäcken.   

Recipienten för dagvatten som avvattnas från planområdet är Västerdalälven. 

Västerdalälven uppnår en måttlig ekologisk status men inte en god kemisk status. Den 

kemiska statusen bedöms utifrån höga halter av kvicksilver och bromerade 

flamskyddsmedel från atmosfärisk deposition. Exploateringen antas inte påverka 

recipientens MKN då inget ämne förutom zink överskrider de rekommenderade 

riktvärdena efter markändringen.  En reningsanläggning för dagvatten bedöms inte 

behövas inom planområdet.  

Som systemlösning för dagvattenhanteringen föreslås att öppna, gräsbeklädda diken 

anläggs inom planområdet. Syftet är att fördröja dagvattnet, men de kommer även att 

medföra en reningseffekt. Dagvattnet avleds sedan vidare via antingen planerade 

terrängdiken eller anlagda vägdiken vidare till recipienten.  
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INLEDNING 
BAKGRUND OCH SYFTE 
På uppdrag av Feriehus Gusjö, Kläppen AB har Sweco utfört en dagvattenutredning för 

fastigheten Gusjö 4:65. Den totala ytan för planområdet är cirka 2,4 hektar och består idag 

av kalmark. Fastigheten är belägen i Kläppen i Malung- Sälens kommun cirka 500 meter 

nordöst om Kläppens skidanläggning. Syftet med det nya planarbetet är att förtäta och 

tillgängliggöra mark för nya fritidshus i anslutning till skidanläggningen.  

Utredningen ska redovisa flödes- och föroreningsberäkningar för ett framtidsscenario efter 

förtätningen jämfört med nuvarande situation. Vidare föreslås en systemlösning för att 

fördröja och rena dagvattnet från planområdet. 

ORIENTERING 

Figur 1 redovisar planområdets geografiska läge och utbredning i landskapet.  

 

 

Figur 1. Utredningsområdets placering i landskapet.  
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RIKTLINJER 
I arbetet med dagvattenutredningen har ett antal dokument varit styrande för bedömning 

av dagvattensituationen och de förslagna åtgärderna. Följande dokument har varit 

vägledande i arbetet. 

MALUNG-SÄLEN KOMMUNS RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 
Malung-Sälens kommun har ännu ingen fastställd dagvattenplan. I samråd med beställare 

och VA-huvudman har Sweco kommit överens om att utgå ifrån riktlinjer i Svenskt Vattens 

P110 och de riktvärdeshalter som presenteras i Riktvärdesgruppens riktlinjer (2009). 

KRAV FÖR RENING AV DAGVATTEN 
I dagsläget finns det inga nationellt fastställda gränsvärden för föroreningshalter i 

dagvatten. Bedömningar av dagvattenkvalitet och utsläppspåverkan på recipienter görs 

från fall till fall utifrån referensvärden och bedömningar av recipientens känslighet. I denna 

utredning ligger största vikt på att inte öka utsläppen till Västerdalälven. Som referens för 

föroreningshalter används även Riktvärdesgruppens riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Riktvärdesgruppen tog under 2009 fram riktvärden för föroreningar i dagvatten som 

fungerar som en indikator på om rening av dagvatten är nödvändigt. Reningen förutsätts 

göras med bästa möjliga teknik, till en rimlig kostnad och ha målsättningen att åtgärderna 

leder till att föreslagna riktvärden inte överskrids (Riktvärdesgruppen, 2009).  

Riktvärdena är indelade i olika nivåer beroende på hur utsläppspunkten för dagvattnet 

förhåller sig till den sjö, vattendrag eller grundvatten som dagvattnet ska ledas till. Det 

finns därför riktvärden för direktutsläpp till recipient, utsläpp i delavrinningsområde 

uppströms recipient och utsläpp för verksamhetsutövare i förbindelsepunkt till ett 

sammanhängande dagvattensystem. Riktvärdena skiljer sig också åt mellan stora och 

små sjöar/vattendrag. I detta fall har nivå 2M använts då utredningsområdet ligger 

uppströms utsläppspunkt i recipient, samt att fastigheten har en gemensam 

dagvattenlösning i form av dike innan det släpps ut i recipienten.  

Tabell 1. Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp. Angivna riktvärden motsvarar utsläpp enligt nivå 1M/2M 

(Riktvärdesgruppen, 2009). 

Ämne Enhet Riktvärde 1M Riktvärde 2M 

Fosfor (P) µg/l 160 175 

Kväve (N) µg/l 2000 2500 

Bly (Pb) µg/l 8 10 

Koppar (cu) µg/l 18 30 

Zink (Zn) µg/l 75 90 

kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,5 

Krom (Cr) µg/l 10 15 

Nickel (Ni) µg/l 15 30 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,07 

Suspenderad substans (SS) mg/l 40 60 

Olja mg/l 0,4 0,7 

Bens(a)pyren µg/l 0,03 0,07 
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SVENSKT VATTENS PUBLIKATION P110 
Svenskt Vattens publikation P110 ger rekommendationer för hur nya exploaterings-

områden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och bebyggelse 

(Svenskt Vatten, 2016). Publikationen berör även befintliga områden och visar att mycket 

arbete kommer att krävas för att uppnå en förbättrad säkerhet mot översvämning i 

befintliga samhällen och för att reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till 

recipienter.  

P110 anger övergripande krav och förutsättningar för samhällenas avvattning, 

dimensionering och utformning av nya dagvattenledningar, dimensionering och utformning 

av nya spillvattenledningar, samt hur vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och 

tas om hand. I syfte att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten 

att nederbördsintensiteten ska ökas med 25 % i beräkningar i dagvattenutredningar.  

Då nya dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och 

byggnader inte översvämmas när kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids. 

Därmed är det extra viktigt att ta hänsyn till hur området höjdsätts så att ytligt rinnande 

dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. Det här görs med fördel genom att 

anlägga byggnader högre än kringliggande vägar som då kan agera avledare mot 

närmaste recipient. 

ÖVRIGA SKYDD OCH HÄNSYN 
Det utredda planområdet ligger vid Transtradsfjället och utgör ett riksintresse enligt 

miljöbalken kapitel 4 § 2, då området utgör en viktig del i dess turism och rörligt friluftsliv.  

Öster om planområdet finns ett vattendrag, vilket innebär att strandskydd enligt 

miljöbalken 7 kap § 18c gäller för planområdet. I och med exploateringen föreslås det av 

Malung-Sälens kommun att strandskyddet upphävs.  

WESERDOMEN 
Den första juli 2015 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-461/13 som är mera känt 

som Weserdomen. Domen handlar om hur ”försämring av vattenkvalitet” ska tolkas i 

ramdirektivet för vatten. Det domen innebär är att en verksamhet eller en åtgärd inte får 

tillåtas om det finns risk för att orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status. När 

det talas om en ”försämring av status” har man i tidigare fall kunnat tolka det som en 

försämring av en statusklass (exempelvis från god till måttlig). Det innebar att om den 

biologiska statusen för en vattenförekomst klassades som måttlig så fanns det möjlighet 

att öka utsläppen av en parameter (så att klassningen för enbart denna sänktes från god 

till måttlig) så länge som den sammanvägda biologiska statusen inte förändrades. Efter 

Weserdomen är denna typ av ökningar inte längre tillåtna.  

Det här betyder i praktiken att det inte längre är tillåtet att godkänna projekt som kan 

äventyra att en enskild parameter sänks en statusklass, oberoende om den 

sammanvägda statusen förändras eller inte.  

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom: 

- Miljöbalken kap. 5. 

- Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

- Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.  
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ANSVAR FÖR DAGVATTEN  
Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för att hantering av 

dagvatten på dennes fastighet sker med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande 

fastigheter inte skadas. Huvudmannen för allmän platsmark ansvarar för avvattningen av 

denna, precis som en fastighetsägare gör inne på sin fastighet. Huvudmannen för allmän 

platsmark kan vara kommunen, men också en gemensamhetsförening, exempelvis en 

vägförening. 

Inom verksamhetsområdet för den allmänna dagvattenanläggningen är det sedan 

kommunen eller VA-bolaget, i egenskap av VA-huvudman, som ansvarar för 

avledning(bortledning) av dagvattnet både från de anslutna fastigheterna (VA-

abonnenterna) och den allmänna platsmarken. Det är detta som kan sammanfattas med 

”samlad bebyggelse”. 

Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i figur 2. Fastighetsägare är ansvariga för 

dagvattenhanteringen på egen fastighet (byggnader och tomtmark), markerat med rött. 

Inom verksamhetsområde för allmänt VA får fastighetsägare ansluta till det allmänna VA-

ledningsnätet enligt de krav som VA-huvudmannen bestämt i sin ABVA (Allmänna 

Bestämmelser för VA) och ska då erlägga avgifter enligt fastställd taxa.  

Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen för vägar, gator och allmänna platser, 

markerat med blått, innan anslutning sker till den allmänna VA-anläggningen. I figur 2 visas 

ingen parkmark, men denna ingår i begreppet allmän platsmark och ansvaret följer samma 

princip som för gata. 

 
Figur 2: Beskrivning av ansvarsfördelningen för dagvattensystemet. FP = förbindelsepunkt. 

Den allmänna Va-anläggningen, markerad med grönt, ska tillgodose det behov som finns 

för bortledning av dagvatten från verksamhetsområdet utifrån det behov som definieras i 

vattentjänstlagen och den standard som Svenskt Vattens branschpraxis anger. Den ska 

även rena förorenat dagvatten enligt miljöbalken.  

1.1.1 Ansvar vid skyfall 

Det kommunala ansvaret kopplat till skyfall beror på regnets storlek. Mindre regn ska tas 

om hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande branschpraxis, idag 
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gäller P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger dimensioneringskraven behöver 

inte tas om hand i ledningsnätet och rinner därmed av på markytan. 

Kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet överskrids, samt 

kommunens ansvar i rollen som fastighetsägare, beskrivs huvudsakligen i plan- och 

bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och Jordabalken (JB). Där framgår det att ny 

bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig mark utifrån risken för översvämning. 

Kommunen har utredningsskyldighet för att klarlägga om marken är lämplig. För att avgöra 

om marken är lämplig rekommenderar Svenskt Vatten att ny bebyggelse anpassas så att 

skador på byggnader undviks vid regn med en återkomsttid om minst 100 år (Svenskt 

Vatten, 2016). 

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse 

tillåts på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap. 

Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
MARKANVÄNDNING FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING 
Utredningsområdet tillhör kvartersområdet Norra Orrbacken i Malung-Sälens kommun. 

Planområdet som utreds är en del av fastigheten Gusjö 4:65 m.fl, som är beläget nordöst 

om Kläppens skidanläggning. Planområdet är cirka 2,3 hektar stort och består av avverkad 

kalmark med fröträdsställning och en ungskog. Inom planområdet finns idag ett dike i den 

nordvästra samt nordöstliga delen.  

I Figur 3 presenteras utredningsområdet med dagens markanvändning.  

 

Figur 3: Utredningsområdet före exploatering, Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.  
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Exploateringen bygger på förtätning av den befintliga marken. Totalt ska 48 nya fritidshus 

byggas.  För att öka den gemensamma trivseln inom området ska en friluftslivsyta 

anläggas mellan bostadsområdena. Inom planområdet ska även en återvinningscentral 

upprättas vid infarten från Pistvägen. Den nya markanvändningen baseras på 

illustrationsplanen från samrådshandlingen (2019-04-17). Infartsvägen från Pistvägen 

kommer i ett tidigt skede att anläggas med grus för att i framtiden ersättas med makadam. 

I figuren redovisas även den nya dikesdragningen samt planerad skidled.  

I Figur 4 presenteras utredningsområdet efter exploatering.  

 

Figur 4: Utredningsområdet efter exploatering. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.  

 

GEOLOGI OCH HYDROLOGI 
Utifrån tillgängliga data från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU 2021a) framgår det 

att de översta lagren inom detaljplanområdena består av morän, se Figur 5. SGU:s 

jordartskarta visar endast markens övre jordlager och kartbilden är en extrapolering av 

information från provpunkter.  
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Figur 5. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som visar att planområdet består av morän. Kartan är 

hämtad från SGU:s visningstjänst för jordarter 1:25 000 – 1:100 000. 

En geoteknisk utredning har utförts inom planområdet och i följande stycken 

sammanfattas viktiga förutsättningar för dagvattenhanteringen. För mer detaljerad 

information hänvisas till geotekniskt PM (Sweco 2021). Dessutom planeras en 

kompletterande geoteknisk utredning av planområdet att utföras under hösten 2021. 

Jorden i området består av naturligt lagrad sandig siltig moränmark med varierande 

blockhalt. Blockhalten varierar från normalblockig till rikblockig med enstaka stora block. 

Inget berg har påträffats vid fältkartering inför denna utredning. Förmodat berg har dock 

påträffats tidigare vid provgropsgrävning i 4 gropar på ca 1,2–1,7m djup. 

Fältkarteringen skedde 17-18 maj 2021 under en period på året då området var blötare än 

normalt. Detta på grund av snösmältning från skidanläggningen samt ihållande regn. Det 

noterades höga flöden i diken samt vatten i markytan på mer låglänta områden inom och 

runt omkring området.  
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De stora mängderna dagvatten bidrog till att trummorna nedströms (Φ 400 mm) uppnådde 

sitt maximala flöde, se Figur 6 och Figur 7 .  

 

Figur 6 Trumma inlopp öster om skidspår som avleder dagvatten mot planområdet. Foto: Sweco 

 

Figur 7 Dagvatten från utloppet av trumman i Figur 6 där dagvatten avleds okontrollerat in i planområdet. Foto: Sweco 

Vid ytkarteringen kunde det konstateras att dagvatten leds okontrollerat till planområdet 

via trumman under skidspåret. Det okontrollerade inflödet bidrar till att området har höga 

vattennivåer (är vattensjukt) se Figur 8 och Bilagan. Dagvattnet avrinner sedan norrut, där 

omfattande dikning har utförts på grund av höga grundvattennivåer.   
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Figur 8 Vattensjuk mark inom planområdet. Foto: Sweco 

Det befintliga terrängdiket i den östra delen av planområdet avleder dagvattnet nordost 

och ner i befintligt vägdike. Terrängdiket är idag dämt, troligtvis på grund av avsaknad av 

eller igensatta trummor, se Figur 9 och  Figur 10. 

 

Figur 9 Terrängdike öster om området. Foto: Sweco Figur 10 Utlopp av terrängdike som dämmer på grund 

av avsaknad eller igensatt trumma. Foto: Sweco 

Grundvattenrör sattes i tre av groparna, där vattenytan vid undersökningstillfället låg nära 

markytan på grund av inläckande ytvatten. Det är därför svårt att uttala sig om 

grundvattnets nivå, det finns inte heller några tillräckligt närliggande brunnar (SGU 2021b) 

som kan ge en ungefärlig bild av grundvattennivån.  
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AVRINNINGSOMRÅDE OCH FLÖDESVÄGAR 
Nedan redovisas den generella flödesriktningen i och runt utredningsområdet, samt 

avrinningsområdet uppströms utredningsområdet.  

 

Figur 11. Avrinning inom och i anslutning till utredningsområdet. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Båda analyserna har utförts genom analys med Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) från 

Lantmäteriet (2x2 m upplösning).  
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Figur 12. Avrinningsområde till utredningsområdet. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Vid kraftig nederbörd kan dagvatten ytligt rinna genom utredningsområdet och skapa 

problem om inte höjdsättningen utformas för att motverka detta. Avrinningsområdet 

uppgår till 23 ha och vid mindre regn bedöms dagvatten tas om hand lokalt, det vill säga 

vid mindre regn förväntas inte utredningsområdet påverkas av annat dagvatten än det 

som uppkommer inom plangränsen.  

RECIPIENT 
Recipienten för dagvatten för detaljplanen är Västerdalälven med VISS-ID WA67830415.  

Västerdalälven sträcker sig totalt 315 km, där recipienten för detaljplanen utgörs av en 

delsträcka motsvarande 35 km. Miljökvalitetsnormen som är beslutad år 2019 för 



 

 Dagvattenutredning 15 

 Date: 2021-07-09  

 Document supervisor: Terese Bergenstråle & Frida Gissén  

 

förvaltningscykel 2 anger att den ekologiska statusen ska vara god år 2021 och att god 

kemisk ytvattenstatus ska uppnås. 

Länsstyrelsen har bedömt att recipienten i nuläget uppnår en måttlig ekologisk status och 

att den inte uppnår god kemisk status.  

Vid mätning av den totala fosforhalten har en hög medelfosforhalt uppmätts, baserat på 

24 mätprover mellan åren 2016-2017. Fosfor ingår i kvalitetsfaktorn näringsämnen, som 

på grund av de höga halterna klassas som måttlig. Recipienten har även bedömts vara 

starkt försurad.  En bidragande källa till de höga fosforhalterna bedöms vara de två 

avloppsreningsverk som släpper ut renat avloppsvatten i recipienten. Hydromorfologin 

klassas som måttlig, där avvikelser i flödets förändringstakt har bedömts som 

otillfredsställande på grund av säsongsregering av vattenkraft. Recipienten har en 

morfologisk påverkan av den omkringliggande marken. Närområdet utgörs till 20 % av 

anlagda ytor eller jordbruksmark.  

Den kemiska statusen uppnår ej god status. De prioriterade ämnena som bidrar till att 

recipienten inte uppnår god kemisk status är höga halter av kvicksilver och bromerade 

flamskyddsmedel från atmosfärisk deposition.  I närområdet finns en trävaruanläggning 

som riskerar att bidra med föroreningar i vattenförekomsten och därmed sänka statusen 

ytterligare, där PAH´er anses vara den största riskfaktorn. Förutom trävaruhuset finns det 

två verksamhetsområden som kan ha en påverkan på recipientens kemiska status. 

Vasaloppsstarten där skidornas vallning innehåller ämnena fluor, PFOS och PFAS kan 

bidra till att vattenförekomsten förorenas. Även en närliggande brandstation kan bidra med 

förhöjda halter av PFOS. 

Planområdet har god infiltrationsförmåga och bidrar därför med ett tillflöde till 

grundvattenförekomsten Fulufjället-Sälen, med VISS-ID: WA31194440. 

Grundvattentäkten har en total area på 1479 km2 Grundvattenförekomsten uppnår idag 

god kemisk status samt god kvantitativ status.  

BEFINTLIGT DAGVATTENLEDNINGSNÄT 
Det finns idag inget befintligt dagvattenledningsnät inom planområdet, avledning sker via 

öppna diket. Grundförutsättningen är att fortsätta med öppna diken vid byggnation av 

planområdet och därför anläggs inga dagvattenledningar.  

SKYFALLSANALYS/LÅGPUNKTSKARTERING 
En översiktlig analys av ett skyfallsscenario har gjorts med hjälp av verktyget SCALGO 

Live. SCALGO Live är en GIS-baserad onlinetjänst som används för att analysera 

höjddata ur ett ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och 

vattenvolymer för att identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas då en given 

volym vatten rinner av på markytan. Metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter 

och kan inte identifiera effekter av tröghet i ett system. Exempel på tröghet kan exempelvis 

vara flödesmotstånd över en markyta eller dynamiska effekter av ledningsnät eller 

trummor. 

SCALGO Live är ett bra verktyg i tidiga planeringsskeden där översiktlig systemförståelse 

för ytavrinning och potentiella översvämningsrisker är i fokus. Resultaten från SCALGO 

Live bör i regel inte användas för detaljprojektering eller dimensionering, det finns dock 

undantag för när detta kan vara lämpligt. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att 

ta hänsyn till sådana identifierade översvämningsområden för att förhindra att vatten blir 

stående och därmed skadar byggnader eller hindrar framkomlighet för exempelvis 

utryckningsfordon. 
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Skyfall som analyserats kan likställas med ett 100-års regn med 60 minuters varaktighet. 

Detta har analyserats för att identifiera vilka områden som, med befintlig höjdsättning, 

riskerar att översvämmas med vatten vid stora regn. Detta scenario används, tillsammans 

med en klimatfaktor om 25 %, utifrån rekommendationer från P110 (Svenskt Vatten, 

2016). I Figur 13 presenteras resultatet av att belasta utredningsområdet med en 

regnvolym motsvarande 67,5 mm nederbörd. För denna belastning gäller även 

antagandet att ledningsnätet inte avleder något vatten samt att infiltration på 

genomsläppliga ytor inte sker. 

 

Figur 13. Vattendjup i lokala lågpunkter vid kraftig nederbörd (67,5 mm, motsvarande ett 100-års regn med 60 minuters 

varaktighet och klimatfaktor 25 %). Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

För befintliga förhållanden har inga instängda områden identifierats. Vid infarten från 

Pistvägen fås ett maximalt vattendjup mellan 0,1 – 0,2 m, vilket inte kommer att bidra till 

någon större risk för högt stående vatten. Vid extrema nederbördstillfällen finns det en risk 

för översvämning av dagvatten längs med Get Johannas väg.  Förslag till höjdsättning i 
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anslutning mot fasad och förslag till ytliga avrinningsvägar presenteras i kapitel Principiell 

höjdsättning och sekundära avrinningsvägar nedan. 

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vid fältbesöket som utfördes mellan 17-18/05-2021, konstaterades det att ytvatten 

strömmade okontrollerat in på planområdet via dagvattentrummor. Utredningen av 

dagvattenhanteringen inom planområdet innan och efter exploatering, förutsätter att 

enbart det dagvatten som genereras inom området ska omhändertas. Det vill säga att det 

dagvatten som ytligt avvattnas från uppströms avrinningsområde (se Figur 12) i framtiden 

inte avleds via trummorna in på planområdet. Detta förutsätter att dagvattentrummorna 

antingen tas bort eller täpps igen (Figur 25). Genom att stoppa inflödet mot planområdet 

avleds dagvattnet istället nordost mot Örebäcken. För att avledningen mot Örebäcken ska 

fungera behövs även ett nytt dike utformas längs med skidspåret och som ansluter det 

befintliga terrängdiket. Förutom ändring av flödesriktning på uppströms dagvattenflöde, 

kan ett skyddsdike eller vall behöva utformas längs med skidspåret för att skydda 

planområdet mot snösmältning. Omledning av vatten på detta sätt kan vara 

tillståndspliktigt även om det i detta fall skulle vara en återgång till mer normala 

vattenflöden.  

Genom att avvattna dagvattnet enligt ovanstående bidrar det även till att de norra befintliga 

fastigheterna får en minskad risk för sättningar. Detta då de höga vattennivåerna som 

påverkar förutsättningarna för sättning, orsakas av det okontrollerade inflödet av 

uppströms dagvatten.  
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METOD OCH INDATA 
MARKANVÄNDNING 
En sammanställning av de olika typerna av markanvändning som finns inom 

utredningsområdet, före och efter exploatering, presenteras i Fel! Ogiltig självreferens i 

bokmärke.. Markanvändning före exploatering har uppskattats utifrån Lantmäteriets 

ortofoto. Markanvändning efter exploatering har uppskattats utifrån plankarta (2019-04-

12), tillhandahållen av Malung-Sälens kommun. 

Tabell 2.  Markanvändning före och efter exploatering. Notera att den totala avrinningskoefficienten är viktad och inte 

summerad. 

Område 1 

  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Öppen skogsmark 0,44 0,1 0,23 - - - 

Kalhygge - - - 0,18 0,15 0,02 

Grusyta - - - 0,14 0,4 0,05 

Fritidshusområde - - - 0,12 0,4 0,02 

Totalt 0,44 0,52 0,23 0,44 0,21 0,09 

 

Område 2 

  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Öppen skogsmark 0,21 0,1 0,02 - - - 

Kalhygge  - - 0,10 0,15 0,01 

Grusyta - - - 0,06 0,4 0,02 

Fritidshusområde - - - 0,04 0,4 0,01 

Totalt 0,21 0,12 0,02 0,21 0,20 0,04 

 

Område 3 

  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Öppen skogsmark 0,17 0,1 0,02 - - - 

Grusyta - - - 0,05 0,4 0,02 

Kalhygge - - - 0,09 0,15 0,01 

Fritidshusområde -  -  - 0,04 0,4 0,02  

Totalt 0,17 0,12 0,28 0,17 0,29  0,05 
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Område 4 
  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Öppen skogsmark 0,21 0,1 0,02 - - - 

Grusyta - - - 0,09 0,4 0,04 

Kalhygge - - - 0,08 0,15 0,01 

Fritidshusområde - - - 0,04 0,4 0,02 

Totalt 0,21 0,12 0,28 0,21 0,30  0,06 

 
Område 5 

  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Öppen skogsmark 0,25 0,1 0,025 - - - 

Grusyta - - - 0,07 0,4 0,03 

Kalhygge - - - 0,12 0,15 0,02 

Tätskogsmark 0,04 0,1 0,004 - - - 

Fritidshusområde - - - 0,08 0,4 0,03 

Totalt 0,29 0,10 0,29 0,27 0,30 0,08 

 
Område 6 

  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Öppen skogsmark 0,32 0,1 0,032 - - - 

Grusyta - - - 0,10 0,4 0,04 

Kalhygge - - - 0,14 0,15 0,02 

Fritidshusområde - - - 0,08 0,4 0,03 

Totalt 0,32 0,10 0,32 0,32 0,28  0,09 

 
Område 7 

  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Öppen skogsmark 0,29 0,1 0,03 - - - 

Grusyta - - - 0,07 0,4 0,03 

Kalhygge - - - 0,14 0,15 0,02 

Fritidshusområde - - - 0,08 0,4 0,03 

Totalt 0,29 0,10 0,03 0,29 0,28  0,08 
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Väg+ återvinningscentral  
  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area (ha) 

Öppen skogsmark 0,24 0,1 0,02 - - - 

Väg - - - 0,03 0,8 0,02 

Återvinningscentral - - - 0,21 0,7 0,15 

Totalt 0,24 0,08 0,02 0,24 0,71  0,17 

 

 
Naturmark 

  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area (ha) 

Öppen skogsmark 0,27 0,1 0,03 - - - 

Gräsyta - - - 0,27 0,1 0,03 

Totalt 0,27 0,11 0,03 0,27 0,11 0,03  

 

Hårdgörningsgraden, avrinningskoefficienten, inom utredningsområdet ökar från 2 %, 0,12 

före exploatering till 9 %, 0,28 efter exploatering. 

NEDERBÖRD 
En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 796,18 mm har använts för 

planområdet, baserad på SMHI:s meteorologiska station Västra Ärnäs (10355) då den 

bedöms ligga närmast området. Nederbörden på stationen är mätt till 723,8 mm som 

normalvärde under perioden 1961–1990 och har sedan korrigerats med faktor 1,1 för att 

kompensera för mätförluster.  

RINNTIDER 
Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats för utredningsområdet före och efter 

exploatering. I Tabell 3 presenteras resultaten.  

Tabell 3.  Rinnsträcka, -hastighet och -tid, före och efter exploatering. 

  Före exploatering   

Område 
Rinnsträcka 

(m) 
Rinnhastighet 

(m/s) 
Rinntid 
(min) 

Område 1 200 0,1 33  

Område 2 180 0,1  30 

Område 3 140 0,1  23 

Område 4 160 0,1  27 

Område 5 60 0,1  10 

Område 6 80 0,1 13  

Område 7 100 0,1  17 

Naturområde 150 0,1  25 

Väg + Återvinningscentral 200 0,1 33 
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  Efter exploatering   

Område 
Rinnsträcka 

(m) 
Rinnhastighet 

(m/s) 
Rinntid 
(min) 

Område 1 250 0,5  10 

Område 2 170 0,5  10 

Område 3 130 0,5  10 

Område 4 110 0,5  10 

Område 5 80 0,5  10 

Område 6 130 0,5  10 

Område 7 80 0,5  10 

Naturområde 150 0,1  25 

Väg + Återvinningscentral 200 0,5 10 

 

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Beräkning av föroreningsbelastning och reningseffekt har utförts med hjälp av den 

webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). Modellen är ett 

planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika 

föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata till modellen består av 

nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och markanvändning. Till 

beräkningarna använder modellen kvalitetsgranskade schablonhalter av föroreningar, 

baserade på flödesproportionell provtagning (StormTac, 2020). 

Observera att en modellering är en förenklad beskrivning av verkligheten som inte fullt ut 

kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i 

dagvattnet. Omfattningen av modellens dataunderlag varierar mellan olika typer av 

föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna en viss 

osäkerhet. Mot bakgrund av avsaknaden av andra modeller som beskriver dagvattnets 

föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i dagvattenanläggningar, bedöms StormTac-

modellen, trots dess osäkerheter, som den mest lämpliga metoden att använda för att 

beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall. Modellens osäkerhet behöver dock 

beaktas när slutsatser dras. 

FLÖDESBERÄKNINGAR 
Beräkning av dagvattenflöden har utförts enligt riktlinjerna och beräkningsmetoden från 

Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” samt med 

hjälp av StormTac (v.20.2.2).  

Enligt P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. Då området i 

framtiden kommer att påverkas av ett förändrat klimat användes en klimatfaktor (1,25) vid 

beräkning av flöden i modellen. Flöden beräknades för regn med 2, 10 och 100 års 

återkomsttid (baserat på gles bostadsbebyggelse). I   
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Tabell 4 syns ansvarsfördelning och rekommenderad återkomsttid som bör hanteras i 

dagvattenledningar enligt Svenskt Vatten. Det dimensionerande flödet för ledningsnätet 

blir det som motsvarar ett 2-årsregn.  
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Tabell 4. Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av bebyggelse enligt 

P110. 

  VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Nya duplikatsystem 

Återkomsttid (år) 
för regn vid fylld 

ledning 

Återkomsttid (år) 
för trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid (år) för mark-
översvämning med skador 

på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 

Centrum- och affärsområden 10 30 >100 
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RESULTAT DAGVATTEN 
FLÖDESBERÄKNINGAR OCH ERFORDRLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM  
Dimensionerande flöden före och efter exploatering, beräknat för olika återkomsttider, 

presenteras i Tabell 5. Klimatfaktor 1,25 har använts för att beräkna flöden. 

Tabell 5. Återkomsttid för regn och dimensionerande flöden från utredningsområdet före och efter exploatering. 

Område 
Återkomsttid 

Flöde före 
exploatering 

Flöde efter 
exploatering 

(år) (l/s) (l/s) 

Område 1  

2 3,5 22 

10 6 37 

100 13 79 

Område 2  

2 1,8 9,5 

10 3 16 

100 6,5 35 

Område 3 

2 1,7 7,9 

10 2,9 13 

100 6,3 29 

Område 4  

2 2 11 

10 3,3 18 

100 7,1 39 

Område 5 

2 4,1 13 

10 7 23 

100 15 49 

Område 6  

2 4,6 16 

10 7,7 26 

100 17 56 

Område 7  

2 3,6 14 

10 6,2 23 

100 13 50 

Naturområde 

2 2,6 2,5 

10 4,4 4,3 

100 9,4 9,2 

Väg + 
Återvinningscentral 

2 1,9 29 

10 3,2 49 

100 6,9 100 

 

Varken Malung-Sälens kommun eller beställaren har ställt krav på hur mycket dagvatten 

som ska renas eller fördröjas från fastigheten efter exploatering. Vid dimensionering av 

dagvattenanläggningar har det antagits att fastigheten inte får bidra med ett större flöde 

än vad som genereras idag.  

Den totala arean för planområdet, samt respektive tomts erforderliga fördröjningsvolym 

redovisas i Tabell 6 för ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.  
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Tabell 6 Erfoderlig fördröjningsvolym från planområde samt från respektive fastighet. 

Område 

Erfoderlig 
fördröjningsvolym 

(m3) 

Område 1 26 

Område 2 11 

Område 3 8,1 

Område 4 12 

Område 5 11 

Område 6 13 

Område 7 8,2 

Väg + återvinningscentral 50 
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FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
I Fel! Hittar inte referenskälla. redovisas beräknade föroreningshalter och -mängder som 

vanligen förekommer i dagvatten. Det redovisas också en jämförelse mellan beräknade 

halter (årsmedelvärden) från utredningsområdet före och efter exploatering och 

Riktvärdesgruppens riktvärden. 

För att uppfylla MKN analyseras beräknad föroreningsbelastning före exploatering mot 

beräknad föroreningsbelastning efter ombyggnation. I Tabell 7 redovisas 

föroreningshalten (µg/l) samt mängden (kg/år) för respektive scenario. För den framtida 

markanvändningen har ingen anläggning av LOD eller annan reningsanläggning antagits.   

Resultaten från modelleringen av föroreningsmängder och föroreningshalter indikerar att 

området idag inte överskrider Riktvärdesgruppens riktvärden för något av ämnena.  Den 

genomgående trenden för både föroreningshalter och föroreningsmängder är att värdena 

ökar i och med exploateringen. Endast zink riskerar att överskrida riktvärdena efter 

exploatering.  Zink överskrider riktvärdet med 2 % och med tanke på ovan nämnda 

osäkerheter i modelleringen av föroreningsbelastningen bedöms därför inte en särskild 

anläggning för rening av dagvatten behövas. Dagvatten leds också ut från planområdet 

via ett öppet dike mot recipienten vilket medför rening på vägen.  

Tabell 7 Föroreningsbelastning från utredningsområdet före och efter exploatering. I den yttersta högra kolumnen 

redovisas riktvärden från Riktvärdesgruppen. Notera att värden som fetmarkerats överskrider föreslaget riktvärde. 

Ämne 

Före exploatering   Efter exploatering   
Riktvärden 

(µg/l) Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

  
Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

  

P 45 0,31   170 1.9   175 

N 770 5,3   2300 26   2500 

Pb 2,5 0,017   8.5 0.095   10 

Cu 7,2 0,05   22 0.24   30 

Zn 16 0,11   92 1.0   90 

Cd 0,12 0,00086   0.24 0.0027   0,5 

Cr 1,5 0,011   5.0 0.056   15 

Ni 2,1 0,015   4.9 0.054   30 

Hg 0,0053 0,000037   0.044 0.00049   0,07 

SS 15000 100   51000 570   60000 

Oil 130 0,87   470 5.3   700 

PAH16 0,041 0,00028   1.0 0.011   - 

BaP 0,0041 0,000028   0.023 0.00026   0,07 
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SYSTEMLÖSNING FÖR 
DAGVATTENHANTERING 
PRINCIPIELL HÖJDSÄTTNING OCH SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR 
En väl genomtänkt höjdsättning är viktigt för att undvika skador på bebyggelse till följd av 

översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid placeras högre än angränsande 

områden (vägar, stigar, grönytor, mm.) vilket medför att dagvatten vid extrem nederbörd 

kan avledas ytligt i händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. Dessa 

ytliga vägar för vatten är det som benämns sekundära avrinningsvägar och kan med fördel 

placeras i lågstråk i befintlig terräng.  

Lågstråk rekommenderas så att vattnet säkert kan avrinna vid stora nederbördstillfällen. 

Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in i dessa innan det rinner 

över de tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur utredningsområdet. Hänsyn till dessa 

aspekter måste tas i den kommande projekteringen.  

För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt Vattens 

publikation P105 ett avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5 %), se Figur 14. 

Förslaget innebär en utkastare på cirka 20 centimeter i kombination med att marken 

närmast fasaden hårdgörs för att undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. 

Marklutningen rekommenderas därefter till cirka 1–2 % för att inte riskera att dagvatten 

rinner in mot byggnaden.  

 

Figur 14. Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad (Sweco, 2017). 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 36 § har en fastighetsägare ett generellt 

ansvar att se till att avvattningen av den egna tomten inte medför betydande olägenhet för 

omgivningen. Detta kan tolkas som att en avledning av dagvatten till en annan fastighet 

inte är tillåtet om inte särskild överenskommelse skett mellan markägare, samt att ingen 

olägenhet skapas. 

Vid exploatering kommer dagvattnet att kunna infiltrera i marken vid mindre 

nederbördstillfällen. Vid skyfall blir marken mättas och avrinning sker i nordlig riktning. För 

att inte avleda allt skyfallsvatten mot det norra diket rekommenderas det att marken 

höjdsätts så att delar av det södra området avvattnas mot terrängdiket i öst. Genom att 

höja delar av södra området får friluftsytan samt de norra fritidshusen en mindre påverkan 

av ökat dagvattenflöde. Ett förslag på sekundära avrinningsvägar, med utgångspunkt i 

planskiss (2019-04-12), redovisas i Figur 15. 
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Figur 15 Visar rekommenderade sekundära avrinningsvägar vid skyfall.  

Det bör poängteras att höjdsättningen förutsätter att erforderlig volym fördröjs inom 

detaljplanen innan det bräddar ut från planområdet.  

Område 1 

Område 2 

Område 3 
Område 4 

Område 5 

Område 6 

Område 7 
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FÖRSLAG PÅ SYSTEMLÖSNING 
Då det idag inte finns någon dagvattenpolicy eller krav för dagvattenhantering från Malung 

Sälen kommun antas att planområdet inte får bidra med en större dagvattenvolym än vad 

som genereras innan exploatering. Enbart zink överskrider de rekommenderade 

riktvärdena med 2% och dagvattenanläggningen bedöms därför inte behöva rena 

dagvatten. För att få ett hållbart system och med tanke på att området ligger ovanför en 

grundvattenförekomst föreslås dagvattnet omhändertas i öppna, tröga system vilket 

medför både rening och minskar flödeshastigheten. 

För att uppfylla kravet om att exploateringen inte få påverka det maximala utflödet från 

området behöver totalt ca 140 m3 fördröjas, baserat på ett 10-årsregn och med klimatfaktor 

på 1,25. 

Föreslagen utformning av dagvattenhanteringen bygger på att ovan beskriven 

omledningen av vatten från högre belägen mark utanför planområdet genomförs. Det 

beskrivs mer under avsnittet Övriga förutsättningar. 

Då det finns indikationer på att vattensjuka områden finns inom planområdet, har 

systemlösningar som fördröjer via infiltration undvikits. Naturområdet/friluftsområdet har 

inte ingått i dagvattenhanteringen, då ytan antas kunna infiltrera i markytan. 

För att göra ett hållbart dagvattensystem som fungerar lång tid föreslås ett öppet system 

av gräsbeklädda diken med dämningar för att skapa fördröjningsvolymer. Dikena anläggs  

längs infartsvägarna och ansluter till de nya omlagda terrängdikena eller befintliga 

vägdiken. Avvattningen från hustaken bör ske via takrännor med utkastare, där dagvattnet 

avvattnas på tomten mot dikena eller längst öppna dagvattenrännor Då fritidshusen 

används under vinterhalvåret när ingen snösmältning sker och då nederbörden är låg, 

bildas ingen större isbildning framför fastigheten. Risk för halka på grund av att dagvattnet 

som avvattnas från utkastarna uppstår vid snösmältningen och då användningen av 

fritidshusen är lägre.  

I  

Figur 16 nedan visas föreslagen systemlösningen för utredningsområdet. 
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Figur 16. Förslag på systemlösning för utredningsområdet. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

  

Område 1 

Område 2 

Område 3 
Område 4 

Område 5 

Område 6 

Område 7 
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GRÄSBEKLÄTT DIKE 
Ett gräsklätt dike fungerar som ett vanligt dike men där lutningen medger grässåd. 

Vegetationen i dike bidrar med både fördröjning och rening där den marken utformas med 

naturligt fall mot dikena. Det är viktigt att inga höjder byggs in som försvårar för vattnet att 

ta sig dit. Öppna av diken avskiljer mycket grovt sediment, där sedimentering över tid kan 

påverka infiltrationsförmågan. Därför rekommenderas rensning av dikena när en större 

mängd sediment kan observeras för att upprätthålla förmågan. Diket bör anläggas med 

självfall så att vattnet leds vidare i önskad riktning och kan anslutas till de planerade dikena 

eller vägdiket för vidare transport. 

Efter den kompletterande geoteknisk utredning senare under 2021 bör det gå att få en 

bättre bild av grundvattennivån. Då planområdet ligger på en grundvattenförekomst är det 

viktigt att infiltration från dagvattenanläggningen har viss distans till grundvattnet. Om 

grundvattennivån strå väldigt högt rekommenderas att botten av dikena tätas för att 

förhindra direkt grundvatteninfiltration. Om grundvattennivån ligger på en nivå som ger en 

säkerhetszon mellan botten av anläggningen och grundvattenzonen bör botten inte tätas. 

Detta då perkolation av dagvatten och grundvattenbildning är viktigt för att säkerställa 

hållbara system och att exploatering inte på sikt bidrar till minskad grundvattenbildning.   

Dikena behöver utföras med avgränsade sektioner och strypta utlopp, till exempel genom 

installation av tvärgående vallar i makadam, sten eller stockar. Detta för att kompensera 

för lutningen och få till fördröjningsvolymen, men det medför också en ökad rening. Fel! 

Hittar inte referenskälla. visas en enkel tvärsektion på en utformning av ett dike med en 

vall som har ett strypt utlopp.  

 

Figur 17. Principskiss för ett dike med strypt utlopp. Illustration: Sweco. 

Dämningen kan också bestå av mindre, mer naturliga hinder som till exempel stenrösen 

eller stockar, se Figur 18 nedan, som skapar en dämningseffekt samtidigt som de har en 

viss genomsläpplighet för att inte stoppa upp flödet helt. 
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Figur 18 Exempel på hur naturliga dämmen kan anläggas i diken. Bildkälla:Sweco 

DIMENSIONERING AV DIKEN 
Syftet med dikena är att kunna ta hand om och fördröja dagvattnet innan det går till de 

planerade terrängdikena utanför planområdet. De dimensioneras inte dimensionerats för 

att uppnå en maximal reningseffekt, men de medför även en rening vilket är positivt för 

recipienten Västerdalälven. 

Vid dimensioneringen av dikena har en säkerhetsfaktor 2 tillämpats, för att säkerhetsställa 

tillräcklig fördröjningsvolym.  Figur 19 -  

Figur 24 redovisar schematisk utformning på dikena för de olika områdena baserat på 

djup, bottenbredd och lutning. Tabell 8 - Fel! Hittar inte referenskälla. visar uppskattade 

dimensioner för dikena. Det är viktigt att poängtera att dimensionerna som föreslås enbart 

är exempel för att visa en ungefärlig utbredningsvolym och säkerställa att tillräcklig plats 

för systemlösningen tillskapas i detaljplanen. I projekteringsskedet bör utformningen ses 

över för att anpassas till platsförutsättningar.   

Tabell 8 Dimensioner för diken i områden angivna. 

Område 1 2 1 och 3 
1,3 och 

4 
5 6 

Erfoderlig 
fördröjningsvolym 

(m3) 
53 22 27 41 50 25 

Längd  
(m) 

137 125 93 50 80 103 

Del av reducerat 
tillrinningsområde 

(%)  
13 13 12 11 7 7,5 
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Område 1 

 

Figur 19 Förslag till utformning av dike i område 1 

Område 2 

 

Figur 20 Förslag till utformning av dike i område 2 

 

Område 1 och Område 3 
 

 

Figur 21 Förslag till utformning av dike i område 1 och 

område 3. 

Område 1, 3 och 4 
 

 

Figur 22 Förslag till utformning av dike i område 1, 3 

och 4.

 

Område 5 

 

Figur 23 Förslag till utformning av dike i område 5. 

Område 6  

 
 

Figur 24 Förslag till utformning av dike i område 6.

 
Område 7, återvinningscentral och väg 

Avvattningen från område 7, återvinningscentralen samt infartsvägen kommer att ske via 

vägdiken. Totalt kommer vägdiket att behöva hantera en total volym om ca 60 m3. Vägdiket 

avleder dagvattnet via befintligt terrängdike mot recipienten. 



 

 

SLUTSATS 
Planområdet har undersökts ur ett dagvattenperspektiv. Följande slutsatser har 

dragits: 

- Exploateringen leder till en hårdgörning av marken inom utredningsområdet och 

avrinningskoefficienten ökar från 0,12 till 0,28. För att inte öka utflödet från 

utredningsområdet efter exploatering behöver dagvatten fördröjas. 

- För att klara föreslagendagvattenhantering inom planområdet antas att det vatten 

som okontrollerat flödar in i planområdet avledas nordöst, mot Örebäcken.  

- Infiltrationsförmågan i underliggande jord bedöms som låg på grund av eventuellt 

högt stående grundvatten och föreslagen dagvattenlösning baseras inte på 

infiltration. 

- Bebyggelsen inom utredningsområdet bedöms vara av typen gles 

bostadsbebyggelse. Enligt krav i Svenskt Vattens P110 ska dagvattensystemet 

för sådana bebyggelseformer utformas så att ett 10-årsregn (med klimatfaktor 

1,25) kan avledas i dagvattensystem utan risk för marköversvämning. För att inte 

öka flödet efter exploatering behöver totalt ca 140 m3 dagvatten fördröjas inom 

utredningsområdet.  

- Dagvattenhanteringen rekommenderas hanteras genom LOD-lösningar och 

avledning bör göras i öppna, tröga system vilket medför både rening och minskar 

flödeshastigheten.  

- Enligt skyfallsanalysen bedöms det inte finnas några lågpunkter inom 

utredningsområdet som riskerar att fyllas med vatten vid stora regn. Vid vidare 

projektering är det viktigt att lågpunkter inte byggs in i systemet.  

- Det är viktigt att snöupplag placeras så att de varken utgör en risk för 

dagvattensystemet när det fryser eller riskerar att överbelasta det vid 

snösmältning. Förslagsvis placeras snöupplag uppströms större avledande stråk.  

- Dimensionering av dagvattenanläggningar i rapporten är endast förslag utifrån 

rådande kunskapsläge för att visa på en möjlig dagvattenhantering och dess 

platsbehov. Det rekommenderas att dimensioneringen ses över i samband med 

projekteringsskede. 

- För att ta hänsyn till geotekniska förhållanden rekommenderas att 

genomförbarheten i dagvattenutredningens föreslagna systemlösningar ses över 

efter det planerade geotekniska fältbesöket under hösten 2021. Främst med 

avseende på om dikenas bottnar bör vara tätade eller inte beroende på 

grundvattennivån.  
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Figur 25 Ytkartering från fältbesök 17–18/05-2021 utfört av Sweco. 
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1 Uppdrag  

På uppdrag av Feriehus Gusjö-Kläppen AB har Sweco genomfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning inför planerad detaljplan vid Orrbacken, Kläppen, Malung-

Sälens kommun. 

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat rött på bilden. Källa: www.eniro.se  

2 Skede och ändamål 

Föreliggande handling är ett planeringsunderlag och beskriver områdets generella 

byggbarhet och markanvändning inför gällande detaljplan. Detta PM får därför inte ligga 

till grund för ett förfrågningsunderlag. 

Handlingen kan dock utgöra stöd till beställaren och deras partners under projektering 

och byggnation i området. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eniro.se/
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3 Objektsbeskrivning 

Inom området vars storlek är ca 2,3 ha, planeras nybyggnation av fritidshus. Området ska 

anslutas till befintlig gata via en ny lokalgata. Lokalgatan ska i sin tur anslutas till 

bostäderna via gator på området som går öst-västlig riktning. Nya VA-ledningar ska 

anläggas i nord-sydlig riktning. 

  
Figur 2. Utdrag ur illustrationskarta för detaljplan. 

4 Underlag för undersökningen 

• Digital grundkarta med topografi över Orrbacken, Kläppen samt digitalt underlag 

över detaljplan tillhandahölls av beställaren 2021-05-12. 

• Planbeskrivning, VA-karta och illustrationsritning erhållet i PDF-format från 

beställaren 2021-01-21  
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5 Utförda undersökningar 

Geologiska & geotekniska fältundersökningar har utförts av Thomas Reblin och Mårten 

Löwegren, Sweco Civil AB. Fältarbeten utfördes mellan 2021-05-17 och 2021-05-18. 

Fältarbetet har omfattat ytkartering och provgropsgrävning för att bestämma 

jordlagerföljd, bergförekomst och grundvatten i området. Provgropsgrävning utfördes i 6 

punkter och installation av grundvattenrör i 3 punkter 

Inmätning av vattendrag, trummor och provgropar har utförts i samband med karteringen 

av området. Använd utrustning är RTK-GPS.  

Koordinatsystem: SWEREF99 13 30,  

Höjdsystem: RH2000. 

Resultat av undersökningen redovisas på bifogade ritningar. 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Aktuellt område utgörs idag av öppen och slybevuxen mark. Området lutar från söder till 

norr med marknivåer i söder på ca +505 och marknivåer i norr på ca +480. I nordöstra 

delen av området är marken något flackare. Marklutningen är generellt ca 5˚ 

Områdets ytskikt består av ca 0,2 m vegetation där sten och block frekvent förekommer.  

6.2 Geologiska förhållanden 

Jorden i området består av naturligt lagrad sandig siltig moränmark med varierande 

blockhalt. Blockhalten varierar från normalblockig till rikblockig med enstaka stora block.  

Torvjordar har ej påträffats i undersökningsområdet. I stället förekommer ansamlingar av 

organiskt material i lokala lågpunkter där vatten samlats i markytan. Dessa organiska 

horisonter i markytan har en maximal lagertjocklek på ca 0.2 m.  

Inget berg i dag har påträffats vid fältkartering. Förmodat berg har dock påträffats vid 

provgropsgrävning i 4 gropar på ca 1,2–1,7 m djup. 

Provtagning på naturligt lagrade moränjordar på 1 m djup under markytan visar på 

varierande innehåll från grus till grusig sandig siltig morän, vilket kan bero på att de ytliga 

jordlagren är svallade. Moränen innehåller sten och block. och tillhör generellt 

materialtyp/tjälfarlighetsklass 3B/2 enligt AMA Anläggning.  
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Figur 3. Provgrop 21S02, sandig siltig moränjord. 

 

6.3 Hydrologiska förhållanden 

Fältkarteringen skedde under en period på året då området är blötare än normalt. Detta 

på grund av snösmältning från skidanläggning samt ihållande regn. Det noterades höga 

flöden i diken samt vatten i markytan på mer låglänta områden inom och runt omkring 

området.  

I områdets södra del rann betydande mängder med vatten in på området från ett 

vattenfyllt dike via en trumma under pistad transportled. Vattnet flödar sedan diffust in i 

området och skapar vattenansamlingar i områdets nordöstra del. Vattnet leds sedan 

vidare i befintliga diken mot norr. 
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Figur 4. Trumma under pistad transportled i södra delen av området. 

 
Figur 5. Vatten som flödar ner i området från trumman. 

 

På grund av dessa företeelser förekommer vatten i markytan över hela området med 

större vattenmängder vid trumman i södra delen av området och ner mot det nordöstra 

hörnet på området (se bilaga 1). Vid provgropsgrävningen erhölls inläckage av ytvatten 

varför grundvattennivån inte kunde bedömas. I provgrop 21S02 tryckte vatten upp från en 

spricka i berget (se bilaga 3). 

Grundvattenrör sattes i tre utav groparna, där vattenytan vid undersökningstillfället låg 

nära markytan på grund av inläckande ytvatten. 
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7 Geotekniska synpunkter och rekommendationer 

7.1 Allmänt 

Mark som innefattas i förslag till detaljplan Orrbacken bedöms generellt ha goda 

geotekniska förutsättningar under förutsättning att omledning av ytvatten sker. 

Risk för ras, moränskred eller slamströmmar föreligger inte på grund av att 

marklutningarna är små. 

Tomtområden planerade på naturligt lagrade moränjordar med normal-till rik blockighet, 

är generellt lämpliga för byggnation, väg och tomtplanering.  

7.2 Grundläggning 

Byggnader i 1–2 våningar ovan mark bedöms kunna grundläggas på packad, 

självdränerande fyllning på moränjord. Detta förutsätter att villkor för geoteknisk kategori 

1 (GK1) uppfylls. Tillåtet grundtryck får uppgå till maximalt 150 kPa enligt TD 

Plattgrundläggning (IEG 7, 2008). Vid tyngre konstruktioner där GK1 ej kan tillämpas skall 

detaljerade geotekniska undersökningar genomföras för objektet. 

Vid ytlig grundläggning med platta skall ytliga jordar med organiska inslag tas bort under 

hela byggnadsytan. Grundläggning bör ske på 0,3 m packad fyllning av bergkross. 

Fyllning får ej läggas ut på tjälad mark. Packning av fyllning skall utföras enligt AMA 17 

kap CEB.212. Fyllning bör utläggas på materialskiljande geotextil. 

Jordarna är tjällyftande och byggnader skall uppföras frostskyddat vid grundläggning. 

Dränering erfordras vid byggnader. 

7.3 Schakt 

Förekommande jordar är flytbenägna i vattenmättat tillstånd. 

Inom området har förmodat berg påträffats vid provgropsgrävning. Risk för bergschakt 

föreligger vid schaktarbeten för byggnader och VA-ledningar. 

Temporära schaktslänter i naturligt lagrad moränjord till max 2 m djup ovan 

grundvattenytan kan ställas i släntförhållande 1:1.  

7.4 Dagvatten 

Dimensionering, hantering och dränering av dagvatten och smältvatten i området är 

ytterst viktigt då det under nedbördsrika perioder och vid snösmältning tillkommer stora 

mängder vatten som behövs transporteras ut ur området.  

Om detta inte beaktas kan det leda till betydande skador på vägmaterial, undergrund eller 

stående vatten i huslägen.  
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Vatten som i nuläget leds ner i området via trumma ska ledas om förslagsvis mot 

befintligt vattendrag öster om området. Detta kommer även att minska flödet i befintliga 

diken söder om området. 

Detta bör studeras i separat dagvattenutredning. Observera att omledning av vatten kan 

vara tillståndspliktigt. 

Vid dimensionering av vägtrummor skall risk för svallis beaktas, vilket kan leda till 

problem med översvämningar och bortspolning av vägmaterial, undergrund eller stående 

vatten vid huslägen. 

8 Värdering av undersökning 

På grund av att marken var vattenmättad fick provgropsgrävningen avbrytas tidigare än 

vid önskat djup. Grävning kunde inte utföras inom det vattenmättade området i nordost.  

9 Kompletterande undersökning 

Det rekommenderas att en kompletterande fältkartering med provgropsgrävning och 

avläsning av grundvattenrör utförs under hösten 2021 när marken är torrare och eventuell 

omledning av ytvatten utförts.  

 

2021-06-10 Sweco Civil AB 

Falun, Geoteknik, Region Mitt. 

 

 

 

 
 

Mårten Löwegren   Thomas Reblin   

Handläggare   Granskare 

 



PROVGROPSUNDERSÖKNING
Projekt Sektion Provgrop Nr Datum

Schaktutrustning Väderlek Temp. Ansvarig

Topografi Markslag

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Plushöjd MY Tjäldjup

Antal block/100m2……………20.. st …………….. st…………….. st

SYFTE
Best. jordlager/bergnivå Bestämning av schaktbarhet Best. tekn.eg. för grundl.
Klarläg. Grundvattenförhåll. Bestämning resursegenskaper Best schaktstabilitet
Kartläg. Markförorening Kartläg.bef. Anl/konstr.

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY Prov Jordart Andel sten Andel sten Andel block Anm.

(m) Nr (fältbestämning) 63<d<200 200<d<630 630<d (t ex. block>1800)
Från Till (vikt%) (vikt%) (vikt%)

0 0,2

0,2 0,4

0,4 1,7 X

1,7

PROVGROPENS GEOMETRI

Bö= …………… m2 Lö= …………… m

H= ………..m

Bu= …………… m Lu= …………… m

GRUNDVATTEN

Sipprar/Rinner in på ………..….……. m djup u. markytan (ytvatten) Torrt

Flödar/Forsar in på ……...……………. m djup u. markytan

Vattenyta stabiliserad på …………...… m djup u. markytan, efter ca ……...………… timmar

Siktanalys Wn Org.halt. GV-mätning Vingborr MCV Proctor

Los Angeles MicroDeval Krossytegr. Schaktbarhet Foto/Film …………… …………..

Förmodat berg

sandig siltig morän

grå sandig siltig morän (Vx)

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR  I BILAGA NR :  …..

30025590 Orrbacken, Kläppen 21S01 2021-05-18

CAT 314E Regn +7 Thomas R

Svagt sluttande Skogsmark

497,4

Veg

1

3

1

x

0,3 

x
x x

x

1,7

Bilaga 1



PROVGROPSUNDERSÖKNING

Bilaga 1



PROVGROPSUNDERSÖKNING
Projekt Sektion Provgrop Nr Datum

Schaktutrustning Väderlek Temp. Ansvarig

Topografi Markslag

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Plushöjd MY Tjäldjup

Antal block/100m2……………10. st …………….. st…………….. st

SYFTE
Best. jordlager/bergnivå Bestämning av schaktbarhet Best. tekn.eg. för grundl.
Klarläg. Grundvattenförhåll. Bestämning resursegenskaper Best schaktstabilitet
Kartläg. Markförorening Kartläg.bef. Anl/konstr.

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY Prov Jordart Andel sten Andel sten Andel block Anm.

(m) Nr (fältbestämning) 63<d<200 200<d<630 630<d (t ex. block>1800)
Från Till (vikt%) (vikt%) (vikt%)

0 0,2

0,2 1,3 x

1,3

PROVGROPENS GEOMETRI

Bö= …………… m3 Lö= …………… m

H= ………..m

Bu= …………… m Lu= …………… m

GRUNDVATTEN

Sipprar/Rinner in på ………..….……. m djup u. markytan Torrt

Flödar/Forsar in på ……...……………. m djup u. markytan (trycker upp från spricka i berg)

Vattenyta stabiliserad på …………...… m djup u. markytan, efter ca ……...………… timmar

Siktanalys Wn Org.halt. GV-mätning Vingborr MCV Proctor

Los Angeles MicroDeval Krossytegr. Schaktbarhet Foto/Film …………… …………..

30025590 Orrbacken, Kläppen 21S02 2021-05-18

CAT 314E Regn +7 Thomas R

Svagt sluttande Skogsmark

493,5

Veg

Förmodat berg

sandig siltig morän

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR  I BILAGA NR :  …..

2

4

2

x

1,2

x
x x 

x 

1,3

Bilaga 1
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PROVGROPSUNDERSÖKNING
Projekt Sektion Provgrop Nr Datum

Schaktutrustning Väderlek Temp. Ansvarig

Topografi Markslag

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Plushöjd MY Tjäldjup

Antal block/100m2……………10. st …………….. st…………….. st

SYFTE
Best. jordlager/bergnivå Bestämning av schaktbarhet Best. tekn.eg. för grundl.
Klarläg. Grundvattenförhåll. Bestämning resursegenskaper Best schaktstabilitet
Kartläg. Markförorening Kartläg.bef. Anl/konstr.

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY Prov Jordart Andel sten Andel sten Andel block Anm.

(m) Nr (fältbestämning) 63<d<200 200<d<630 630<d (t ex. block>1800)
Från Till (vikt%) (vikt%) (vikt%)

0 0,2

0,2 1,8 x

PROVGROPENS GEOMETRI

Bö= …………… m3 Lö= …………… m

H= ………..m

Bu= …………… m Lu= …………… m

GRUNDVATTEN

Sipprar/Rinner in på ………..….……. m djup u. markytan (ytvatten) Torrt

Flödar/Forsar in på ……...……………. m djup u. markytan

Vattenyta stabiliserad på …………...… m djup u. markytan, efter ca ……...………… timmar

Siktanalys Wn Org.halt. GV-mätning Vingborr MCV Proctor

Los Angeles MicroDeval Krossytegr. Schaktbarhet Foto/Film …………… …………..

30025590 Orrbacken, Kläppen 21S03 2021-05-18

CAT 314E Molnigt +7 Thomas R

Svagt sluttande Skogsmark

488,2

Vegetation/Mulljord

sandig siltig morän Blockig morän

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR  I BILAGA NR :  …..

2

4

2

x

0,3 

x
x x

x

1,8

Bilaga 1
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PROVGROPSUNDERSÖKNING
Projekt Sektion Provgrop Nr Datum

Schaktutrustning Väderlek Temp. Ansvarig

Topografi Markslag

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Plushöjd MY Tjäldjup

Antal block/100m2……………10. st …………….. st…………….. st

SYFTE
Best. jordlager/bergnivå Bestämning av schaktbarhet Best. tekn.eg. för grundl.
Klarläg. Grundvattenförhåll. Bestämning resursegenskaper Best schaktstabilitet
Kartläg. Markförorening Kartläg.bef. Anl/konstr.

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY Prov Jordart Andel sten Andel sten Andel block Anm.

(m) Nr (fältbestämning) 63<d<200 200<d<630 630<d (t ex. block>1800)
Från Till (vikt%) (vikt%) (vikt%)

0 0,2

0,2 0,4

0,4 1,5 x

1,5

PROVGROPENS GEOMETRI

Bö= …………… m3 Lö= …………… m

H= ………..m

Bu= …………… m Lu= …………… m

GRUNDVATTEN

Sipprar/Rinner in på ………..….……. m djup u. markytan (ytvatten) Torrt

Flödar/Forsar in på ……...……………. m djup u. markytan

Vattenyta stabiliserad på …………...… m djup u. markytan, efter ca ……...………… timmar

Siktanalys Wn Org.halt. GV-mätning Vingborr MCV Proctor

Los Angeles MicroDeval Krossytegr. Schaktbarhet Foto/Film …………… …………..

30025590 Orrbacken, Kläppen 21S04 2021-05-18

CAT 314E Regn +7 Thomas R

Svagt sluttande Skogsmark

483,2

vegetation/mulljord

brun sandig siltig morän

grå sandig siltig morän (Vx)

Större block eller förm. berg

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR  I BILAGA NR :  …..

2

4

2

x

0,2

x
x x

x

1,8

Bilaga 1
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PROVGROPSUNDERSÖKNING
Projekt Sektion Provgrop Nr Datum

Schaktutrustning Väderlek Temp. Ansvarig

Topografi Markslag

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Plushöjd MY Tjäldjup

Antal block/100m2……………10. st …………….. st…………….. st

SYFTE
Best. jordlager/bergnivå Bestämning av schaktbarhet Best. tekn.eg. för grundl.
Klarläg. Grundvattenförhåll. Bestämning resursegenskaper Best schaktstabilitet
Kartläg. Markförorening Kartläg.bef. Anl/konstr.

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY Prov Jordart Andel sten Andel sten Andel block Anm.

(m) Nr (fältbestämning) 63<d<200 200<d<630 630<d (t ex. block>1800)
Från Till (vikt%) (vikt%) (vikt%)

0 0,2

0,2 0,4

0,4 1,4 x

1,4

PROVGROPENS GEOMETRI

Bö= …………… m2 Lö= …………… m

H= ………..m

Bu= …………… m Lu= …………… m

GRUNDVATTEN

Sipprar/Rinner in på ………..….……. m djup u. markytan (ytvatten) Torrt

Flödar/Forsar in på ……...……………. m djup u. markytan

Vattenyta stabiliserad på …………...… m djup u. markytan, efter ca ……...………… timmar

Siktanalys Wn Org.halt. GV-mätning Vingborr MCV Proctor

Los Angeles MicroDeval Krossytegr. Schaktbarhet Foto/Film …………… …………..

30025590 Orrbacken, Kläppen 21S05 2021-05-18

CAT 314E Moln +7 Thomas R

Svagt sluttande Skogsmark

493,2

Vegetation

brun sandig siltig morän Blockrik

grå sandig siltig morän (Vx)

Större block eller förmod. berg

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR  I BILAGA NR :  …..

2

4

1,5

x

1,2

x
x x

x

1,4

Bilaga 1
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PROVGROPSUNDERSÖKNING
Projekt Sektion Provgrop Nr Datum

Schaktutrustning Väderlek Temp. Ansvarig

Topografi Markslag

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Plushöjd MY Tjäldjup

Antal block/100m2……………10. st …………….. st…………….. st

SYFTE
Best. jordlager/bergnivå Bestämning av schaktbarhet Best. tekn.eg. för grundl.
Klarläg. Grundvattenförhåll. Bestämning resursegenskaper Best schaktstabilitet
Kartläg. Markförorening Kartläg.bef. Anl/konstr.

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY Prov Jordart Andel sten Andel sten Andel block Anm.

(m) Nr (fältbestämning) 63<d<200 200<d<630 630<d (t ex. block>1800)
Från Till (vikt%) (vikt%) (vikt%)

0 0,2

0,2 0,3

PROVGROPENS GEOMETRI

Bö= …………… m0,5 Lö= …………… m

H= ………..m

Bu= …………… m Lu= …………… m

GRUNDVATTEN

Sipprar/Rinner in på ………..….……. m djup u. markytan Torrt

Flödar/Forsar in på ……...……………. m djup u. markytan (ytvatten)

Vattenyta stabiliserad på …………...… m djup u. markytan, efter ca ……...………… timmar

Siktanalys Wn Org.halt. GV-mätning Vingborr MCV Proctor

Los Angeles MicroDeval Krossytegr. Schaktbarhet Foto/Film …………… …………..

30025590 Orrbacken, Kläppen 21S06 2021-05-18

CAT 314E Moln +7 Thomas R

Svagt sluttande Blöt skogsmark

490,8

Vegetation

ytvatten

Morän Kraftigt inläckage av

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR  I BILAGA NR :  …..

1

2

1

x

0,1

x
x x

x

0,3

Bilaga 1
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Jordprovsanalys

Granskad

P:\2172\Uppdrag 2021\36314\[Skr 210604.xlsx] 

Gråbrunt något lerigt något sandigt GRUS (osäker benämning 

pga liten provmängd), (cl)(sa)Gr

2/1

Anm.

32

Finjords-

halt 

0,063/63 

mm [%]

21

2/1

4A/3

Mtrl

typ/

tjälf.

klass
1)

3B/2

2/1

Gråbrun grusig sandig siltig MORÄN, grsasiTi

Gråbrunt GRUS, Gr

Gråbrunt sandigt GRUS moränliknande, saGr
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UppdragsgivareUppdragsnummer

30025590

2021-05-18

2021-06-042021-06-02 -

21S01

Orrbacken, Kläppen

Löp-nr

2021-06-04UtskriftsdatumProvtagningsdatum

Projekt

Sweco Sverige AB, Falun

Provtagningsredskap / Analysmetod

36314

1.0
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21S04

21S05

[m]
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Borrhål/

Sektion
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1.0
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 SWECO Geolab ingår i SWECO Sverige AB

 Besöksadress: Rålambsvägen 13, 112 50 Stockholm Tel: 070-639 48 95

 geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab 1(1)
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FÄLTPROTOKOLL GRUNDVATTENMÄTNING

Uppdragsnr:

30025590

Metod: Punktnr: ID-märkt Ja/Nej Lock Ja/Nej Filterlängd:

RF 21S02GW Nej Ja 1 m

0,60 m

1,40 m

493,50

494,10

492,10

Rörmaterial:

Plast

Tid Avläsning - d2 , [m] GW-nivå Sign.

Nivå innan

0- nivå

1 min

2 min

4 min

8 min

16 min

32 min

Datum

2021-05-18 0,60 493,50 TR

TORR RÖ

FLÖDAR RF

ERSATT BB

AVSLUTAT BG

HINDER BS

FUNKTIONSKONTROLL OK KB

FUNKTIONSKONTROLL EJ OK PP

SPOLAT

FRUSET Stål

Plast

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker: Inst. Datum:

Orrbacken Kläppen Mårten Löwegren 2021-05-17

Rördimension:

50 mm Plast

Rörlängd över markyta (h1) :

Rörlängd under markyta (D) :

Markytans nivå (my) :

Nivå överkant rör (ök) :

Nivå underkant rör (uk) :

Funktionskontroll- Röret toppas med vatten och läses enligt nedan:

Anmärkning

493,00

493,10

493,20

493,30

493,40

493,50

493,60

493,70

493,80

493,90

494,00
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FÄLTPROTOKOLL GRUNDVATTENMÄTNING

Uppdragsnr:

30025590

Metod: Punktnr: ID-märkt Ja/Nej Lock Ja/Nej Filterlängd:

RF 21S04GW Nej Ja 1 m

1,35 m

1,65 m

483,20

484,55

481,55

Rörmaterial:

Plast

Tid Avläsning - d2 , [m] GW-nivå Sign.

Nivå innan

0- nivå

1 min

2 min

4 min

8 min

16 min

32 min

Datum

2021-05-18 1,70 482,85 TR

TORR RÖ

FLÖDAR RF

ERSATT BB

AVSLUTAT BG

HINDER BS

FUNKTIONSKONTROLL OK KB

FUNKTIONSKONTROLL EJ OK PP

SPOLAT

FRUSET Stål

Plast

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker: Inst. Datum:

Orrbacken Kläppen Mårten Löwegren 2021-05-18

Rördimension:

50 mm Plast

Rörlängd över markyta (h1) :

Rörlängd under markyta (D) :

Markytans nivå (my) :

Nivå överkant rör (ök) :

Nivå underkant rör (uk) :

Funktionskontroll- Röret toppas med vatten och läses enligt nedan:

Anmärkning

481,00

481,50

482,00

482,50

483,00
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FÄLTPROTOKOLL GRUNDVATTENMÄTNING

Uppdragsnr:

30025590

Metod: Punktnr: ID-märkt Ja/Nej Lock Ja/Nej Filterlängd:

RF 21S05GW Nej Ja 1 m

0,60 m

1,40 m

493,20

493,80

491,80

Rörmaterial:

Plast

Tid Avläsning - d2 , [m] GW-nivå Sign.

Nivå innan

0- nivå

1 min

2 min

4 min

8 min

16 min

32 min

Datum

2021-05-18 1,80 492,00 TR

TORR RÖ

FLÖDAR RF

ERSATT BB

AVSLUTAT BG

HINDER BS

FUNKTIONSKONTROLL OK KB

FUNKTIONSKONTROLL EJ OK PP

SPOLAT

FRUSET Stål

Plast

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker: Inst. Datum:

Orrbacken Kläppen Mårten Löwegren 2021-05-18

Rördimension:

50 mm Plast

Rörlängd över markyta (h1) :

Rörlängd under markyta (D) :

Markytans nivå (my) :

Nivå överkant rör (ök) :

Nivå underkant rör (uk) :

Funktionskontroll- Röret toppas med vatten och läses enligt nedan:

Anmärkning

491,00

491,50

492,00

492,50

493,00

493,50

494,00
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Detaljplan för Norra Orrbacken 
 
UTLÅTANDE 
Februari 2022 
 
I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband 
med samråd (13 januari 2021 – 10 februari 2021) samt granskning 
(14 juni 2021 – 5 juli 2021). 
 
De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på 
planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 § tillställas 
utlåtandet snarast efter byggnadsnämndens behandling av ärendet.  
 
Efter framtagande av utlåtande för denna plan bedöms samtliga 
synpunkter vara tillgodosedda. 
 
Följande erhåller utlåtandet: 

- Länsstyrelsen i Dalarnas län 
- Lantmäteriet 

 
 

 
Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll 
överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen 
har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 
 

Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller tillkännagivande av miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens beslut. 
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LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 
Samrådsyttrande 
2021-02-04 
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Granskningsyttrande 
2021-06-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 

Inför granskning har avsnittet vatten och avlopp kompletterats. God 
marginal bedöms finnas att ansluta planområdet till 
avloppsreningsverket.  
Inför granskning har en utredning bedömts nödvändig gällande hur 
dagvattenhantering ska hanteras inom fastigheten samt en 
redovisning av grundvatten och dess förhållanden i planområdet har 
tillförts planbeskrivningen. Vad gäller säkerhet med avseende på 
brand noterar vi vikten att de brandtekniska bestämmelserna 
säkerställs vid beslut till bygglov och bygganmälan.  
 
Granskningsyttrande 
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Under sommaren 2021 gjordes en dagvattenutredning av Sweco. 
Dokumenten ingår som en bilaga till planen. Planbestämmelsen om 
att ”bygglov får ej ges förrän dagvattenutredning gjorts samt eventuellt 
nödvändiga åtgärder för att hantera dagvatten har genomförts”, som 
infördes i samband med granskningen, togs följaktligen bort. 
Plankartan har även ändrats i detta avseende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANTMÄTERIET 
Samrådsyttrande 
2021-02-10   
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Granskningsyttrande 
2021-07-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 
 I grundkartan kommer det att framgå aktualitetsdatum för 

fastighetsredovisningen samt fastighetsbeteckningar. Bland 
planbestämmelserna kommer det att redovisas prickmark. Inför 
granskning har plankartan reviderat till enhetliga planbestämmelser. 
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Stycket gällande fastighetsrättsliga frågor i planbeskrivningen reviderats 
till ett förtydligande gällande gemensamhetsanläggning, avstyckning 
samt vilken av parter som bekostar omprövning. Kontoret tar alltid emot 
förslag till förbättringar av detaljplaner, och förmedlar Lantmäteriets 
synpunkter till konsulter. 

 
 
 Granskningsyttrande 

I den mån det bildas bostadsfastigheter inom planområdet ska dessa 
ingå i separat gemensamhetsanläggning som förvaltar vägar och 
naturmarken inom kvartersmarken som finns inom planområdet. 

  
VAMAS 
Samrådsyttrande   
2021-02-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samrådsyttrande 
2021-02-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granskningsyttrande 
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2021-06-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande samt granskningsyttrande 
 Inför antagande av detaljplanen rekommenderas samfällhetsföreningen 

att säkerhetsställa ett avtal för avfallshantering.    
 
                                En utredning gällande vattentryck samt en utredning gällande var på 

detaljplaneområdet huvudledning för drick- respektive spillvatten på 
detaljplanområdet ska anslutas har gjorts. Ett VA-avtal mellan 
exploatören och Vamas är upprättat. De synpunkter samt invändningar 
mot planförslaget som Vamas fört fram har därmed till övervägande del 
hanterats. 

                                 
 
 
 
MILJÖKONTORET 
Samrådsyttrande   
2021-02-02  
 
 
 
 
Granskningsyttrande   
2021-06-24 
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Kommentar Samrådsyttrande samt granskningsyttrande 

Det noteras att miljökontoret inte har något att erinra planen. 
 

 
Postnord 
Samrådsyttrande   
2021-01-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 

Det noteras att PostNord inte har något att erinra mot planförslaget. 
 
 
 
 
  
Trafikverket 
Samrådsyttrande   
2021-01-13 
 
 
 
 
 
 
Granskningsyttrande   
2021-06-14 
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Kommentar Samrådsyttrande samt granskningsyttrande 

Det noteras att Trafikverket inte har något att erinra mot planförslaget. 
 
 
BRF Mitt i backen 
Samrådsyttrande   
2021-01-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 

Till granskning har avsnittet dagvatten i planbeskrivningen reviderats 
med en planbestämmelse gällande bygglov ej ges förrän 
dagvattenutredning utförts samt att eventuella åtgärder genomförts för 
hantering av dagvatten. 
 
Kommentar: 
Efter samrådet gjordes en dagvattenutredning (våren 2021). 
Utredningen visar på åtgärder som kan förhindra de problem BRF Mitt i 
backen påtalar. 

 
Telia 
Granskningsyttrande   
2021-01-27 
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Kommentar Granskingyttrande 
 Det noteras att Telia inte har något att erinra planen. 
 
 
Mitt i Pistens Samfällighetsförening 
Samrådsyttrande   
2021-02-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar Samrådsyttrande 

Inför granskning har planbeskrivningen kompletterats med uppgifter 
gällande vilken part som bekostar en omprövning av 
gemensamhetsanläggning när ny bebyggelse upprättas samt 
inför antagandet har planbeskrivning reviderats i stycket om 
gemensamhetsanläggning. Allt eftersom de nya 
bostadsrättsföreningarna bildas inom planområdet kommer de att ingå i 
separata gemensamhetsanläggningar som förvaltar vägar samt 
naturmarken inom kvartersmarken. 
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 SAMMANFATTNING 

Under samrådet har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, Trafikverket, Miljökontoret, PostNord, VAMAS, Telia 
(Skanova), bostadsrättsföreningen mitt i backen, 
samfällighetsföreningen mitt i pisten. 
 
Utifrån de yttranden som inkom under samrådet reviderades 
planförslaget på så vis att till granskningen tillkom en planbestämmelse 
om att bygglov inte får ges innan en dagvattenutredning har gjorts. Inför 
granskningen har planbeskrivningen också kompletterats med uppgifter 
gällande kostnadsfördelning avseende gemensamhetsanläggning. En 
dagvattenutredning gjordes dock under sommaren 2021, varvid den 
föreslagna bestämmelsen om bygglov med villkor kunde tas bort. 

 
Under granskningen har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, Miljökontoret, Telia(Skanova), Vamas och Trafikverket. 
 
Utifrån de yttranden som inkommit under granskningen har planförslaget 
reviderats bl a genom att förtydliga vilka områden som kommer att ingå i 
gemensamhetsanläggningar. 
  

 
Det upprättade förslaget till Detaljplan Norra Orrbacken föreslås 
föreläggas kommunfullmäktige för antagande. 
 
I samband med antagandet föreslås att följande uttalanden görs: 

 De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt 
3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

 Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. 
 Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 

behovsbedömning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
Detta utlåtande har upprättats av Planeringsarkitekt MSA Marcus Thorell 
samt Stadsarkitekt Tomas Johnsson



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 130 
Tilläggsanslag valnämnden 2022 (generellt statsbidrag val) 
(KS/2022:535) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Valnämnden beviljas tilläggsanslag med 322 085 kronor för medel 

”statsbidrag val”. 
2. Tilläggsanslaget finansieras genom att öka budgeterade medel för 

generella statsbidrag med 322 085 kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Förordning (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 
2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige reglerar nivån 
på statsbidrag för årets val. Statsbidrag för 2022 års val för Malung-Sälens 
kommun uppgår till 322 085 kronor enligt beräkning.  
 
Kommunerna behöver inte ansöka om pengarna, utan pengarna betalas ut 
till alla kommuner. Utifrån gällande redovisningspraxis och Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendationer ska det aktuella bidraget 
klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det 
beror av att bidraget inte behöver sökas, inte utgör kostnadsersättning och 
det inte finns villkor i form av krav på prestation från kommunen.  
 
Mot bakgrund att syftet enligt förordningen avser kommuners medverkan 
vid 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige ges 
tilläggsanslag med motsvarande summa som Malung-Sälens kommun 
fördelas i statligt stöd. Finansiering sker genom att utöka budgeterade 
medel för generella statsbidrag. Det innebär att nettoeffekten på 2022 års 
budgeterade resultat är noll kronor.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslut om tilläggsanslag 322 085 kronor för 
”statsbidrag val” till valnämnden vilket finansieras med ökade generella 
statsbidrag. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förordning (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 
2022års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 
Valnämnden 
Förtroendevalda revisorer   
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 255 
Tilläggsanslag valnämnden 2022 (generellt statsbidrag val) 
(KS/2022:535) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Valnämnden beviljas tilläggsanslag med 322 085 kronor för medel 

”statsbidrag val”. 
2. Tilläggsanslaget finansieras genom att öka budgeterade medel för 

generella statsbidrag med 322 085 kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Förordning (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 
2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige reglerar nivån 
på statsbidrag för årets val. Statsbidrag för 2022 års val för Malung-Sälens 
kommun uppgår till 322 085 kronor enligt beräkning.  
 
Kommunerna behöver inte ansöka om pengarna, utan pengarna betalas ut 
till alla kommuner. Utifrån gällande redovisningspraxis och Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendationer ska det aktuella bidraget 
klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det 
beror av att bidraget inte behöver sökas, inte utgör kostnadsersättning och 
det inte finns villkor i form av krav på prestation från kommunen.  
 
Mot bakgrund att syftet enligt förordningen avser kommuners medverkan 
vid 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige ges 
tilläggsanslag med motsvarande summa som Malung-Sälens kommun 
fördelas i statligt stöd. Finansiering sker genom att utöka budgeterade 
medel för generella statsbidrag. Det innebär att nettoeffekten på 2022 års 
budgeterade resultat är noll kronor.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslut om tilläggsanslag 322 085 kronor för 
”statsbidrag val” till valnämnden vilket finansieras med ökade generella 
statsbidrag. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förordning (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 
2022års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Valnämnden 
Förtroendevalda revisorer   
 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-08-22 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen  
Helena Steffansson Carlson   
helena.s.carlson@malung-salen.se   
0280-18127   

 
 
 
Dnr KS/2022:535  
 
Tilläggsanslag valnämnden 2022 (generellt statbidrag val) 
 
Förslag till beslut 

1. Valnämnden beviljas tilläggsanslag med 322 085 kronor för medel 
”statsbidrag val”. 

2. Tilläggsanslaget finansieras genom att öka budgeterade medel för 
generella statsbidrag med 322 085 kronor. 

 
Beskrivning av ärendet 
Förordning (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 
2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige reglerar nivån på 
statsbidrag för årets val. Statsbidrag för 2022 års val för Malung-Sälens 
kommun uppgår till 322 085 kronor enligt beräkning.  

Kommunerna behöver inte ansöka om pengarna, utan pengarna betalas ut 
till alla kommuner. Utifrån gällande redovisningspraxis och Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendationer ska det aktuella bidraget 
klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det 
beror av att bidraget inte behöver sökas, inte utgör kostnadsersättning och 
det inte finns villkor i form av krav på prestation från kommunen.  

Mot bakgrund att syftet enligt förordningen avser kommuners medverkan vid 
2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige ges tilläggsanslag 
med motsvarande summa som Malung-Sälens kommun fördelas i statligt 
stöd. Finansiering sker genom att utöka budgeterade medel för generella 
statsbidrag. Det innebär att nettoeffekten på 2022 års budgeterade resultat 
är noll kronor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslut om tilläggsanslag 322 085 kronor för ”statsbidrag 
val” till valnämnden vilket finansieras med ökade generella statsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Förordning (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 
2022års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kanslichef 
Valnämnden 
Förtroendevalda revisorer   



Start  Dokument & lagar
Förordning (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region-
och kommunfullmäktige

SFS nr: 2021:1313 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet  
Utfärdad: 2021-12-22  
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 

1 §   För sin medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och
kommunfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med  
   1. 30 000 kronor per kommun, och 
   2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet
röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad
valdag den 1 mars 2022, multiplicerat med 285 200 000 kronor, varvid brutet tal ska
avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna
senast den 29 april 2022.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

/ /

Förordning (2021:1313) om statsbidrag
för kommunernas medverkan vid 2022
års val till riksdagen, region- och
kommunfullmäktige

https://www.riksdagen.se/sv/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2021:1313
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2021:1313
https://www.riksdagen.se/
https://www.riksdagen.se/sv/


All offentlig makt i Sverige utgår från
folket och riksdagen är folkets

främsta företrädare.

https://www.riksdagen.se/


 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 132 
Kommunassurans Egenandelsprogram (KS/2022:496) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Det godkänns att ägarkommunerna i Kommunassurans gemensamt 

uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att 
delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet). 

2. Utsett ägarombud Lilian Olsson eller dennes ersättare uppdras att vid 
extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  

3. Nytt ägardirektiv till Kommunassurans godkänns.  
4. Utsett ägarombud Lilian Olsson eller dennes ersättare uppdra att vid 

extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget.  

5. Nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans godkänns. 
6. Kommunens firmatecknare Hans Unander och Helena Steffansson 

Carlson uppdra att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för 
Malung-Sälens kommuns räkning.  

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Malung-Sälens 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna.  
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt 
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att 
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 
renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär 
kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet 
medför långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan 
medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 
fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även 
ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som 
tidigare inte har kunnat hanteras internt i kommunsektorn. För Malung-
Sälens kommun kan det exempelvis bli möjligt att teckna 
olycksfallsförsäkring där annan extern lösning finns idag. 
 
Kommunassurans föreslår att Malung-Sälens kommun väljer en egenandel 
om lägst 1,5 mkr. Egenandelen beräknas vara uppfylld efter omkring 5 år. 
Det finns dock inget hinder att fortsätta bygga upp en ännu högre 
egenandel när väl inbetalningen av 1,5 mkr är genomförd.  
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 
bifogad skrivelse Riskhantering i Malung-Sälens kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

som önskar djupare förståelse hela skrivelsen.  
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås 
samma dag.  
 
Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, 
under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.  
 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Malung-Sälens kommun nya 
möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt 
även kostnadsminskning. Beslut om nivå för Malung-Sälens kommun 
behöver fattas efter ytterligare avstämning om ekonomiska effekter.  
 
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.  
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Riskhantering i Malung-Sälens kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal för 
Kommunassurans Försäkring AB 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv gällande 
Kommunassurans Försäkring AB 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  
 
Beslutet skickas till 
Ägarombud Lilian Olsson 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsens ordförande  
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (info@ksfab.se)  
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-08-30 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen  
Helena Steffansson Carlson   
helena.s.carlson@malung-salen.se   
0280-18127   

 
 
 
Dnr KS/2022:496  
 
Riskhantering i Malung-Sälens kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans Försäkring AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. att godkänna att ägarkommunerna i Kommunassurans gemensamt 
uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att 
delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet). 

2. att uppdra åt utsett ägarombud Lilian Olsson eller dennes ersättare 
att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 
2022 rösta för förslaget.  
 

3. att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  
4. att uppdra åt utsett ägarombud Lilian Olsson eller dennes ersättare 

att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 
2022 rösta för förslaget.  
 

5. godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  
6. att uppdra åt kommunens firmatecknare Hans Unander och Helena 

Steffansson Carlson att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet 
för Malung-Sälens kommuns räkning.  

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Malung-Sälens 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna.  
 
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt 
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra 
nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade 
roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att 
självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans 
ram samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med 
övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster 
och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat 
hanteras internt i kommunsektorn. För Malung-Sälens kommun kan det 
exempelvis bli möjligt att teckna olycksfallsförsäkring där annan extern 
lösning finns idag. 
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Kommunassurans föreslår att Malung-Sälens kommun väljer en 
egenandel om lägst 1,5 mkr. Egenandelen beräknas vara uppfylld efter 
omkring 5 år. Det finns dock inget hinder att fortsätta bygga upp en ännu 
högre egenandel när väl inbetalningen av 1,5 mkr är genomförd.  
 
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 
bifogad skrivelse Riskhantering i Malung-Sälens kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den 
som önskar djupare förståelse hela skrivelsen.  
 
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma 
dag.  
 
Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, 
under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat 
att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.  
 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Malung-Sälens kommun nya 
möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt 
även kostnadsminskning. Beslut om nivå för Malung-Sälens kommun 
behöver fattas efter ytterligare avstämning om ekonomiska effekter.  
 
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.  
 
Beslutsunderlag 

 Riskhantering i Malung-Sälens kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal för 
Kommunassurans Försäkring AB 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv gällande 
Kommunassurans Försäkring AB 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer  

 
Beslutet skickas till 
Ägarombud Lilian Olsson 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsens ordförande  
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (info@ksfab.se)  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 257 
Kommunassurans Egenandelsprogram (KS/2022:496) 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 6 
september. 
 
Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige. 
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Riskhantering i Malung-Sälens kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Malung-Sälens kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Malung-Sälens kommuns beslut om egenandelsnivå för 

kommunen. 

 

 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning 3 

 

2. Inledning 5 

2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 5 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 6 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras 7 

 

3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 8 

 
 

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 
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Riskhantering i Malung-Sälens kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Malung-Sälens kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Malung-Sälens kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  

När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 

När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 

Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Malung-Sälens kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Malung-Sälens kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 



 
 

13 (22) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Malung-Sälens kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Malung-Sälens kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Malung-Sälens kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Malung-Sälens kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i 

förhållande till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Malung-Sälens kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens 

nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på 

förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Malung-Sälens kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 638 835 -  

25 msek 636 269 226,33  

15 msek 592 084 113,36  

10 msek 547 978 50,58  

5 msek 449 115 32,06  

3 msek 386 733 29,92  

1,5 msek 336 595 5,26  

PBB 48 300 0,00  

 

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Malung-Sälens kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Malung-Sälens kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna 

egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Malung-Sälens kommun ett normalår kan förvänta 

skadekostnader om 300 tkr när nivån upp till 1,5 mkr analyseras. Den förväntade årliga 

riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en 

försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i 

sådan premieberäkning istället riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen drygt fem år att fylla upp egenandelsnivån om 1,5 mkr, om inget oförutsett inträffar. När 

egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Malung-Sälens kommun 
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gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Malung-Sälens kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år (de gröna rutorna). Kommunen skulle 

även kunna överväga nivå om upp till 3 mkr per år.  

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

3 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 1,5 mkr per år. 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Malung-Sälens kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid 

om 10 år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven 

situation kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 
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I tabellen till höger framgår kostnaderna 

för respektive återkomsttid istället 

angivet med belopp. 

 

Tabellen visar att Malung-Sälens 

kommun under ett år vart hundrade år 

kan förvänta att den totala 

skadekostnaden uppgår till cirka 

11,3 mkr. Om Malung-Sälens kommun 

väjer en egenandel om 25 mkr+ (så att 

det inte finns någon försäkring) måste 

kommunen då betala hela 

skadekostnaden själv. Beloppet är uttryck 

för den genomsnittliga riskexponeringen 

och är inte en beskrivning av den 

maximala skada som kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 1,5 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det 

året en mycket stor skada inträffar för 1,5 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i 

traditionell mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån 

till kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Malung-Sälens kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen, 

exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av 

försäkring för elevolycksfall. 

 

Eftersom Malung-Sälens kommun har varit försäkrat i Kommunassurans endast de senare av åren som 

analysperioden omfattar är analysresultatet något mer osäkert än för andra motsvarande kommuner. 

Jämförelse har därför avseende Malung-Sälens kommun gjorts med andra delägarkommuner med 

liknande befolkningsstorlek och bedömd riskexponering, vilket bekräftar den nedan lämnade 

rekommendationen.  

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Malung-Sälens kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Malung-Sälens kommun att som egenandel hålla upp till 1,5 mkr per år. Nivån om 3 mkr kan övervägas 

om kommunen så önskar. 

 

Malung-Sälens kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

 

ÅF andel -                -                  -                    -                     

25 msek+ 817 332       7 124 530      11 269 825      18 084 294       

25 msek 817 332       7 124 530      11 269 825      18 084 294       

15 msek 817 332       7 124 530      11 269 825      15 047 600       

10 msek 817 332       7 124 530      10 047 600      10 047 600       

5 msek 817 332       5 047 600      5 047 600        5 047 600         

3 msek 817 332       3 047 600      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 817 332       1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

200 år100 årEgenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år
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Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 
6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Malung-Sälens kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som 

det innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 1,5 mkr per år. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå, men kommunen kommer då inte att 

ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, att internupphandla 

olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till självkostnadspris, eftersom 

Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer avancerade tjänster än de 

sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som analysresultatet visar är rationell. 

Även en lägre nivå än 1,5 mkr per år medför dock långsiktigt kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Malung-Sälens kommun att hålla en lägre egenandel än 

1,5 mkr per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 
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6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 

 

Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Malung-Sälens kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 
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enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 

 

 
6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Malung-Sälens kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så 

många år som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 

6.3). Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Malung-Sälens kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

 

 

7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

 

  

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 

https://web1.storegate.com/share/pZouFL8
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Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

 

7.3. Beslut om nivå för Malung-Sälens kommuns egenandel 
 

Beslut om Malung-Sälens kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och 

Kommunassurans efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som 

Kommunassurans rekommenderar Malung-Sälens kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 1,5 mkr per år, men 

kommunen är välkommen att välja även 3 mkr per år. För att Egenandelsprogrammet ska fungera 

optimalt bör Malung-Sälens kommun inte välja en lägre nivå än 1,5 mkr per år. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   

 

 
8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Malung-Sälens kommun är 

dock förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

  

https://web1.storegate.com/share/HocDHPZ
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/KrLbFSf
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
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ommunassurans Syd
Försäkrings AB

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 



Styrelsens förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ingånget den 16 november 2022  
 
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med 

röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. 

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 

 

Aktieägaravtal 2018 
 

Förslag till aktieägaravtal 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

Bakgrund 
 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett 

gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit 

bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse.  

 

 

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget 

Kommunassurans Försäkring AB, 

organisationsnummer 516406-0294, (i det 

följande Kommunassurans eller bolaget) 

bildades år 2005. Finansinspektionens 

ursprungliga koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse lämnades den 24 

februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

 

 

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av 

organisationsnummer. Ingen ändring i sak. 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

 

 

 

 

 



Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 

bolaget för administration av 

delägarkommunernas risker, 

tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 

 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 

enligt § 12, 4 st. 

 

 

Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 

erbjuda kommun eller region utanför 

Götaland delägarskap ska fattas av 

bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 



5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 

58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 

61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 



67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

      Summa 75726 75726000   100,00%  
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 

utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

 

 

 

 

 

 

 

 



representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 

 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 



part. 

 

part. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

 



gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

 



bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 

ägare av bolaget. 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 

kommunala sektorn, som inte har något 

privat ägarintresse och som till minst 

75 % ägs eller kontrolleras av mer än 

en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 

 



§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 

2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 

 

 

  



§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

 

  



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 

anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 

 

 

  



Styrelsens förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
Ändringar i förhållande till ägardirektiv 2020 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg innebär att texten tas bort.  

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 
 

Ägardirektiv 2020 
 

Ägardirektiv 2022 Kommentarer till förslagen. 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB. Det är i och med att det antagits 

av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för bolagets 

styrelse och andra ställföreträdare som 

har att följa direktivet, såvida det inte 

strider mot försäkringsrörelselagen, 

annan lag eller bolagsordningen. 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Försäkring AB  

(i det följande Kommunassurans eller 

bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för 

Kommunassurans styrelse och andra 

ställföreträdare som har att följa 

direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag 

eller bolagsordningen. 

 

 

 

Följdändring av ändringen av företagsnamn. 

  



§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan 

även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och över vilka 

juridiska personer ägarna kan utöva 

och faktiskt utövar kontroll, 

motsvarande den kontroll som de 

utövar över sina egna förvaltningar. 

 

§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans  

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa riskadministration och 

försäkringsvillkor. Bolaget kan även 

erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

regioner som ingår som aktieägare i 

bolaget och över vilka juridiska 

personer ägarna kan utöva och faktiskt 

utövar kontroll, motsvarande den 

kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

landsting/regioner i Götaland och 

aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en 

långsiktig relation till sina ägare och 

försäkringstagare. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans  

ska långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans  

ska vara den ledande 

riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

regioner och aktivt verka för att 

utveckla bolagets verksamhet för att 

säkerställa en långsiktig relation till 

sina ägare och försäkringstagare. 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att 

beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska 

kunna erbjudas delägarskap. 



 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB´s skadekostnader och därmed 

främja Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB´s långsiktiga 

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall 

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

 

Kommunassurans  

ska aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans  

ska vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans  

skadekostnader och därmed  

främja Kommunassurans  

långsiktiga  

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska  

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador ska 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 



iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans  

ska – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans  

ska engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

 

  



§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

bolagets verksamhet. Det  

åligger vidare bolaget att  

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om bolaget självt varit part i  

avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål  

tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av bolagets  

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

Kommunassurans verksamhet. Det 

åligger vidare Kommunassurans att 

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om Kommunassurans självt varit part i 

avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

Kommunassurans ändamål och mål 

tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av Kommunassurans 

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att  

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva  

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska  

bolaget samråda med  

ägarkommunens representant/ombud. 

närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att 

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i Kommunassurans fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska 

Kommunassurans samråda med 

ägarkommunens representant/ombud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden skall 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism skall vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans  

ska vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

Ingen ändring föreslås. 

§5 Ekonomi 

 

Det är bolagets uppgift att  

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna 

förmånliga försäkringsvillkor och 

premier, samt tillhandhålla budget och 

verksamhetsplan till delägarna. 

 

 

 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

§5 Ekonomi 

 

Det är Kommunassurans uppgift att 

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna  

- god riskadministration, 

- förmånliga försäkringsvillkor och  

- premier,  

samt tillhandhålla  

- budget och  

- verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 



Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

Kommunassurans  

ska bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta skall ske 

dels vid bolagsstämma, dels vid ett 

särskilt ägarsamråd, som skall hållas 

under sista tertialet varje år. Kallelse 

sker på initiativ av och genom 

bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen 

medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om 

bl.a.  

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet skall också 

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om bolagets  

verksamhet. Bolaget ska initiera 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans  

ska hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 

ägarsamråd, som ska hållas under sista 

tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets 

försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen 

medverka och jämte Kommunassurans 

verkställande ledning informera om 

bl.a. ägarkommunernas risksituation, 

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet ska också  

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om Kommunassurans 

verksamhet. Bolaget ska initiera 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 



möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen  

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida  

bolaget bedrivits på ett  

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Kommunassurans styrelse ska årligen 

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida 

Kommunassurans bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 



ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av bolagets verksamhet genom 

avtal lämnas över till en privat 

utförare, ska bolaget genom avtalet 

tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i 

den verksamhet som lämnas över. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans 

verksamhet genom avtal lämnas över 

till en privat utförare, ska bolaget 

genom avtalet tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet 

som lämnas över. 

 

Ingen ändring föreslås. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

Ingen ändring föreslås. 

Antaget vid årsstämma i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(516406-0294)  

den 7 maj 2020 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans Försäkring AB 

(516406-0294)  

den 16 november 2022 

 

 

 
 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 



Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 

 

 

  



§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 



 

Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  

 



Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

 

  



§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 

 



Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

 



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 



Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 137 
Partistöd (KS/2022:455) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Partistödet ska från och med 2023 utgöras av ett grundstöd om 42% av ett 
prisbasbelopp samt ett mandatstöd om 17% av ett prisbasbelopp. 
 
Beskrivning av ärendet 
Partistödet i Malung-Sälens kommun har i stort sett varit oförändrat de 
senaste 8 åren.  Det utgörs idag av ett grundstöd om 12 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000 kr. Höjningen av grundstödet är ett sätt att stärka de 
små partierna. 
 
Kommitténs förslag motsvarar år 2022 ett grundstöd om 20 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000. 
 
Kommittén föreslår också att partistödet ska indexregleras årsvis. 
 
Dagens sammanträde 
Beslutspunkt 2 ” Partistödet ska indexregleras årsvis” utgår då den 
omfattas av prisbasbeloppet som framgår i beslutspunkt 1. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att Partistödet ska från och med 2023 utgöras av ett grundstöd om 
42% av ett prisbasbelopp samt ett mandatstöd om 17% av ett 
prisbasbelopp. 
 
Beslutsunderlag 
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-06-20 § 23 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Nämndkansliet 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 260 
Partistöd (KS/2022:455) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Partistödet ska från och med 2023 utgöras av ett grundstöd om 42% av 

ett prisbasbelopp samt ett mandatstöd om 17% av ett prisbasbelopp. 
2. Partistödet ska indexregleras årsvis. 
 
Beskrivning av ärendet 
Partistödet i Malung-Sälens kommun har i stort sett varit oförändrat de 
senaste 8 åren.  Det utgörs idag av ett grundstöd om 12 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000 kr. Höjningen av grundstödet är ett sätt att stärka de 
små partierna. 
 
Kommitténs förslag motsvarar år 2022 ett grundstöd om 20 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000. 
 
Kommittén föreslår också att partistödet ska indexregleras årsvis. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-06-20 § 23 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Nämndkansliet 
 
 
 
 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-08-19 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Kansliet  Kommunstyrelsen  
Titti Hedin Kvick   
titti.hedinkvick@malung-salen.se   
0280-18688   

 
 
 
Dnr KS/2022:455  
 
Lokalt partistöd från 2023  
 
Förslag till beslut 
Partistödet ska från och med 2023 utgöras av ett grundstöd om 42% av ett 
prisbasbelopp samt ett mandatstöd om 17% av ett prisbasbelopp. 
Kommittén föreslår också att partistödet ska indexregleras årsvis. 
 
Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Partistödet i Malung-Sälens kommun har i stort sett varit oförändrat de 
senaste 8 åren.  Det utgörs idag av ett grundstöd om 12 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000 kr. Höjningen av grundstödet är ett sätt att stärka de 
små partierna. 
 
Kommitténs förslag motsvarar år 2022 ett grundstöd om 20 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000. 
 
Kommittén föreslår också att partistödet ska indexregleras årsvis 
 
Beslutsunderlag 
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-06-20 § 23 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Nämndkansliet 
 
  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Arvodes- och organisationskommittén 2022-06-20 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 23 
Partistöd 
 
Arvodes- och organisationskommitténs förslag till 
kommunfullmäktige 
Partistödet ska från och med 2023 utgöras av ett grundstöd om 42% av ett 
prisbasbelopp samt ett mandatstöd om 17% av ett prisbasbelopp. 
Kommittén föreslår också att partistödet ska indexregleras årsvis. 
 
Beskrivning av ärendet 
Partistödet i Malung-Sälens kommun har i stort sett varit oförändrat de 
senaste 8 åren.  Det utgörs idag av ett grundstöd om 12 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000 kr. Höjningen av grundstödet är ett sätt att stärka de 
små partierna. 
 
Kommitténs förslag motsvarar år 2022 ett grundstöd om 20 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000. 
 
Kommittén föreslår också att partistödet ska indexregleras årsvis. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommittén är enig om att föreslå en höjning av 
grundbeloppet till 42% av ett prisbasbelopp och att mandatstödet ska vara 
oförändrat, vilket innebär 17% av ett prisbasbelopp. 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 138 
Fjärrvärmekulvert till nya Simhallen (KS/2022:534) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Investering av fjärrvärmekulvert till nya simhallen beviljas med 2.5 miljoner 
kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den nya fjärrvärmekulverten kopplas på befintlig kulvert från Blå hallen och 
borras under E16 fram till nya simhallen. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Chef service och teknik 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 261 
Fjärrvärmekulvert till nya Simhallen (KS/2022:534) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Investering av fjärrvärmekulvert till nya simhallen beviljas med 2.5 miljoner 
kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den nya fjärrvärmekulverten kopplas på befintlig kulvert från Blå hallen och 
borras under E16 fram till nya simhallen. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Chef service och teknik 
Ekonomichef 
 
 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-08-22 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Service och Teknik  Kommunstyrelsen  
Henrik Johnsson   
henrik.johnsson@malung-salen.se   
0280-181 55   

 
 
 
Dnr KS/2022:534  
 
Investeringsbehov fjärrvärmekulvert till nya simhallen 
 
Förslag till beslut 
Tilläggsanslag beviljas kommunstyrelsen i 2022 års investeringsbudget med 
2,5 miljoner kronor för fjärrvärmekulvert till nya simhallen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den nya fjärrvärmekulverten kopplas på befintlig kulvert från Blå hallen och 
borras under E16 fram till nya simhallen. Investeringen genomförs i två 
etapper. Etapp 1 genomförs under 2022 och etapp 2 under 2023. 
 
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Chef service och teknik 
Ekonomichef 
 
  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 139 
Investering Askförvaring återvinning (KS/2022:533) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Investering byggnation av askförvaring vid Ryhagen beviljas med 1.5 
miljoner kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Askan från fjärrvärmeverket kan inte lämnas vid återvinningsstationen i 
Malung. I miljösynpunkt och för återvinning av askan bör en askförvaring 
byggas så att återföring av askan till naturen kan genomföras, på ett 
miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Chef Service och teknik 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 262 
Investering Askförvaring återvinning (KS/2022:533) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Investering byggnation av askförvaring vid Ryhagen beviljas med 1.5 
miljoner kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Askan från fjärrvärmeverket kan inte lämnas vid återvinningsstationen i 
Malung. I miljösynpunkt och för återvinning av askan bör en askförvaring 
byggas så att återföring av askan till naturen kan genomföras, på ett 
miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Chef Service och teknik 
Ekonomichef 
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Service och Teknik  Kommunstyrelsen  
Henrik Johnsson   
henrik.johnsson@malung-salen.se   
0280-181 55   

 
 
 
Dnr KS/2022:533  
 
Investeringbehov byggnation av askförvaring vid Ryhagen 
 
Förslag till beslut 
Tilläggsanslag beviljas kommunstyrelsen i 2022 års investeringsbudget med 
1,5 miljoner kronor för byggnation av askförvaring vid Ryhagen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Askan från fjärrvärmeverket kan ej lämnas vid återvinningsstationen i 
Malung. I miljösynpunkt och för återvinning av askan bör en askförvaring 
byggas så att återföring av askan till naturen kan genomföras, på ett 
miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. 
 
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Chef Service och teknik 
Ekonomichef 
 
  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 142 
 Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik (RS 2022/258) (KS/2022:451) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen 
av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3 godkänns 
inte med anledning av Malung-Sälens kommuns förbehåll för ett 
godkännande som framgår av bilaga 1. 
 
Beskrivning av ärendet 
Länets kommuner har fått underlag från Region Dalarna för 
ställningstagande senast den 15 oktober 2022. Underlaget avser 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik. Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har vid 
sitt sammanträde den 11 maj rekommenderat Region Dalarna och länets 
kommuner att besluta följande: 
 
BDU : S rekommendation till beslut 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar , samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (skatteväxlingsavtalet), med 
bilaga 2 och 3 godkänns.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

 
Dalarnas kommuner har under våren 2022 handlagt en remiss från Region 
Dalarna med förslag till avtal om regional kollektivtrafik tillsammans med ett 
förslag till tillägg till länsgemensamt skolskjutsreglemente. Förslaget till 
tillägg till det gemensamma skolskjutsreglementet har utelämnats i det 
beslutsunderlag som kommunerna nu har fått från region Dalarna för 
beslutshantering. 
 
Malung- Sälens remissyttrande KS/2021:646 från vårens remissomgång 
finns som bilaga f i detta ärende. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-30 § 265 att lämna 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige 
 
Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 
 
Thomas Ericsson (L) yrkar att avtalet inte ska godkännas. 
 
Kommunstyrelsen ajournerar sig för diskussion. 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden framför att enligt de diskussioner som framkommit ska avtalet 
inte godkännas vilket innebär att beslutspunkt 2 ” Beslutet i punkt 1 gäller 
under förutsättning att Region Dalarna och samtliga kommuner i länet fattar 
motsvarande beslut” utgår. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen 
av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3 godkänns 
inte med anledning av Malung-Sälens kommuns förbehåll för ett 
godkännande som framgår av bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
a) Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 

ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län  

b) Huvudavtal - befintligt avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (Region Dalarnas bilaga 1) 

c) Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna 
och Dalarnas kommuner (Region Dalarnas bilaga 2) 

d) Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelningen av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid uppdraget avseende 
serviceresor (Region Dalarnas bilaga 3) 

e) Beslutsmissiv – Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarnas län angående kollektivtrafik daterat 2022-06-17  

f) Kommunstyrelsens remissvar 2022-02-01 , KS/2021:646. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
 
Bilagor 
Bilaga 1 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Region.dalarna@regiondalarna.se, Region Dalarnas dnr RS 2022/258 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 265 
 Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik (RS 2022/258) (KS/2022:451) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 
2 och 3, godkänns/godkänns inte. 

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

 
Malung-Sälens kommuns förbehåll för ett godkännande i punkt 1 framgår 
av bilaga 1 
 
Beskrivning av ärendet 
Länets kommuner har fått underlag från Region Dalarna för 
ställningstagande senast den 15 oktober 2022. Underlaget avser 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik. Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har vid 
sitt sammanträde den 11 maj rekommenderat Region Dalarna och länets 
kommuner att besluta följande: 
 
BDU : S rekommendation till beslut 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar , samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (skatteväxlingsavtalet), med 
bilaga 2 och 3 godkänns.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

 
Dalarnas kommuner har under våren 2022 handlagt en remiss från Region 
Dalarna med förslag till avtal om regional kollektivtrafik tillsammans med ett 
förslag till tillägg till länsgemensamt skolskjutsreglemente. Förslaget till 
tillägg till det gemensamma skolskjutsreglementet har utelämnats i det 
beslutsunderlag som kommunerna nu har fått från region Dalarna för 
beslutshantering. 
 
Malung- Sälens remissyttrande KS/2021:646 från vårens remissomgång 
finns som bilaga f i detta ärende. 
 
Beslutsunderlag 
a) Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 

ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län  

b) Huvudavtal - befintligt avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (Region Dalarnas bilaga 1) 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

c) Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna 
och Dalarnas kommuner (Region Dalarnas bilaga 2) 

d) Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelningen av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid uppdraget avseende 
serviceresor (Region Dalarnas bilaga 3) 

e) Beslutsmissiv – Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarnas län angående kollektivtrafik daterat 2022-06-17  

f) Kommunstyrelsens remissvar 2022-02-01 , KS/2021:646. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
 
Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Region.dalarna@regiondalarna.se, Region Dalarnas dnr RS 2022/258 
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Dnr KS/2022:451  
 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik  
 
Förslag till beslut 
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 
och 3, godkänns/godkänns inte. 

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

 
Malung-Sälens kommuns förbehåll för ett godkännande i punkt 1 framgår av 
bilaga 1 
 
Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Länets kommuner har fått underlag från Region Dalarna för 
ställningstagande senast den 15 oktober 2022. Underlaget avser 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik. Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har vid 
sitt sammanträde den 11 maj rekommenderat Region Dalarna och länets 
kommuner att besluta följande: 
 
BDU : S rekommendation till beslut 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar , samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (skatteväxlingsavtalet), med 
bilaga 2 och 3 godkänns.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

 
Dalarnas kommuner har under våren 2022 handlagt en remiss från Region 
Dalarna med förslag till avtal om regional kollektivtrafik tillsammans med ett 
förslag till tillägg till länsgemensamt skolskjutsreglemente. Förslaget till 
tillägg till det gemensamma skolskjutsreglementet har utelämnats i det 
beslutsunderlag som kommunerna nu har fått från region Dalarna för 
beslutshantering. 
 
Malung- Sälens remissyttrande KS/2021:646 från vårens remissomgång 
finns som bilaga f i detta ärende. 
 
Beslutsunderlag 
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a) Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län  

b) Huvudavtal - befintligt avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (Region Dalarnas bilaga 1) 

c) Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna 
och Dalarnas kommuner (Region Dalarnas bilaga 2) 

d) Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelningen av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid uppdraget avseende 
serviceresor (Region Dalarnas bilaga 3) 

e) Beslutsmissiv – Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarnas län angående kollektivtrafik daterat 2022-06-17  

f) Kommunstyrelsens remissvar 2022-02-01 , KS/2021:646. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
 
Bilagor 
Bilaga 1 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Region.dalarna@regiondalarna.se, Region Dalarnas dnr RS 2022/258 
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Dnr KS/2022:451  
 
Bilaga 1, yttrande  
 
Kommentarer till Bilaga 2 - Samverkansformer inom 
kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
 
Här önskar Malung- Sälens kommun att ett tillägg sker i punkt 3 enligt 
följande; 
 
Kollektivtrafikförvaltningen tillsammans med Malung-Sälens kommun skall 
inleda ett utredningsarbete för framtida persontrafik på järnväg stråket 
Borlänge-Malung och i förlängningen till Sälen.  
 
Kommentarer till Bilaga 4 - Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken i Dalarnas län 
 
Punkt 1 samt 3.7, 5.1.3, 5.2  
Region Dalarna föreslår att skatteväxling skall göras från och med 2023-01-
01 för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Av beslutsmissivet framgår att Region Dalarna avser att 
skicka ut ytterligare underlag för skatteväxlingen så snart färdiga underlag 
finns att tillgå. Alla formuleringar om tidpunkt för skatteväxling behöver ses 
över så att texterna harmonieras. 
 
Malung-Sälens kommun anser att skatteväxlingen skall planeras för ett 
genomförande from 2024-01-01 för att kommunerna skall ges möjlighet att 
arbeta in förändringar i den kommunala budgeten inom ramen för ordinarie 
budgetprocess. 
 
Punkt 4.8 samt 4.9 
Malung-Sälens kommun vidhåller sin tidigare ståndpunkt att det under 
läsåret bör finnas en flexibilitet att ändra studiedagar utan extra kostnader 
för kollektivtrafik. Skolan behöver tex kunna anpassa verksamheten efter 
skolverkets nationella prov och datum för dessa prov är ej fastställda när 
läsårstiderna antas.  
 
Punkt 5.4.4 
I punkten står att ett nytt gemensamt skolskjutsreglemente finns från 2022-
01-01.  
 
Malung-Sälens kommun konstaterar att ett gemensamt reglemente finns 
men som komplement till det har kommunerna idag egna bilagor som 
reglerar tex olika avstånd, farliga vägar etc. Malung-Sälens kommun 



 
 Yttrande 
  Sida 
 2022-08-22 2

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

föreslår som tidigare att mer heltäckande gemensamma regler skall arbetas 
fram av tjänstemännen i skolskjutshandläggargruppen samt att ett nytt 
kompletterat skolskutsreglemente skall kunna gälla from höstterminen 2023 
och därmed kunna ligga till grund för det nya tilläggsavtalet.  
 
Anmärkning: 
I nu liggande beslutsunderlag från Region Dalarna framgår att lokala 
avvikelser betraktas som tillköp och merkostnaden finansieras enligt 
självkostnadsprincipen av den kommun som beställt trafik med stöd av 
lokala avvikelser från gemensamt skolskjutsreglemente. Malung-Sälens 
kommun vidhåller sin tidigare ståndpunkt från föregående remissomgång 
att en samsyn behöver finnas i länet rörande avstånd till hållplats för år F-3, 
4-6, 6-9, definition av farlig väg, beaktande av hastighetsgränser och 
tillgång till befintlig gång- cykelväg, belysning, förekomst av broar utan 
gång- cykelväg, vinterskolskjuts och avgift för borttappat skolkort. 
 
 
 
 
  



 

MISSIV 1 (2) 

Beslutsmissiv 
Datum 

2022-06-17 

 

 

Diarienummer 

 

 

 

 

 
 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 

Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Joakim Bergman 

791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se Regionjurist 

 Falun 232100-0180 070-221 78 67 

   joakim.bergman@regiondalarna.se 
 

Kommunerna i Dalarnas län 
Region Dalarna 

 

 
 
 

Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 

kommunerna i Dalarnas län angående 

kollektivtrafik 

Tilläggsavtalet med bilagor är ett tillägg till avtalet som 
tecknades i samband med skatteväxlingen och 
ansvarsöverförandet av kollektivtrafik. 

Förslag till beslut 

Beredningen för Dalarnas utvecklings (BDU) sammanträde den 11 maj 

rekommenderade att Tilläggsavtal med bilagor skulle skickas ut till samtliga 

parter, dvs Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län, för 

ställningstagande.  

Beslutspunkterna är följande: 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 

skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 

2 och 3, godkänns. 

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 

samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

Dokument 

a. Tilläggsavtal 

b. Bilaga 1 – Huvudavtal 

c. Bilaga 2 – Samverkansformer 

d. Bilaga 3 – Fördelningsnyckel 

Förutsättningar 

Beslutet ska vara Region Dalarna tillhanda senast 15 oktober 2022. 

Bakgrund 

Region Dalarna (dåvarande Landstinget Dalarna) och länets kommuner 

beslutade under 2017 att ansvaret för allmän kollektivtrafik och färdtjänst 

skulle överföras från kommunerna till regionen. Överförandet innebar även 

att regionen övertog rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. För att 



 Tilläggsavtal mellan Region Dalarna 
och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik 

MISSIV 2 (2) 

2022-06-17  
 

 
 

finansiera ansvarsövertagandet växlades 0,47 procentenheter på den 

länsvisa skattesatsen.  

I samband med beslutet tecknades även en överenskommelse 

(skatteväxlingsavtalet) om att Region Dalarna, som regional 

kollektivtrafikmyndighet, ska upphandla persontransport- och 

samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna ska 

tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Vidare regleras även 

finansieringen av dessa tjänster samt samrådsförfaranden. 

Därefter har det uppkommit ett behov av att komplettera 

Skatteväxlingsavtalet samt reglera och förtydliga fördelning av kostnader 

samt samverkansformerna.  

Tilläggsavtalet och bilagorna har varit ute på remiss. Remissinstanserna 

förde fram ett stort antal synpunkter. De handlingar som skickas ut för 

godkännande är genomarbetade för att försöka tillmötesgå flertalet av 

synpunkterna.  

Handlingarna är utöver Tilläggsavtalet även dels en samverkansbilaga 

(bilaga 2), som reglerar formerna för samverkan mellan parterna för att 

utveckla kollektivtrafiken i länet, dels en fördelningsnyckel (bilaga 3), som 

reglerar fördelningen av kostnader mellan olika trafikslag.  

Det finns även en bilaga som är en numrerad version av skatteväxlings-

avtalet. Denna bilaga finns med för att hänvisningarna i tilläggsavtalet ska 

bli lättare att förstå och lättare att tillämpa. 

Tilläggsavtalet innehåller även skrivningar om att en ytterligare 

skatteväxling ska genomföras för att finansiera övertagandet av 

färdtjänsthandläggning och riksfärdtjänst. I remissrundan fanns synpunkter 

om att en ytterligare skatteväxling inte kunde genomföras förrän tidigast 

under 2023 och börja gälla från och med 2024. Det kommer att skickas ut 

ett ytterligare underlag för denna skatteväxling så snart färdiga underlag 

finns att tillgå. 

 

 

 

För Beredningen för Dalarnas utveckling, 

_________________________ 

Ulf Berg, 

Ordförande BDU 



BILAGA 1 

AVTAL MELLAN LANDSTINGET DALARNA OCH DALARNAS KOMMUNER OM 

ANSVAR, SAMRÅD OCH EKONOMISKA EFFEKTER AV SKATTEVÄXLINGEN AV 

KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Genom det ändrade huvudmannaskapet och skatteväxlingen kommer ansvars- och 

uppgiftsfördelning mellan landstinget och kommunerna att förändras. B) Nedanstående satser 

uttrycker landstingets och kommunernas gemensamma vilja och intentioner inför 

huvudmannaskapsförändring och skatteväxling. Parterna är överens om följande: 

1. Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet 

2. Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken i länet innefattande 

a. Allmän kollektivtrafik på hjul och räls. 

b. Sjukresor. 

c. Färdtjänst. 

d. Skolskjutsar på kommunernas uppdrag. 

e. Övriga persontransporter som beställs av kommunerna. 

f. Planerar trafik på lång och kort sikt. 

g. Övertar ägande och delägande av kollektivtrafikbolag som idag ägs av Region 

Dalarna. 

3. Kollektivtrafikens finansiering 

a. Landstinget står för en grundfinansiering efter att skatteväxling skett. 

b. Kommunerna betalar skolskjutsar genom köp av kort. För skolskjutsar är 

benämningen skolkort. 

c. Kommunerna betalar efter självkostnad den trafik de själva beställer 

d. Landstinget Dalarna förbinder sig att det skatteväxlade anslaget till kollektivtrafiken 

samt ev. andra ersättningar från avtal med anknytning till kollektivtrafik, ska 

användas för kollektivtrafikens bedrivande och utveckling. 

e. En uppföljning av extern resurs av avtalens och skatteväxlingens ekonomiska utfall 

för parterna skall göras under år 2019 av kollektivtrafikmyndigheten. 

4. Skolkortspriset 

a. Huvudregeln är att priset på skolkort är detsamma som priset på periodkort för 

ungdomar, för närvarande 320 kronor i månaden. 

b. Inför eventuel.la förändringar av skolkortspriset skall landstinget i en utredning visa 

på behov av förändring och göra jämförelser med andra län. 

c. Ändring av skolkortspris skall ske i samråd mellan landstinget och kommunerna. 

5. Ansvar för skolskjutsar 

a. Kommunerna ansvarar för och beviljar elever skolskjuts enligt gällande  kommunala 

reglemente 

b. Landstinget ansvarar för att elever som beviljats skolskjuts erbjuds möjlighet att  resa 

till skolan enligt reglementen. Reglementen och beslut är kommunernas ansvar. 
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c. Kommunerna ansvarar för att trafik- och skolplanering genomförs på ett sådant  sätt 

att rationalitet och effektivitet uppnås för både trafik och skola. 

6. Trafikplanering 

a. För att garantera kvalitet och möjligheter att påverka trafikplaneringen på både 

kort och lång sikt skall landstinget utveckla planerings- och samverkansprocesser 

som säkerställer kommunernas möjligheter till aktiv deltagande och 

påverkansmöjligheter i processerna. 

b. Kommun får efter medgivande av kollektivtrafikmyndigheten göra s.k. tillköp1  av 

trafik men ska då själv betala kostnaden för den tillkommande trafiken och andra 

ev. kostnader som följer av tillköpet. Tillköp får inte påverka kollektivtrafik. 

systemet negativt. 

c. Hastigt uppdykande händelser, t.ex. flyktingmottagande, väderfenomen, 

ekonomisk kris etc, som påkallar behov av ytterligare trafik ska hanteras av det 

gemensamma systemet för trafik och ekonomi och inte automatiskt leda till 

tillköp. 

7. Organisation 

a. Landstinget planerar för och inrättar trafikverksamheten i sin organisation. 

b. Landstinget ansvarar för att det skall finnas organ för såväl politisk samverkan 

som för förvaltningssamverkan med kommunerna. 

c. Om väsentliga förändringar sker i lagstiftningen för kollektivtrafik kan detta avtal 

omförhandlas. Fråga om omförhandling skall först resas i ovan nämnda organ för 

samverkan som efter inhämtande av parternas synpunkter rekommenderar om 

omförhandling skall ske eller inte ske. 

8. Övergångsregler/införandesteg 

a. Parterna är överens om att tillämpa övergångsregler eller införandesteg under två år 

för att parera ekonomiska effekter av skatteväxlingen som bedöms ogynnsamma, se 

tabell på nästa sida. 

9. Avtalets ikraftträdande och godkännande 

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns genom beslut av samtliga 15 

kommuner och Landstinget Dalarna. 

10. Tvist 

Eventuella tvistigheter ska lösas genom lösningsinriktade och gemensamma 

ansträngningar. Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av avtalet ska slutligen 

avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag. 

Detta avtal träder i kraft 2018-01-01 förutsatt att avtalet har godkänts av kommun 

fullmäktige i Avesta, Borlänge, Falun, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malung 

Sälen, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner 

och fullmäktige i Landstinget Dalarna. Detta avtal har upprättats i 16 likalydande exemplar 

varav parterna tagit var sitt. Avtalet har godkänts av samtliga kommuner, Landstinget 

Dalarna samt även Region Dalarna enligt redovisning nedan. 

                                                      

1 Tillköp kan bl.a. omfatta extra turer på befintlig linje, ny linje, mer trafik i ett geografiskt område men även sådant 

som avgiftsfri trafik eller särskilda satsningar på viss resenärsgrupp. Tillköp kan ses som en "extra kvalitet''. Tillköp kan 

gälla kortare eller längre tid. 
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1. Inledning 

Bilagan Samverkansbilagan beskriver de  

samverkansformer som krävs för att dels nå de 

uppsatta målen i Trafikförsörjningsprogrammet, dels 

effektivisera fullgörandet och formerna för den 

regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM) uppdrag 

från kommunerna i Dalarnas län avseende 

upphandling, planering och samordning av 

transporttjänster som kommunerna är ansvariga för.  

Trafikförsörjningsprogrammet är RKM: s styrande 

policydokument som beskriver de övergripande 

målen för utformning och utveckling av den regionala 

kollektivtrafiken. Kravet om trafikförsörjningsprogram 

är reglerat i EU:s kollektivtrafikförordning och i lag 

(2010:1065) om kollektivtrafik. 

För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt 

instrument för regional utveckling och utgöra ett reellt 

medel för att nå målen krävs att såväl Region 

Dalarna (Regionen) och kommunerna samt övriga 

aktörer strävar i en gemensam riktning. 

Samverkansbilagan beskriver utöver samverkans-

former även beslutsprocesser och hur de förhåller sig 

till varandra. Framtagna samverkansformer ska 

möjliggöra dialog och samverkan kring såväl 

strategiska som operativa frågor. Samtidigt ska en 

effektiv och smidig förankrings- och beslutsprocess 

kring frågor på lokal och regional nivå säkerställas. 

Intentionen är att skapa förtroende och en god 

relation mellan Regionen, regionen som regional 

kollektivtrafikmyndighet och kommunerna. Detta 

kräver ett stort ansvarstagande från samtliga parter. 

Samverkan innefattar ett aktivt agerande från 

samtliga inblandade parter och är att likställa med 

samarbete, dvs arbeta tillsammans för ett 

gemensamt syfte.  

Vikten av samverkan mellan trafikföretagen, RKM 

och kommunerna m.fl. finns beskrivet i en av 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks 

vägledningar, Vägledning – Upphandling av 

kollektivtrafik 2020: ”Utöver den naturliga samverkan 

som RKM och trafikföretaget bedriver inom kontraktet 

krävs en vidare samverkan genom fler parter för att 

kunna integrera och utveckla funktionella 

kollektivtrafiksystem samt tillgodose och lösa nya 

behov, dvs. trepartssamverkan. Även sannolikheten 

för att omhänderta resenärsbehov och få mer 

ekonomiska bärkraftiga lösningar ökar med 

samverkan. 

Med samverkan menas i detta avseende att flera 

formellt självständiga organisationer arbetar 

tillsammans för att etablera, realisera och styra mot 

gemensamma mål inom det aktuella trafikområdet. 

Samverkan bör ses som en styrningsform för att 

skapa förutsättningar för en hållbar och 

sammanhållen kollektivtrafik. Den bidrar till att 

utveckla gemensamma överenskommelser om 

prioriteringar för kollektivtrafik och för att RKM ska 

kunna säkra genomförandet av långsiktiga planer, 

t.ex. i en situation där kommuner bestämmer kring 

markanvändning.”. 

Samverkansbilagan och samverkansformerna bör 

regelbundet utvärderas. De olika samverkans-

forumen som beskrivs nedan kan därför förändras 

över tid.   
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2. Samverkan kollektivtrafikutveckling 

Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet i 

Dalarna, vilket innebär ansvar och beslutsrätt rörande 

den regionala kollektivtrafiken och dess utveckling i 

länet. För att kollektivtrafiken ska ha möjlighet att 

utvecklas och vara ett effektivt och hållbart 

transportsystem är det mycket viktigt att alla 

intressenter arbetar i samverkan enligt gällande 

trafikförsörjningsprogram. 

Samverkan mellan regionen och kommunerna är en 

av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för att 

skapa samsyn kring kollektivtrafikens 

utvecklingsbehov. Kollektivtrafikens behov måste bli 

en självklar del i kommunernas infrastruktur och 

samhällsplanering. För att åstadkomma maximal 

nytta och effekt av de resurser som satsas på 

kollektivtrafiken, i ett samlat regionalt perspektiv, är 

det viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i 

planering och utveckling av kollektivtrafiken. 

De samverkansformer som föreslås i dokumentet 

utgår från att allmän kollektivtrafik fortsatt är en 

gemensam angelägenhet för parterna och att 

trafikutbudet ska planeras utifrån både behoven för 

länets medborgare och behoven för kollektivtrafikens 

resenärer. Vidare möjliggör samverkan ett effektivare 

nyttjande av resurserna i den särskilda 

kollektivtrafiken. Det innebär att regionen samt alla 

kommuner i länet behöver organisera sig internt för 

att uppnå bästa möjliga hantering av 

kollektivtrafikfrågor. För att underlätta samordning 

mellan samhällsplanering och kollektivtrafikens 

utveckling bör kommunerna informera om eventuella 

förändringar gällande översiktsplaner och andra 

planer som bedöms ha nära koppling till 

kollektivtrafikens utveckling. Exempelvis vid större 

exploateringar, förändringar eller inriktningar såsom 

nya bostadsområden, uppstart eller nedläggning av 

skolor, lägesförändringar av stora arbetsplatser. Lika 

viktigt är att regionen genom samverkan delger sina 

planer på förändringar i kollektivtrafiken. 

Regional kollektivtrafikmyndighet – RKM: s ansvar 

och befogenheter regleras av kollektivtrafiklagen, 

exempelvis fastställande av 

trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt 

och eventuella upphandlingar. RKM: högsta 

beslutande organ är regionfullmäktige. Myndighetens 

beslut kan prövas rättsligt. 

Kollektivtrafiknämnd i Region Dalarna – Nämndens 

arbete regleras av kommunallagen. Här ingår 

politiker som utses av regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige har till kollektivtrafiknämnden 

delegerat vissa av RKM:s beslutsbefogenheter. 

Nämnden beslutar bl.a. om allmän trafikplikt och 

fastställande av trafikplan. 

Dalarnas kommuner – Skapar förutsättningar genom 

samhällsplanering och infrastruktur som gynnar 

kollektivtrafikens genomslagskraft på lokal och 

regional nivå. Huvudmän för länets skolskjutsar.

 

3. Politiska mål och viljeriktningar 
Syftet med skatteväxlingen och det avtal som 

tecknades i samband med beslutet, var att skapa ett 

samlat sammanhållet system för allmän och särskild 

kollektivtrafik. Tanken var att behoven av särskild 

kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska 

ersättas av allmän kollektivtrafik och att 

samhällsbetalda resor därmed skulle stå öppna för 

allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den totala 

kostnaden för kollektivtrafiken i länet. 

Kollektivtrafikens främsta uppgift är därför att genom 

effektivt resursutnyttjande, knyta samman olika 

befolkningscentra såväl inom Dalarna som över 

länsgräns. Syftet är att skapa förutsättningar för 

effektiv arbetspendling, god tillgänglighet till 

utbildning och god tillgänglighet till vård- och andra 

serviceinrättningar. Detta görs genom att främst 

expandera trafiken i starka stråk. Dessa stråk 

kännetecknas av ett bra trafikutbud, stort resande 

och god trafikekonomi. Här finns också de bästa 

förutsättningarna för ytterligare ökat utbud, hög 

konkurrenskraft och resandeökning. En sådan 

utveckling bidrar till ytterligare regional integration 

och därmed bättre fungerande arbetsmarknad, ökad 

sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 

En särställning inom den starka trafiken har den 

snabba långväga trafiken särskilt på järnväg, men till 

viss del också med buss. Mot bakgrund av att 

Dalarna består till stora delar av glest befolkade 

områden med begränsat resandeunderlag har 

kollektivtrafiken en viktig uppgift att tillgodose 

behovet av regional tillgänglighet även för de boende 

i glesbygd. 

I dessa områden krävs en lokal yttäckande 

matartrafik, som ansluter till starka stråk. Uppgiften 

innebär således att upprätthålla en bra 

kollektivtrafikförsörjning på alla nivåer, från det mest 

lokala till det regionala och interregionala, som 

handlar om att knyta samman olika regiondelar till en 

gemensam marknad för boende, arbete, utbildning, 

service och fritidsupplevelser.  
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Styrande dokument för den regionala kollektivtrafiken 

i länet är Trafikförsörjningsprogrammet. Målbilden för 

kollektivtrafiken som beskrivs i Trafikförsörjnings-

programmet bygger på Dalastrategin som stödjer sig 

på fyra viktiga delar: tillgänglighet och infrastruktur, 

kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, 

innovativa miljöer och entreprenörskap samt sist men 

inte minst livskvalitet och attraktionskraft. 

Därtill påverkas även verksamheten av 

Regionplanens uppsatta mål och uppdrag samt 

kollektivtrafiknämndens tilldelade budget. 

 

4. Samverkansprocessen 

4.1 Samverkan och samråd 

Samverkan är att samarbeta. Samarbete kräver tillit 

och hänsynstagande. Det kräver också pragmatism 

och kompromissvilja. Samverkan ska leda fram till 

bättre genomarbetade och underbyggda beslut som 

uppfyller de mål som parterna gemensamt satt upp 

utifrån den politiska visionen om ett 

sammanhängande kollektivtrafiksystem. 

Kollektivtrafikens utveckling påverkas även av beslut 

inom andra områden, såsom exempelvis statliga eller 

kommunala infrastruktursatsningar och kommunala 

bostadssatsningar. Genom samverkan ska parterna 

informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och 

skolscheman kan anpassas utan att merkostnader för 

den andre parten uppkommer. 

Samverkan är en del av den stora processen som 

handlar om att ta utveckla, anpassa och effektivisera 

kollektivtrafiken genom att löpande utreda och följa 

upp samhällsutvecklingen och ta fram underlag och 

förslag till förändringar. Samverkan handlar till stora 

delar om att förankra förslag till förändringar eller 

tillägg i trafiken på alla nivåer inom respektive part. 

Samverkansmodellen visar övergripande hur arbetet 

mellan parterna kommer att ske i strategiska frågor. 

Nedanstående bilder illustrerar även var frågorna 

bereds och var besluten tas. 

Samverkan kan ske både på både politisk nivå och 

tjänstepersonsnivå eller enbart tjänstepersonsnivå 

beroende på frågans art och karaktär. Politiska beslut 

kräver beredning på tjänstepersonsnivå och därefter 

politisk samverkan och förankring. Om samverkan 

sker på tjänstepersonsnivå bör även beslutsfattandet 

ske av tjänsteperson, det högsta samverkansorganet 

BDU ska dock informeras om förändringen.

4.2 Samverkansforum 
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4.3 Samverkansmodell – regional kollektivtrafik 

Samverkansmodellen innebär att regionen och 

kommunerna ska samarbeta och föra dialog 

sinsemellan för att säkerställa att kollektivtrafiken i 

länet blir både kostnadseffektiv och tillgodoser länets 

demografi. De olika samverkansinstanserna ska 

säkerställa att parterna får tillräcklig insyn i, och 

förståelse för, respektive organisations strategiska 

planering. 

Lokala frågor lyfts upp på Lokala driftforum. Frågorna 

hanteras direkt av tjänstepersoner, men frågan kan 

föras vidare till strategiforum om frågan berör flera 

eller samtliga kommuner eller om frågan är av 

principiell vikt för länets kollektivtrafik i stort. 

Strategiforum fattar beslut i frågan eller bereder 

frågan inför den politiska samverkan i BDU. Detta 

beror helt och hållet på frågans art och karaktär. Om 

BDU eller Strategiforum är slutlig samverkansinstans 

ska ärendet gå ut på remiss. 

Kommundirektörnätverkets roll i samverkans-

processen är att vara en förankringsyta mellan 

tjänstepersoner och politiken inför den slutliga 

samverkan i BDU.  

Frågor som lyfts i POLSAM (se 4.7) kan tas vidare 

antingen direkt i kollektivtrafiknämnden eller i BDU för 

att sedan bli ett uppdrag som i sin tur ska in i 

samverkansprocessen. 

Skolskjutsreglementet beslutas av respektive 

kommunfullmäktige. RKM tar upp 

skolskjutsreglementet till beslut såsom en del av 

uppdraget från kommunerna. 

 

4.4 Beredningen för Dalarnas Utveckling – BDU 

Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) är ett 

politiskt samverkansorgan för regionen och 

kommunerna. Det är det högsta samverkansorganet 

där frågor av principiell art och karaktär samverkas. 

BDU behandlar frågor som är av strategisk karaktär. 

BDU är ett forum för hållbar samhällsutveckling och 

regionala utvecklingsfrågor, däribland kollektivtrafik. 

Minnesanteckningar skickas alltid ut till respektive 

kommuns myndighetsbrevlåda. 

BDU består av kommunstyrelsens ordförande i 

respektive kommun samt presidiet i både 

regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.  

BDU ska slutligt samverka och politiskt förankra 

Trafikförsörjningsprogrammet, större 

trafikförändringar, prisstrategi, skolkortskostnader, 

övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 

utvecklingsfrågor, strategisk samhällsplanering med 

mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente ska 

beredas genom samverkan.

4.5 Strategiforum 

Strategiska möten på tjänstepersonsnivå ska genom 

samverkan bereda underlagen inför den politiska 

samverkan och förankringen i BDU. Ärenden som 

ska beredas är av länsstrategisk karaktär, bl.a. 

Trafikförsörjningsprogrammet, större 

trafikförändringar, prisstrategier, skolkortskostnader, 

övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 

utvecklingsfrågor, strategiska samhällsplanering med 

mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente 

bereds genom samverkan i strategiforum innan den 

politiska samverkan i BDU. 

I strategiska möten deltar utsedda tjänstepersoner, 

lämpliga för olika sakfrågor, från kommunkollektivet 

och regionen. Kommunerna kan utse gemensamma 

representanter.  
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Möten hålls med lämpligt intervall. Det grund-

läggande behovet av möten är en gång per kvartal. 

Vid behov kan projektgrupper tillsättas.  

Region Dalarnas tjänstepersoner ansvarar 

tillsammans med utsedda kommunrepresentanter för 

att ta fram en agenda för årets möten. Vid behov kan 

andra intressenter, t ex Trafikverket, trafikföretag eller 

representanter från angränsande 

län/kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. Region 

Dalarna är sammankallande, men kommunerna kan 

initiera möten vid behov om ärendet inte kan 

hanteras på ordinarie möte. 

Region Dalarna ansvarar för att frågor tas upp till 

samverkan och samråd under beredningen inför 

beslut, såsom vid framtagande av mål och visioner. 

Parterna är tillsammans ansvariga för att samverkan 

eller samråd sker på rätt nivå i samverkans-

processen.  

 

4.6 Lokala driftforum 

Lokala driftmöten genomförs antingen på kommun- 

eller trafikområdesnivå. De ingår i det löpande 

samarbetet kring driftsfrågor, trafikplanering och 

skoltrafik. Här tas även upp trafikutveckling och 

analyser av den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken i området. Driftmöte och driftmöte-

skoltrafik kan genomföras samtidigt eller var för sig. 

Parterna ansvarar för att aktuella frågor tas upp på 

agendan. Denna fastställs och skickas ut från 

regionen en vecka innan mötet. Kommun och 

regionen ansvarar för vilka tjänstepersoner som 

deltar beroende på mötets innehåll. Löpande arbete 

med operativa frågor, enklare tidtabells- och 

hållplatsfrågor, marknadsföring med mera sköts 

främst på tjänstemannanivå genom vardagliga 

kontakter och avstämningar mellan regionens och 

kommunernas tjänstepersoner. Frågor av principiell 

och strategisk karaktär hänskjuts från de lokala 

driftforumen till strategiforum. 

Driftforum – Trafik  

Forumet hanterar bland annat frågor gällande 

hållplatser, väderskydd och vändplatser. Övriga 

väghållarfrågor tas också upp i denna 

samverkansform. Möten hålls fyra gånger per år. Fler 

möten kan vid behov initieras av berörda parter.  

Driftforum – Skoltrafik 

Här sker dialog och samverkan angående 

administration, rutiner och processer. Avstämning 

görs enligt planeringsprocessen. Formerna för 

beställning av skolkort och skoltidsresor tas upp 

liksom andra direkta och praktiska frågor rörande 

skoltrafik, skolhållplatser och väderskydd. 

4.7 Dialogforum 

Kommundirektörsmöten  

Kommundirektörsnätverkets syfte är att möjliggöra 

dialog och förankring av större strategiska frågor inför 

politisk behandling. Frågor som lyfts i Strategiforum 

och som kräver politisk samverkan ska passera 

kommundirektörsnätverket innan de diskuteras i 

BDU. Minnesanteckningar skickas alltid till respektive 

part. 

POLSAM – lokalt dialogforum  

POLSAM är ett politiskt samverkansråd för varje 

kommun. Företrädare för såväl kommunledning samt 

regionledning tar upp gemensamma ärenden som 

kan innefatta kollektivtrafik. Frågor som lyfts eller 

diskuterats i POLSAM kan lyftas till BDU om dessa 

påverkar flera kommuner eller om frågan är av vikt 

för utvecklingen kollektivtrafiken i länet

4.8 Övriga intressenter 

Övriga intressenter är exempelvis Trafikverket, 

trafikföretagen inom buss-, tåg- och taxiverk-

samheterna samt angränsande läns kollektivtrafik-

myndigheter och aktörer från privata och mer 

kommersiella områden. Privata aktörer kan vara 

representanter för näringsliv och handel, fastighets- 

och infrastrukturägare, vägföreningar, befintliga och 

potentiella resenärer, resenärsorganisationer samt 

andra intresseorganisationer. Regionen har en väl 

upparbetad brukarsamverkansprocess med både 

med organisationer som företräder dels 

funktionshindrade, dels pensionärer genom 

Regionens pensionärsråd (RPR) och 

Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID). Denna 

samverkansprocess ska ingå i beredningen av ett 

ärende. 

Övriga intressenter bjuds in till dialog och information 

vid större strategiska frågor såsom Trafikförsörjnings-

program samt vid utveckling och större förändringar 

av den regionala kollektivtrafiken. 
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4.9 Ärendeprocess 

Samverkansprocessen är en del av beredningen av 

ett ärende. Beredningen inleds vanligtvis med ett 

initiativ, som innebär att en utredning initieras och 

information samlas in. Nästa steg är att bearbeta 

informationen och ta fram ett förslag. I denna process 

inleds samverkan. Regionens handläggare ansvarar 

för att det finns faktaunderlag och annan information 

när samverkan inleds.
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5. Särskilda processer inom samverkansprocessen 

5.1 Framtagande av Trafikförsörjningsprogram 

Region Dalarna, som RKM, har ansvaret för att 

upprätta och besluta om regionalt 

trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjnings-

programmet är en politisk viljeinriktning för den trafik 

som ska finnas i länet. Det är lämpligt, enligt 

förarbetena1 till lagen (2010:1064) om kollektivtrafik, 

att en bredare översyn av programmet sker minst en 

gång per mandatperiod.  

Programmet ska upprättas i samråd med 

motsvarande myndigheter i angränsande län, övriga 

berörda myndigheter, intresseorganisationer, 

kollektivtrafikföretag, kommuner samt företrädare för 

näringsliv och resenärer. Programmet ska kunna 

läsas av alla regionala aktörer som påverkar olika 

delar av kollektivtrafiken. 

Det är viktigt att programmet samordnas med andra 

planeringsprocesser och beaktar omvärldsfaktorer. 

Trafikförsörjningsprogrammet ska ses som en 

möjlighet till målstyrning av länets strategiska 

utveckling. Det ska innehålla en redovisning av 

behovet av regional kollektivtrafik i länet samt 

inriktningen och målen för kollektivtrafikförsörjningen. 

I arbetet ska hänsyn tas till övergripande strategiska 

kollektivtrafikfrågor. Sådana frågor kan vara regionala 

strategier med betydande påverkan på 

kollektivtrafikens utformning samt pris-, miljö-, 

tillgänglighets- och tågstrategi. 

5.2 Budgetprocess 

För att säkerställa en fungerande verksamhet är det 

viktigt att regionen och kommunerna årligen 

diskuterar och samråder innan budgetarbetet i 

respektive organisation påbörjas.  

Kommunernas budgetprocess  

Flera kommuner fattar beslut om nästa års budget i 

juni. Definitivt beslut om budget görs i de flesta 

kommunerna i november.  

Inför ovanstående tillfällen behöver kommunerna ha 

underlag från Regionen i form av utfall för föregående 

och delar av innevarande år. Kommunen å sin sida 

ska ge Regionen prognos i form av vilka behov som 

finns inför kommande år till exempel antal 

skolkortsberättigade elever samt antalet 

omsorgstagare. 

Regionens budgetprocess  

Regionfullmäktige beslutar om Regionplan inklusive 

Finansplan i juni året före budgetåret. Budget för 

kollektivtrafiken fastställs slutligt i november. 

Beslutsprocessen för regionens budget ska beredas i 

regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen 

innan fullmäktige. 

Gemensam budgetprocess  

Utifrån de gemensamma underlagen bereds i 

budgeten i Strategiforum och samverkas slutligt i 

BDU. Samverkan ska vara genomförd innan 

budgetbehandlingen i november.  

Region Dalarna ska lämna månadsvis 

ekonomirapporter till respektive kommun som 

underlag för uppföljning och prognos.

5.3 Upphandling av trafik 

Regionen anskaffar genom upphandling av 

trafikleverantörer den kollektivtrafik som bedrivs i 

länet. Den senaste upphandlingen omfattade 

upphandling av samtliga sex stycken trafikavtals-

områden och då både allmän och särskild 

kollektivtrafik i samma avtal för respektive 

trafikavtalsområde. De olika trafikavtalen har olika 

villkor, vilket bl.a. gör att kostnaderna skiljer sig 

mellan olika trafikområden.   

                                                      
1 Prop 2009/10:200 s. 47 

Upphandling av kollektivtrafik ska utgå ifrån de mål 

och visioner som finns i Trafikförsörjnings-

programmet. Alla allmänna trafikplikter ska gå att 

härleda ur programmet.  

Vidare ska RKM, vid utformningen av 

förfrågningsunderlag inför upphandling, verka för en 

tillfredsställande taxiförsörjning i länet.  

Anskaffningen av trafik utgör ramen för regionens 

möjlighet att tillgodose önskemål om tillköp av trafik, 

eftersom Regionen är en upphandlande myndighet.
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Allmän kollektivtrafik 

Enligt de vägledningar som branschen2 tagit fram för 

upphandlingar bör RKM inleda sitt 

upphandlingsarbete avseende allmän kollektivtrafik 

senast tre år innan trafikstart.  

Arbetet inleds med att RKM beaktar den allmänna 

trafikplikten för att t.ex. säkra att det inte finns ett 

intresse att bedriva trafik på kommersiella grunder på 

vissa linjer. Beslut om allmän trafikplikt innebär ett 

verkställande av trafikförsörjningsprogrammet. 

Ungefär samtidigt (se processbeskrivning ovan) ska 

myndigheten även avisera (annonsera) sin avsikt att 

ingå avtal i Europeiska unionens officiella tidning.  

Efter annonseringen, men innan dess att 

förfrågningsunderlaget skickas ut ska upphandlande 

myndighet genomfört ett samråd inför upphandling 

(SIU). Samrådet ger svar på om det finns intresse att 

utföra trafiken kommersiellt eller inte. Efter samrådet 

bör beslut om allmän trafikplikt tas på grundval av det 

som kommit fram på samrådet. Därefter skickas 

förfrågningsunderlaget ut. 

Det tar cirka ett år innan tilldelningsbeslut kan tas, 

vilket är ett år innan trafikstarten.  

Samverkan och samråd mellan kommunerna och 

regionen inför en upphandling behöver grunda sig ett 

gediget samarbete i processen att ta fram ett 

trafikförsörjningsprogram. Parterna måste också 

aktivt delta i arbetet med beslut om allmän trafikplikt. 

Dessa beslut måste vara väl förankrade hos samtliga 

parter. Det är därför oerhört viktigt samverkan sker 

på ett mycket stringent och tydligt sätt, där 

inblandade personer har rätt kompetens. 

Särskild kollektivtrafik 

Upphandling av särskild kollektivtrafik, eller 

anropsstyrd trafik, innefattar inte beslut om allmän 

trafikplikt. Upphandlingen regleras av annat regelverk 

än den allmänna kollektivtrafiken, bl.a. krävs ingen 

annonsering vilket bl.a. medför att upphandlingens 

tidsramar är lite kortare än för den allmän 

kollektivtrafik. 

Upphandlingen kräver dock en analys/förstudie av 

det framtida behovet av anropsstyrd trafik i 

kommunerna och regionen. Analysen bör bl.a. 

innehålla hur den demografiska utvecklingen 

förväntas se ut under avtalsperioden. Analysen ska 

tas fram i samverkan med berörda parter. Analysen 

ska ligga till grund för behovet av antalet fasta fordon 

och antalet avropsfordon samt basproduktion under 

avtalsperioden. Avropsfordon är en avtalad resurs 

utöver de fasta fordonen. 

  

                                                      
2 Svensk kollektivtrafik, Vägledning – Upphandling av 
kollektivtrafik 2020 samt Allmän trafikplikt – En 
vägledning 
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6. Förändringar i utbudet 

Kollektivtrafikens förändringar ska samverkas mellan 

kommuner och Regionen. Samverkan kan ske på 

olika nivåer beroende på omfattningen av 

förändringarna. Stora förändringar, såsom 

exempelvis hela trafikpaket, eller principiella 

förändringar, såsom förskjutning av 

kollektivtrafiksystemet från buss till spårburen trafik, 

ska alltid samverkas i BDU. Före förändringen ska en 

gemensam beredning ske i Strategiforum och i 

Lokala driftforum för aktuellt trafikområde. Mindre 

förändringar kan däremot samverkas enbart i 

strategiforum. Parterna ska gemensamt tillse att 

förändringar samverkas på rätt nivå.  

Parternas önskemål eller behov av förändringar i 

kollektivtrafiksystemet gällande exempelvis 

trafikutbud ska lyftas inom samverkansprocessen, 

stämmas av mot gällande Trafikförsörjningsprogram 

och beslutas av Regionen. 

Varje tillköp av extra trafik behöver utredas av 

regionen och måste därför beställas i så god tid att 

trafikleverantörerna kan leverera enligt gällande 

trafikavtal. Kommunerna måste skriftligen skicka in 

önskemålen i god tid inför utredning, bedömning och 

beslut. Vid ett beslut som resulterar i ett avtal om 

tillköp, måste tillräcklig tid för planering finnas innan 

trafikbeställning sker. Sådan planering kan innefatta 

ändrade/nya fordonsomlopp, nya hållplatser, 

fordonsbeställningar mm beroende på vilken typ av 

tillköp som parterna avtalat. Vid tillköp av allmän 

kollektivtrafik sker trafikstart endast vid planerade 

tidtabellsskiften, för närvarande i juni, augusti och 

december.

6.1 Tillköp – tågtrafik  
Kommunernas ansökningar om tillköp av tågtrafik ska 

inges senast första juni året innan tåglägesbeslutet 

från Trafikverket. RKM beslutar om tillköp och 

därefter följer planering, anmälan om trafikförändring 

samt tåglägesbeställning till Trafikverket. Slutgiltigt 

besked lämnas i september med trafikstart i 

december, året efter inlämnad och beslutad ansökan.
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7. Beslutsprocess 

I strategiska frågor till exempel vid beslut om 

antagande av Trafikförsörjningsprogram och vid 

avtalsskrivning krävs att remiss skickas till 

kommunerna minst tre månader innan beslut ska 

fattas av Regionen. Svarstiden bör förlängas vid 

utskick i samband med semesterperiod. Remiss 

skickas till kommunernas myndighetsbrevlådor. 

Underlaget ska vara samverkat i strategiforum och i 

BDU innan det går ut på remiss, vilket innebär att 

underlaget ska vara färdigt för utskick efter att BDU 

ställt sig bakom förslaget.  

Kommunerna beslutar om exempelvis remissvar, 

tecknande och uppsägning av avtal och andra 

principiella beslut. Regionen ansvarar att samla in 

och gå igenom remissvaren. 

Regionen är RKM i Dalarna. Regionfullmäktige får 

därför två roller; högsta beslutande organ i 

myndigheten och högsta beslutande organ i Region 

Dalarna. Vissa beslut är myndighetens, såsom 

Trafikförsörjningsprogram, och vissa är Region 

Dalarnas, såsom exempelvis skatteväxlingsärenden, 

Regionplan och budget. När regionen övertar ansvar 

för en viss funktion, såsom övertagande av färdtjänst, 

så är det, enligt gällande författningar, myndigheten 

som övertar ansvaret och inte Region Dalarna.  

Kollektivtrafiknämnden beslutar i de ärenden som 

regionfullmäktige delegerat till nämnden och är 

regionens utförare av RKM:s ansvar och uppgifter. 

Nämnden har även delegerat ansvar till 

tjänstepersoner, exempelvis för tillståndsgivning av 

färdtjänst. 

Processbeskrivning 

8. Årsprocess – regional kollektivtrafik 

Ett förslag till årsprocess tas fram av Region Dalarna 

och stäms av på strategiforum och BDU.  

Årsprocessen innehåller tider och datum för BDU, 

strategiforum, budget, budgetuppföljning och forum 

för beslut. Övriga tidpunkter återfinns i planerings-

process för skolskjuts respektive trafikbeställning.

8.1 Trafikplan och Årsrapport 

Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för 

utförandet av kollektivtrafiken i länet. 

Trafikredovisning presenteras i en bilaga till 

kollektivtrafikförvaltningens årliga verksamhetsplan.  

Trafikredovisning och årsrapport kallades tidigare 

Trafikplan.  

I Trafikredovisningen redovisas kommande års;  

 beslut om allmän trafikplikt,  

 mål och budget (1-årsperspektiv),  

 eventuella tillköp/tilläggsbeställningar, 

 utvecklingsområden enligt gällande 

Trafikförsörjningsprogram t.ex. timmestrafik 

Dalabanan, och 

 aktiviteter för att nå målen i 

trafikförsörjningsprogrammet.  

Innevarande verksamhetsårs utförda trafik redovisas 

årligen i en årsrapport. 

Trafikredovisning och årsrapport presenteras för 

Kollektivtrafiknämnd och strategiforum samt 

presenteras i samråd för kommundirektörsmöte och 

BDU. 
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Då trafikredovisningen och årsrapport endast är en 

sammanställning krävs inget särskilt beslut innan den 

presenteras och skickas ut. 

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

9. Utvärdering 

Denna samverkansbilaga ska utvärderas vart tredje år och revideras vid behov då p.g.a. exempelvis ändrade 

förutsättningar och övrig samhällsutveckling. 

10. Kommunicering vid samverkan 

All information, såsom minnesanteckningar och kallelser, som gäller samverkan ska kommuniceras skriftligen via 

parternas respektive myndighetsbrevlåda samt kollektivtrafik@regiondalarna.se.  

mailto:kollektivtrafik@regiondalarna.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig dokumentet:  

Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna 

Kontakt: 

Box 924 

781 29 Borlänge 

kollektivtrafik@regiondalarna.se  

mailto:kollektivtrafik@regiondalarna.se


Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av  Region 

Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget 

avseende serviceresor 

För att Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning ska kunna utföra uppdraget gällande serviceresor, 

såsom exempelvis omsorgsresor eller kommunresor, krävs det att regionen har en organisation och 

stödsystem som är adekvata för uppdraget, nedan kallat overheadkostnader. Med anledning av att 

självkostnadsprincipen så ska kostnader för att upprätthålla detta fördelas på de som är beställare av 

trafiken. Därtill har regionen upphandlade trafikföretag med åtföljande trafikkostnader för utförande 

av trafiken.  

Regionen avser att redovisa fördelning av kostnader med stöd av fördelningsnycklar enligt följande;   

Overheadkostnader 

Overheadkostnader är personal, systemstöd, övriga stödfunktioner och annat som tillkommer för att 

upprätthålla adekvat nivå för trafikuppdraget åt kommunerna och regionen. Kostnaderna fördelas 

procentuellt efter nyttjandegrad.  

Personal som arbetar med annat belastar inte kostnadsstället, däremot fördelas och belastas 

kostnadsstället med  delar av administrativ och stödjande personals lönekostnad utifrån hur stor del 

av respektive arbetstagares uppgifter som ankommer på servicetrafiken. Den personal som arbetar 

enbart med sjukresor belastar enbart kostnadsstället för sjukresor. 

Den totala kostnaden för systemstöd, såsom planeringssystem, lönesystem, uppföljningssystem mm., 

fördelas utifrån hur stor procentuell del av systemstödet som ankommer på servicetrafiken i 

förhållande till andra uppgifter som kollektivtrafikförvaltningen har. Exempelvis fördelas kostnader för 

lönesystem utifrån hur stor del av lönekostnaden som löper på anställda som arbetar med 

serviceresor. Planeringssystemet SAM 3001 används idag enbart till serviceresor och kostnaderna för 

drift och support för detta system belastar kostnadsmässigt fullt ut på kostnaderna för serviceresor 

fördelat på antalet resor inom respektive reseslag (kommunresor, sjukresor osv). 

Kostnader som härrör till linjetrafik, såsom exempelvis hållplatser, biljettmaskiner och personal som 

arbetar med linjetrafik, ska inte belasta kostnaderna för serviceresor.       

Trafikkostnader 

Utöver overheadkostnader så har regionen kostnader för utförande av servicetrafiken. 

Trafikkostnaderna utgår ifrån det upphandlade trafikavtalets ersättningsnivåer med tillkommande 

indexering. 

Trafikkostnaderna består dels av produktionskostnader, såsom kilometer-, tim- och kapitalersättning, 

dels av fasta kostnader baserade på övergripande funktion. De fasta kostnaderna skiljer sig beroende 

på trafikavtalsområde (det finns sex stycken trafikavtalsområden).   

Utöver direkta kostnader för utförd trafik uppkommer även kostnader för tomkörningar och 

bomkörningar. Kostnaderna för dessa ska fördelas.  



 

Fördelning av kostnader 

För att få en rättvis fördelning av kostnaderna utgår fördelningen från följande modell: 

a. Produktionskostnaderna för en enskild resa ska ersättas av regionen eller den kommun som 

ansvarar för beställningen.  

b. Bomresor och tomkörningar fördelas av tekniska skäl ut på samtliga serviceresor på länsnivå 

med en lika del per utförd resa.  

c. Övergripande fasta trafikkostnader varierar beroende på trafikavtalsområde och kostnaderna 

fördelas därför ut med en lika del per utförd resa inom respektive trafikavtalsområde. 

Exempel: totalt antal utförda resor är 1000. Trafikavtalsområdet har haft 250 av dessa resor. 

De fasta trafikkostnaderna fördelas i detta exempel på dessa 250 resorna.  

d. De totala overheadkostnaderna fördelas genom att varje utförd resa på länsnivå belastas 

kostnadsmässigt med en lika del per utförd resa.           
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Parter 
a) Region Dalarna, org.nr 232100–0180, nedan kallad regionen  

b) Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, 

Leksands kommun, Ludvika kommun Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Orsa kommun, 

Rättviks kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Vansbro kommun, och Älvdalens 

kommun, nedan kallade kommunerna 

Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunerna, har följande tilläggsavtal träffats, 
innebärande tillägg, förtydligande och förändring av tidigare tecknat avtal mellan Region Dalarna 
(tidigare Landstinget Dalarna) och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter 
av skatteväxlingen av kollektivtrafiken1, nedan Huvudavtalet, förkortat HA.   bilaga 12 ; 

1. Parternas vilja och intentioner inför ändrat huvudmannaskap och 
skatteväxling  

Syftet med skatteväxlingen och det avtal som tecknades i samband med beslutet, var att skapa ett 
samlat sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Tanken var att behoven av 
särskild kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska ersättas av allmän kollektivtrafik och att 
samhällsbetalda resor därmed skulle stå öppna för allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den 
totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet. För att uppnå denna vision, krävs förändringar i 
planeringsprocessen och andra processer3, med hänsyn tagen till de lagar och regler som för var tid 
gäller.  

Parterna är ense om att syftet med tilläggsavtalet och samverkansbilagan är att skapa 
förutsättningar för ökad samverkan mellan parterna och en förståelse för hur den offentligt 
finansierade kollektivtrafiken fungerar och kan effektiviseras och samutnyttjas. Syftet med 
samverkansbilagan är därför att skapa transparens och förutsebarhet samt att förtydliga 
påverkansmöjligheter.  

Parternas ska genomföra en skatteväxling, innebärande en överföring av ansvaret från och med 
2023-01-01 för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.  

Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal4 mellan parterna gällande 
kollektivtrafiken, med undantag av HA, upphört att gälla.  

2. Regional kollektivtrafikmyndighet  

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik reglerar ansvaret för regional kollektivtrafik och organiseringen av 
regional kollektivtrafikmyndighet (RKM).  

Region Dalarna är RKM och ansvarar för att besluta om allmän trafikplikt samt att upprätta och 
besluta om trafikförsörjningsprogrammet och fastställa mål. Genom trafikförsörjningsprogrammet 
presenteras visionen för länets kollektivtrafik. Denna vision konkretiseras i den årliga trafikplanen, 
som är en redovisning av nästkommande års trafik och vilken kollektivtrafik som omfattas av allmän 
trafikplikt. 

                                                           
1 Skatteväxlingen trädde i kraft 1 januari 2018 och omfattade allmän kollektivtrafik och färdtjänst, se beslut LF 
2016-06-12—13 §60, LD17/0211.  
2 HA innehåller fem sidor, varav sid 1-2 ren avtalstext. Sid 3 tabell fördelning övergångsersättning 2017-2019 samt 
tvisteklausul och sid 4-5 namnteckningar, se protokoll LF 2017-06-12—13 §60. Bilagan utgör ett numrerat utdrag. 
3 HA 5 c och Utredningen i samband med skatteväxlingsbeslutet, 2017-05-22 s. 22. 
4 Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik och Uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik 
(RD2015/40), Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län (2016/147), Reviderat avtal om 
överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst (RD2013/36), Tidigare gjorda trafikbeställningar 
2006. 
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3. Uppdrag 

3.1  Kommunernas uppdrag till Regionen framgår nedan. Finansieringen av kollektivtrafiken inklusive 
uppdragen från kommunerna, framgår av punkt 5.  

3.2  Kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla särskild kollektivtrafik för vilken 
kommunen ansvarar5, samt att administrera persontransporter och samordningstjänster för resor i 
allmän och särskild kollektivtrafik. Kommunerna har tidigare överlåtit ansvaret att tillhandahålla 
färdtjänst6 till Regionen.  

3.3 Kommunernas uppdrag till Regionen gällande skolskjuts innebär att planera, administrera och 
tillhandahålla skolskjuts för elever som beviljats skolskjuts i enlighet med skollagen (2010:800) för 
elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, inklusive skoltidsresor7, där uppdraget dels 
finansieras genom köp av  skolkort för resor mellan hem, alternativt uppsamlingsplats och skola  och 
dels genom utställd faktura för övriga resor såsom skoltidsresor, elevresor, särskoleresor på grund- 
och gymnasienivå samt tilläggsbeställningar för återkommande eller tillfälliga resor under skoltid 
(bad, slöjd mm). 8.  

Skolskjutsarna ska så långt som möjligt ses som kollektivtrafiken i övrigt och integreras i denna.  

När en elev beviljats skolskjuts och fått sitt skolkort är det Region Dalarna som bestämmer hur resan 
skall ordnas och organiseras inom det samlade trafiksystemet. Region Dalarna gör också de 
individuella beställningar av trafik som kan vara nödvändiga. 9 

Särskilt anordnad skolskjuts för grundskolelever och särskoleelever på grund- och gymnasienivå som 
inte kan resa med allmän kollektivtrafik planeras och upphandlas av Regionen efter det att 
kommunen beviljat skolskjuts.  

Vid avvikelse från gemensamt skolskjutsreglemente ansvarar Regionen för att debitering för 
tilläggsköp sker så att full kostnadstäckning uppnås.  

3.4  Övriga persontransporter10 som kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla är, 
elevresor, omsorgsresor11, korttidsresor12, och kommunresor13. Elever med inackorderingsersättning 
eller kontant ersättning omfattas inte av rätten till elevresor. 

3.5 Regionen uppdras att i samverkan med kommunerna tillse att det för var tid finns ett gällande och 
uppdaterat  länsgemensamt färdtjänstreglemente, som beslutas av regionfullmäktige.    

3.6  Regionens uppdrag omfattar tillhandahållande av uppföljning, statistik och rapporter, i enlighet 
med överenskommelser som träffas i samverkans- och planeringsprocessen. Analyserna ska 
omfatta bland annat resandeutveckling, måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och 
kostnader, fördelade på respektive trafikslag14. 

3.7  Med giltighet från och med 2023-01-01 och under förutsättning av att skatteväxling sker, överförs 
ansvaret för följande uppdrag från kommunerna till Regionen;  

                                                           
5 HA 2 d-e 
6 Av Welins utredning framgår att omsorgsresor inte ingick i skatteväxlingen 
7 I Welins utredning benämns skoltidsresor som verksamhetsresor 
8 HA 5 b. Med skolskjuts som finansieras genom köp av skolkort avser parterna resa mellan 
hem/uppsamlingsplats-skola enligt den utredning som låg till grund för beslut om skatteväxling. 
9 Enligt Welins utredning s. 10 var detta en ideologisk förutsättning för ersättningssystemet för skolskjutsar. 
10 HA 2 e 
11 Återkommande färdtjänstresor mellan boende och daglig verksamhet, överfördes inte i samband med 
skatteväxlingen 
12 Resor för i huvudsak barn, vid resa mellan korttidsboende och skola eller korttidsboende och bostad 
13 Resor för tjänstepersoner eller liggande transporter för icke färdtjänstlegitimerade i särskilt boende; se också 
HA 2 e samt den utredning som föregick skatteväxlingen där det med skolskjuts endast avser grundskoleelevs resa 
mellan hem o skola 
14 HA 7 a 
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 planering, administration och tillhandahållande av riksfärdtjänst till personer som beviljats 
tillstånd i enlighet med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, samt  

 alla åtgärder vid tillståndsprövning och beslut vid beviljande av färdtjänst15 inklusive RIAK16 

(Resa i annan kommun17) och riksfärdtjänst,  samt inklusive rätt att företräda kommunerna 

vid domstolsprövning vid överklagande av beslut.  

4. Samverkan- och planeringsprocesser 

4.1 Samverkans- och planeringsprocess beskrivs i Samverkansbilaga, bilaga 2.   

4.2 Regionen ansvarar för att leda samverkans- och planeringsprocesser vid upprättande av 
trafikförsörjningsprogram, trafikplan, gemensamt skolskjutsreglemente, färdtjänstreglemente och 
reglemente för riksfärdtjänst.  

Regionen ska ta ett övergripande ansvar för att processerna inklusive årlig uppföljning och 
utvärdering bedrivs i samverkan med kommunerna samt i samråd med övriga intressenter18. 

4.3 Kommunerna ansvarar för att samråda med Regionen i sin samhällsplanering och ta hänsyn till den 
gemensamma kollektivtrafiken, till exempel vid planering av nya bostadsområden eller förtätning av 
bostadsområden. 

4.4 Parterna ansvarar för att utse representanter samt att aktivt delta i samverkansforum enligt 
Samverkansbilagan, samt i samverkans- och planeringsprocesser, utvärdering och uppföljning.   

4.5 Kommunen ansvarar för att pröva elevernas rätt till skolskjuts enligt skollagen och regionalt, 
gemensamt skolskjutsreglemente och tillhandahåller kollektivtrafikförvaltningen underlag på 
skolskjutsberättigade elever19.  

4.6 Kommunerna och Regionen förbinder sig att från och med höstterminen 2023 tillämpa ett i 
samverkan framtaget gemensamt tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente som förutom restid, 
och väntetid också reglerar avstånd, skolkort till friskolor samt att markera bedömningen av farlig 
skolväg i det gemensamma tekniska stödet. Avståndsregeln är att se som det kortaste avstånd som 
en viss grupp av elever ska ha för att de ska kunna beviljas skolskjuts.  

4.7 Parterna har överenskommit om ett gemensamt skolkortspris för resor mellan hem, alternativt 
uppsamlingsplats och skola , oavsett om resorna genomförs i allmän linjetrafik som är öppen för 
allmänheten, eller särskild, anropsstyrd kollektivtrafik  Överenskommelsen innebär ett första steg i 
tillskapandet av ett samlat, sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Parterna är 
ense om att en förutsättning för denna solidariska finansieringsmodell med ett gemensamt, avtalat 
skolkortspris, är följsamhet mot ett gemensamt skolskjutsreglemente och en noggrann reglering av 
tillköp och tilläggsbeställningar vid avvikelser från det gemensamma skolskjutsreglementet20.  

4.8 Den solidariska finansieringsmodellen för skolkorten enligt HA och den genomförda skatteväxlingen 
med rationaliserings- och besparingskrav om 55 mnkr/år under tre år21 förutsätter en fortsatt 
samordning av kollektivtrafiksystemet, så att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet kan 
hållas nere och bättre matar resenärer till stråktrafiken.22 Optimeringen förutsätter att kommunerna 
fattar nödvändiga beslut om skolornas ramtider, innebärande gemensamma lov- och studiedagar 
samt läsårstider och samplanering av  skoldagarnas start- och sluttider.   

                                                           
15 HA 2 c 
16 Regionen finansierar RIAK, ingår i färdtjänst 
17 Färdtjänst vid resa i annan kommun än hemkommunen vid tillfällig vistelse 
18 HA 2 f, 6 a, 7 a-b 
19 HA 5 a 
20 HA 5 c 
21 Bengt Welins utredning 2017-05-22, s. 2-3, med hänvisning till beslut om ålagt besparingskrav  om 55 mkr/år 
under tre år, se ”Plan för effektivisieringar av kollektivtrafiken i Dalarnas län 2017-12-14, reviderad 2018-04-04, se 
även Trafikförsörjningsplan 2020 s. 4 
22 Trafikförsörjningsplan 2020 s. 11ff  
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4.9 Genom samverkan ska parterna informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och skolscheman 
kan anpassas utan merkostnader för den andre parten i anledning av bristande framförhållning. Vid 
ändringar av tidtabeller och volymförändringar avseende trafik måste hänsyn tas till tecknade 
trafikavtal vid anskaffning av trafik, byte av fordon mm. Förändringar kan innebära krav på beslut 
om trafikplikt och nya hållplatser/uppsamlingsplatser. Anpassning av skolscheman förutsätter 
hänsyn till kommunernas beslutsgång och resursutnyttjande.     

5. Finansiering 

5.1 Ekonomiskt ansvar 

5.1.1 Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av RKM beslutade allmänna kollektivtrafiken enligt 
vad som framgår av HA punkt 3 a. Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för den särskilda 
kollektivtrafik som Regionen själv  beställer. 

5.1.2 Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för de kostnader som belastar allmän kollektivtrafik för 
system, biljettsystem, depåer, trafikdatabas, planeringsprogram m.m, med följande undantag; vid 
tillköp av allmän kollektivtrafik belastas kommunen av samtliga kostnader vid tillköpet, inklusive 
dessa delar.  

5.1.3 Genom överskommelse i samband med skatteväxling (HA) finansierar Regionen också färdtjänst, 
inklusive RIAK. Under förutsättning av att en ytterligare skatteväxling sker, ansvarar Regionen även 
för finansieringen av riksfärdtjänst och tillståndshandläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst, från 
och med 2023-01-01, eller från och med den dag då ytterligare skatteväxling skett. 

5.1.4 Parterna är överens om att resor till och från daglig verksamhet (omsorgsresor) inte ingick i 
skatteväxlingen. Respektive kommun är därmed den part som ska ha beslutsmandatet för om resa 
ska beviljas eller inte, den part som fastställer egenavgifterna för denna restyp samt den part som 
bär det ekonomiska ansvaret för resorna. Regionen är den part som utför resorna på uppdrag av 
respektive kommun. 

5.1.5 Genom tecknande av denna tilläggsöverenskommelse övertar Regionen såväl finansieringsansvaret 
som ansvaret vid tillståndsprövning för mobilitetsstöd23, som utgör ett komplement till färdtjänst. 

5.1.6 Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för kollektivtrafik inom sina verksamhetsområden, d.v.s. 
skolskjuts i enlighet med skollagen (2010:800), omsorgsresor, riksfärdtjänst, kommunresor,  
korttidsresor, skoltidsresor, elevresor, särskoleskjuts på grundskole- och gymnasienivå och 
tilläggsbeställningar.   

Kommunerna bär också det ekonomiska ansvaret för tillståndsprövning vid färdtjänst, inklusive RIAK 
samt riksfärdtjänst.  

Regionen ersätts enligt självkostnadsprincipen – se dock punkt 5.2 och 5.1.7. 

5.1.7 För resor mellan hem alternativt uppsamlingsplats och skola, har parterna i HA avtalat om särskilt 
pris på skolkort24,  oavsett om resorna företas i linjetrafik, i ej öppnade skolskjutslinjer eller i 
individuellt beställda serviceresor25.  

Övriga resor som omfattas av kommunens ekonomiska ansvar enligt skollagen (2010:800) omfattas 
inte av skolkorten, såsom skoltidsresor, elevresor, särskoleresor på grund- och gymnasienivå som 
inte företas i linjetrafik samt tilläggsbeställningar för återkommande eller tillfälliga resor under 
skoltid (bad, slöjd mm). 

Med skolskjuts avses i HA resor mellan hem och skola  9 månader per år26. 

5.1.8 Parterna är genom denna tilläggsöverenskommelse och med förtydligande och ändring av HA, 
överens om att;  

 mervärdesskatt tillkommer till den avtalade skolkortskostnaden enligt HA,  

                                                           
23 Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
24 Se Welins utredning s.10, en förutsättning var dels att skolskjutsarna integreras i kollektivtrafiken och dels att 
regionens trafikorganisation beslutar om hur skolskjuts ska ske och gör individuella beställningar.  
25 HA 3 b samt den utredning som föregick skatteväxlingen, s 11. 
26 HA 3 b och 2 d  se också s 9 i utredningen i samband med beslut om skatteväxling 
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 den avtalade skolkortskostnaden är 350 kr per 2022-01-01 inklusive administrativa kostnader, 

och exklusive mervärdesskatt,   

 jämförelse med priset på ungdomskort inte ska ske27,  

 förändringar av skolkortspriset ska föregås av att BDU behandlar frågan och godkänns av  

respektive kommun. 

5.2 Överförande av finansieringsansvar genom skatteväxling 
Parterna förbinder sig att träffa överenskommelse om ytterligare skatteväxling under 2023 
innebärande att Regionen från och med tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas 
finansieringsansvar för  

 riksfärdtjänst samt  

 handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning, beslut vid beviljande av färdtjänst inklusive 
RIAK och riksfärdtjänst28, samt handläggning vid överklagande av beslut 29.  

5.3 Självkostnadsprincipen och fördelningsnyckel  
Kostnaderna för Beställningcentral (BC), personal och administration och kostnader för andra 

funktioner som behövs för att bedriva särskild kollektivtrafik (dvs resor som företas på annat sätt 

än i linjetrafik) såsom exempelvis sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, skoltidsresor m.m. 

finansieras enligt självkostnadsprincipen i enlighet med vad som gäller enligt 2 kap 6§ 

kommunallagen och debiteras respektive huvudman/uppdragsgivare med transparent 

fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras dels på respektive trafikslag och dels nyttjande, 

vilket utgår ifrån faktiskt antal uppdrag och part. Vid avtalets tecknande beskrivs framtagen 

fördelningsnyckel i bilaga 3. 

Parterna är ense om att inom ramen för den gemensamma samverkans- och planeringsprocessen 

gemensamt ta fram beräkningsmodeller och verktyg, för utvisande av självkostnader. Debiteringar 

sker löpande under året med slutavräkning om så behövs. Regionens ersättningsanspråk får dock 

inte omfatta krav uppkomna tiden före föregående budgetår.  

5.4 Tillköp 

5.4.1 Parterna är överens om målsättningen att Regionen ska tillhandahålla allmän och särskild 
kollektivtrafik som motsvarar länets och den enskilda kommunens behov såsom det presenteras i 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  

Kommunala tillköp av allmän eller särskild30 kollektivtrafik samt  servicefunktioner bör därför ske 
undantagsvis och förutsätter att RKM bedömer att tillköpet dels är förenlig med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafiksystemets utveckling, dels omfattas av beslut 
om allmän trafikplikt  och dels inte riskerar att påverka kollektivtrafiksystemet på ett negativt eller 
svåröverskådligt sätt31.    

5.4.2 Tillköp32 regleras genom avtal mellan Regionen och kommunen.  

5.4.3 RKM:s prövning av frågan om tillköpt trafik ska övergå till Regionens ekonomiska ansvar, kan endast 
ske i samband med att tillköpsavtalet upphör, eller när en ny/reviderad trafikplan, som även 
uttryckligen omfattar tillköpet, vunnit laga kraft och börjat tillämpas. 

Stora förändringar eller stora tillköp, såsom avvikande biljettavgifter eller avgiftsfri trafik som 
omfattar en eller flera enskilda kommuner, ingår inte i ordinarie trafikutbud, såvida inte RKM så 
beslutar. Allmän linjetrafik har samma biljettpriser inom hela regionen. Avvikelser från detta utgör 
alltid tillköp. 

                                                           
27 HA 4 a  
28 Tillägg till HA 
29 HA 2 c 
30 HA 6 b  
31 HA 6 b 
32 2 kap 1 b § lag om kollektivtrafik ”... regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för 
resenärerna än vad regionen annars skulle tillhandahålla”.    
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5.4.4 Parterna är ense om att lokala avvikelser som inte framgår av, eller står i strid med ett gemensamt 
skolskjutsreglemente från och med 2022-01-01 alltid betraktas som tillköp och merkostnaden 
finansieras enligt självkostnadsprincipen av den kommun som beställt trafik med stöd av lokala 
avvikelser från gemensamt skolskjutsreglemente.  

6. Register 

Kommunerna utlämnar personuppgifter, bl.a. om de elever som beviljats skolkort och gällande 
personer som beviljats färdtjänst eller omsorgsresor, till Regionen, som självständigt utför 
personuppgiftsbehandling och därmed är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som inkommer 
till Regionen.  

Regionen ansvarar för att de register, för vilka regionen är personuppgiftsansvarig, kvalitetssäkras 
och uppdateras.  

Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla och uppdatera de register som Regionen behöver vid  
utförande av kommunens uppdrag, gällande regelsystem, kundtillstånd och tillståndsregistrering. 

7. Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från och med den dag då samtliga parter undertecknat avtalet och löper tills 
vidare; dock gäller avtalet, i de delar som förutsätter att skatteväxling skett, från och med beslut om 
skatteväxling.  

Avtalets giltighet är villkorat av att likalydande avtal underställs och godkänns av samtliga Parter. 

8. Uppsägning, tillägg eller ändringar 

Avtalet kan inte sägas upp av enskild part såvitt avser trafik som omfattats av beslut om 
skatteväxling.   

Uppsägning av avtalet såvitt avser trafik som omfattas av kommuns uppdrag till regionen i enlighet 
med punkt 3 ovan, knyts till avtalstiden för tecknade trafikavtal. Kommunen förbinder sig att senast 
två (2) år innan berört trafikavtal upphör, skriftligen varsla regionen om att kommunen avser att 
säga upp avtalet såvitt avser trafik som inte omfattats av skatteväxling.  

Tillägg eller ändringar av såväl Huvudavtal som detta tilläggsavtal ska ske skriftligen och 
undertecknas av firmatecknare, efter enhälliga och likalydande beslut av respektive fullmäktige. 

9. Tvist 

HA har tolkningsföreträde framför tilläggsavtalet; dock innebär ändring av HA, i enlighet med punkt 
5.1.8 att detta tilläggsavtal i dessa delar har tolkningsföreträde. 

Regionen å ena sidan och kommunerna å andra sidan är ense om hänskjuta tvister som inte kan 
lösas i samverkan till en partssammansatt styrgrupp, som vid behov adjungerar en jurist från vardera 
region respektive kommunkollektivet. Parternas gemensamma ambition att lösa tvister i konsesus 
innebär ingen inskränkning i parternas rätt att hänskjuta tvister till allmän domstol. Varken HA eller 
den här lösningen kan därför åberopas som ett rättegångshinder.  
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Parterna är ense om att ovan nämnda adjungerade jurister ansvarar för tillhandahållande av en FAQ 
till stöd för förvaltningar och styrgrupp. Parterna är ense om att solidariskt acceptera de råd som 
den partssammansatta styrgruppen lämnar.  

Styrgruppen utses enligt följande; tvistande kommun har en representant, regionen en representant 
och BDU utser ytterligare två representanter, varav en från regionen.  

___________________________________________________________________________________ 

Avtalet har upprättats i 16 likalydande exemplar där varje part har ett exemplar. 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Region Dalarna Avesta kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Borlänge kommun Hedemora kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Falu kommun Gagnefs kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Leksands kommun Ludvika kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Malung-Sälens kommun Mora kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Orsa kommun Rättviks kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Smedjebackens kommun Säters kommun 
  

………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum………………………………………….. 

Vansbro kommun Älvdalens kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Hej, 
Med anledning av gårdagens utskick enligt nedan, kompletteras ärendet med ärendenummer. Region 
Dalarnas ärendenummer är RS 2022/258.
 
Med vänlig hälsning 
Joakim Bergman
 

Från: Bergman Joakim /Regionstyrelsens förvaltning Expertfunktioner i stab /Falun 
Skickat: den 20 juni 2022 12:41
Till: 'info@ludvika.se' <info@ludvika.se>; 'kommun@borlange.se' <kommun@borlange.se>; 
'kommun@hedemora.se' <kommun@hedemora.se>; 'kommun@leksand.se' <kommun@leksand.se>; 
Älvdalen Kommun <kommun@alvdalen.se>; Falu Kommun <kontaktcenter@falun.se>; Säter kommun 
<kommun@sater.se>; Rättvik Kommun <kommun@rattvik.se>; Smedjebacken Kommun 
<kommun@smedjebacken.se>; Mora Kommun <mora.kommun@mora.se>; Orsa Kommun 
<orsa.kommun@orsa.se>; Gagnef Kommun <registrator@gagnef.se>; Avesta Kommun 
<servicecenter@avesta.se>; Vansbro Kommun <vansbro.kommun@vansbro.se>; Malung-Sälen Kommun 
<kommun@malung-salen.se>
Kopia: Region Dalarna <region.dalarna@regiondalarna.se>
Ämne: Beslutsunderlag Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik 
 
Hej,
 
Härmed skickas Tilläggsavtal, med bilagor, till tidigare skatteväxlingsavtal avseende kollektivtrafik ut till 
samtliga parter för beslut.
Handlingar som ingår är utöver beslutsmissiv: 
Tilläggsavtal, Bilaga 1, Bilaga 2 samt Bilaga 3.
 
För BDU och Region Dalarna,



 
Med vänlig hälsning,  
 

Joakim Bergman – Regionjurist
Region Dalarna – Rättsavdelningen 
Mobil: 070-221 78 67
E-post: joakim.bergman@regiondalarna.se 

www.regiondalarna.se
 
 
 

mailto:joakim.bergman@regiondalarna.se
https://www.regiondalarna.se/
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Kommunstyrelsen Region Dalarna dnr RD21/05246 
  
  
  

 
 
 
Dnr KS/2021:646  
 
Bilaga 1, yttrande  
 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner om 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafik 
 
Yttrande 
Malung- Sälens kommun anser att de kommunala bilagorna till 
skolskjutsreglementet är av stor vikt eftersom Dalarnas kommuner ser olika 
ut gällande vägar, gång/cykelvägar. Malung-Sälens kommun är en 
vidsträckt kommun med en älv som delar kommunen med få broar. 
Vintertid har vi mycket trafik till Sälenfjället. Vi har få gång/cykelvägar och 
på grund av det har vi till exempel en begränsning för elever från 
förskoleklass till årskurs 3 som innebär att de ej bör korsa riksvägar. 
 
Tillägg till Skolskjutsreglemente för Region Dalarna 

Punkt 3.1.2 Förändringar i upptagningsområdet sker i samverkan med 
berörd kommun och Region Dalarna. Kommentar: Nyckelkoden från SCB 
avgör placeringsskola för eleven och avtalet kan ej reglera annorlunda. 
Nyckelkodsområdena från SCB ligger också till grund för e-tjänsten för 
skolskjutsansökan i Dalarna. 

Punkt 3.2.4 Likformighet i bostadsområden. Kommentar: Andra stycket ska 
inte vara med i ett skolskjutsreglemente utan i avtalet mellan kommuner 
och regionen. Reglementet är ett dokument som reglerar relationen mellan 
vårdnadshavare och kommun. 

Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, 
samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafik 
 
Punkt 4.6 Ansökningsperioden för skolskjuts from höstterminen 2022 är 
under mars månad och skolskjutsreglementet hinner inte behandlas i 
kommunfullmäktige innan dess.  Innan beslut om skolskjutsreglemente kan 
fattas behöver samsyn finnas rörande avstånd till hållplats för årskurs F-3, 
4-6, 6-9, definition av farlig väg, hastighetsgränser, befintlig gång/cykelväg, 
belysning, broar utan gång/cykelväg, vinterskolskjuts och avgift för 
borttappat skolkort. Vi föreslår att de gemensamma reglerna ska arbetas 
fram av tjänstemännen i skolskjutshandläggargruppen i Dalarna och att det 
nya skolskjutsreglementet ska gälla from höstterminen 2023. 
 
Kommunerna bör få större inflytande över läsårstiderna och under läsåret 
bör det finnas en flexibilitet att ändra studiedagar utan extra kostnader. 
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Skolorna bör kunna anpassa verksamheten efter Skolverkets fastställda 
nationella prov. Dessa datum är ej fastställda när läsårstiderna antas. 
 
Punkt 5 Region Dalarna behöver ge besked om hur stor skatteväxlingen 
planeras bli för 2023. 
 
Punkt 7 Avtalet måste vara med tidsbestämt men möjlighet till option och 
möjlighet att säga upp för båda parter. Villkor för uppsägning måste framgå 
tydligt för båda parter. 
 
Särskilda synpunkter 
Besöksnäringen i norra kommundelen är i en stark expansionsfas både 
under traditionell vintersäsong men från och med 2021 även under 
sommarsäsong. Besöksnäringen är beroende av en bra kollektivtrafik ur 
flera perspektiv bl.a. för möjlighet till arbetspendling med tider som passar 
för det men också för besökare som väljer kollektiva färdmedel. Möjligheten 
till hållbara färdmedel är viktig för oss! 
 
I dagsläget trafikerar godståg Västerdalsbanan, Malung-Sälens kommun 
önskar att tillsammans med Kollektivtrafikförvaltningen påbörja ett 
utvecklingsarbete för framtida persontrafik stråket Borlänge – Malung och i 
förlängningen till Sälen. 
 
Den servicegrad som kommunerna förväntar sig bör definieras. 
 
Avtalet bör inte hänvisa till ett Trafikförsörjningsprogram som i dagsläget 
inte är färdigställt även om det håller på att arbetas fram ett nytt. 
 
Det råder olika förutsättningar i länet vad gäller utbyggda gång- och 
cykelvägar och elevers möjligheter att ta sig säkert till skolan. Detta 
behöver beaktas i de remitterade underlagen. 
 
Persontrafik på Västerdalsbanan 
För Malung-Sälens kommun är det viktigt med en återtrafikering av 
Västerdalsbanan ur både kompetensförsörjning, arbetspendling, restid och 
hällbarhetshänseende. 
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Redovisning kommunfullmäktige 2022-09-26 
 
AVSÄGELSER OCH VALÄRENDEN 
Inga avsägelser eller val har inkommit 
 
 
ANMÄLAN AV MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR 
Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit 
 
SVAR PÅ MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR 
23. 
KS/2022:82 - Motion angående Fritidsbanken, Vänsterpartiet (V) 
 
 
HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 
24. 
KS/2022:113 
Statusuppdatering Styrgrupp E-arkiv 2022 
 
KS/2022:482 
Rapport angående ej verkställda beslut enligt LSS, rapporteringsperiod 1 
januari – 30 april 2022 
 
KS/2022:483 
Rapport angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL),  
Rapporteringsperiod 1 januari –30 april 2022 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2022-09-06 
§ 113 Rutiner för distansarbete inom Malung-Sälens kommun 
§ 117 Bostadsförsörjningsprogram för Malung-Sälens kommun 
§ 122 Budgetförutsättningar 2023 miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
§ 123 Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns deklarationer 
§ 124 Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma beträffande 
bankkonton och bankgiron 
§ 125 Val av åtgärdsmetod för sedimenten utanför garveriet 
§ 126 Socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans 
§ 127 Återbetalning Finsam enligt avtal 2020-09-10 
§ 128 Bidrag miljöprojektet, renovering av befintlig byggnad på fiskodlingen 
Torgås 1:14 
§ 129 Ansökan om bidrag - Lima Motorsällskap, Rally SM 2023 
§ 131 Testamente Lissdaniels Mats Åke Matsson - medel främjande vård 
och trivsel för pensionärer 
§ 133 Medfinansieringsavtal Trafikmätningspunkt väg 1047 
§ 135 Dokumenthanteringsplan för bostadsanpassning 
§ 136 Uppdrag att revidera ordningsföreskrifter 
§ 141 REMISS Förslag lokala trafikföreskrifter på väg 66, Gusjösätern dnr : 
258-13789-2022 Länsstyrelsen Dalarna



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 140 
Motion angående Fritidsbanken, Vänsterpartiet (V) (KS/2022:82) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter utreda möjligheterna för att 

inrätta en fritidsbank i kommunen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion angående Fritidsbanken i 
Malung-Sälens kommun. 
 
I motionen föreslås: 
”Vi föreslår att kommunen inrättar en Fritidsbank. Det innebär en satsning 
på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med 
Agenda 2030. Det främjar såväl spontana som organiserad idrott och bidrar 
till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering 
genom socialekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad 
integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med 
frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och 
en tillgång för turismen. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och 
anställd platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret 
bör ligga under kommunledningskontoret.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden framför i sitt beslut att Kultur- och 
fritidsförvaltningen under en lägre period har arbetat med frågan om en 
fritidsbank. Kontakt har tagits med arbetsmarknadsenheten, service- och 
teknikenheten och socialförvaltningen för att utreda möjligheter att få till en 
Fritidsbank i kommunen och att utredningen pågår. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-01 § 36 
 
Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 263 
Motion angående Fritidsbanken, Vänsterpartiet (V) (KS/2022:82) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter utreda möjligheterna för att 

inrätta en fritidsbank i kommunen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion angående Fritidsbanken i 
Malung-Sälens kommun. 
 
I motionen föreslås: 
”Vi föreslår att kommunen inrättar en Fritidsbank. Det innebär en satsning 
på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med 
Agenda 2030. Det främjar såväl spontana som organiserad idrott och bidrar 
till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering 
genom socialekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad 
integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med 
frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och 
en tillgång för turismen. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och 
anställd platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret 
bör ligga under kommunledningskontoret.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden framför i sitt beslut att Kultur- och 
fritidsförvaltningen under en lägre period har arbetat med frågan om en 
fritidsbank. Kontakt har tagits med arbetsmarknadsenheten, service- och 
teknikenheten och socialförvaltningen för att utreda möjligheter att få till en 
Fritidsbank i kommunen och att utredningen pågår. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-01 § 36 
 
Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
 
 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-08-19 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Kansliet  Kommunfullmäktige  
Titti Hedin Kvick   
titti.hedinkvick@malung-salen.se   
0280-18688   

 
 
 
Dnr KS/2022:82  
 
Tjut Motion angående Fritidsbanken, Vänsterpartiet (V)  
 
Förslag till beslut 
1. Motionen anses besvarad. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter utreda möjligheterna för att 

inrätta en fritidsbank i kommunen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion angående Fritidsbanken i 
Malung-Sälens kommun. 
 
I motionen föreslås: 
”Vi föreslår att kommunen inrättar en Fritidsbank. Det innebär en satsning på 
folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 
2030. Det främjar såväl spontana som organiserad idrott och bidrar till ökat 
intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom 
socialekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. 
Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och 
temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för 
turismen. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och anställd 
platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret bör ligga 
under kommunledningskontoret.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden framför i sitt beslut att Kultur- och 
fritidsförvaltningen under en lägre period har arbetat med frågan om en 
fritidsbank. Kontakt har tagits med arbetsmarknadsenheten, service- och 
teknikenheten och socialförvaltningen för att utreda möjligheter att få till en 
Fritidsbank i kommunen och att utredningen pågår. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-02-09 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-01 § 36 
 
Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
 
  





 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-02-22 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 1 
Motion angående Fritidsbanken, Vänsterpartiet (V) (KS/2022:82) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion angående Fritidsbanken i 
Malung-Sälens kommun. 
 
I motionen föreslås: 
”Vi föreslår att kommunen inrättar en Fritidsbank. Det innebär en satsning 
på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med 
Agenda 2030. Det främjar såväl spontana som organiserad idrott och bidrar 
till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering 
genom socialekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad 
integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med 
frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och 
en tillgång för turismen. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och 
anställd platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret 
bör ligga under kommunledningskontoret.” 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
anmäld samt överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2022-02-09 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-01 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 36 
Motion angående Fritidsbanken, Vänsterpartiet (V) 
(KFN/2022:97) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Motionen anses besvarad 
2. Förvaltningen fortsätter utreda möjligheterna för att inrätta en 

fritidsbank i kommunen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har under en lägre period arbetat med frågan 
om en fritidsbank. Kontakt har tagits med arbetsmarknadsenheten, service- 
och teknikenheten och socialförvaltningen för att utreda möjligheter att få till 
en Fritidsbank i kommunen. Utredningen pågår. 
 
Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidschefen föredrog ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidschef  
Fritidssamordnare  
 
 
 



Ämne: Statusuppdatering till styrgruppen och samrådsgruppen om samverkanssamtal med andra 
kommuner
Från: Joanna Karabay <joanna.karabay@sater.se>
Till: Agneta Jansson <agneta.jansson@vansbro.se>; mattias.Scandola@falun.se 
<mattias.scandola@falun.se>; Anna Karlsson <anna.karlsson@mora.se>; Kristina Backlund 
/Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning <kristina.backlund@hedemora.se>; Joel 
Johansson <joel.johansson@leksand.se>; Fredrik Holm <fredrik.holm@borlange.se>; Cecilia 
Dahl-Bogg <cecilia.bogg@orsa.se>; Jessica Hedlund <jessica.hedlund@ludvika.se>; Ulf 
Israelsson Rättvik <ulf.israelsson@rattvik.se>; Malin Karhu Birgersson <malin.karhu-
birgersson@sater.se>; Susanne Hedman Jensen <susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se>; 
Hanna Dahlkvist <hanna.dahlkvist@alvdalen.se>; Christina Semdahl; Sara Dahlin 
<sara.dahlin@avesta.se>; Gagnefs kommun <registrator@gagnef.se>; Andrew Tutt-Wixner 
<andrew.tutt-wixner@leksand.se>; Birgitta Moraeus <birgitta.moraeus@orsa.se>; Erik 
Jakobsson <erik.jakobsson@alvdalen.se>; Karin Lundbäck <karin.lundback@rattvik.se>; Lena 
Rosén <lena.rosen@borlange.se>; Mikael Granath <mikael.granath@vansbro.se>; Mona 
Lindqvist; Nicole Matsson /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning 
<nicole.matsson@hedemora.se>; Thera Bergman <thera.bergman@falun.se>; Ulf Johansson 
<ulf.johansson@smedjebacken.se>; Ulf Johansson <ulf.johansson@ludvika.se>; Ylva Sjödén 
<ylva.sjoden@avesta.se>; Åsa Granberg <asa.granberg@gagnef.se>; Erika Karlsson 
<erika.karlsson@mora.se>; Sandra Hedin <sandra.hedin@sater.se>; Anna-Maria Malmberg 
<anna-maria.malmberg@sater.se>
Mottaget: 2022-06-22 14:59:23

VARNING: Det här mailet är från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte 
känner igen avsändaren, eller om innehållet verkar misstänkt. Vid frågor, kontakta IT-enheten

Hej Styrgruppen och samrådsgruppen!
 
Jag bifogar mötesanteckning från det senaste samverkanssamtalet med Hälsinglands kommuner, 
Sandviken samt Nora kommuner. Denna gång pratade vi ekonomi, som ju ger ett viktigt beslutsunderlag i 
frågan. 
 
Jag skickar även med dokument där vi har räknat på vad en utökad samverkan skulle kunna innebära för 
dalakommunernas ekonomi. Budgeten har räknats om där den största skillnaden för införandeåret är att 
modulen MittArkiv inte finns medräknad i budget för januari – september 2023, utan funktionen 
kravställs i upphandlingen och medräknad i budget för oktober – december 2023 (den nya avtalstiden). 
Som ni ser så skulle år 2023 totalt sett medföra en mycket liten ökad kostnad jämfört med nuvarande 
budget, trots att licens och införande beräknas betalas av denna period. I budget för ett vanligt 
förvaltningsår har vi bl a räknat med ytterligare en personal, samt högre kostnad för tekniken (servrar 
mm). I kostnadsfördelningen ser vi att en utökad samverkan skulle, ett vanligt förvaltningsår, innebära 
en lägre kostnad för alla dalakommuner, jämfört med idag. 
 
Nästa samverkanssamtal är inbokat i augusti. Glad sommar!
 
 
Joanna Karabay
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Från: Joanna Karabay 
Skickat: den 3 juni 2022 16:36
Till: Agneta Jansson <agneta.jansson@vansbro.se>; mattias.scandola@falun.se; Anna Karlsson 
<anna.karlsson@mora.se>; Kristina Backlund <kristina.backlund@hedemora.se>; Joel Johansson 
<joel.johansson@leksand.se>; Fredrik Holm <fredrik.holm@borlange.se>; Cecilia Dahl-Bogg 
<cecilia.bogg@orsa.se>; Jessica Hedlund <jessica.hedlund@ludvika.se>; ulf.israelsson@rattvik.se; Malin 
Karhu Birgersson <malin.karhu-birgersson@sater.se>; Susanne Hedman Jensen 
<susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se>; Hanna Dahlkvist <hanna.dahlkvist@alvdalen.se>; Christina 
Semdahl <christina.semdahl@malung-salen.se>; Sara Dahlin <sara.dahlin@avesta.se>; Gagnefs kommun 
<registrator@gagnef.se>; Andrew Tutt-Wixner <andrew.tutt-wixner@leksand.se>; Birgitta Moraeus 
<birgitta.moraeus@orsa.se>; Erik Jakobsson <erik.jakobsson@alvdalen.se>; Karin Lundbäck 
<karin.lundback@rattvik.se>; Lena Rosén <lena.rosen@borlange.se>; Mikael Granath 
<mikael.granath@vansbro.se>; Mona Enkvist <mona.enqvist@malung-salen.se>; Nicole Matsson 
<nicole.matsson@hedemora.se>; Thera Bergman <thera.bergman@falun.se>; Ulf Johansson 
<ulf.johansson@smedjebacken.se>; Ulf Johansson <ulf.johansson@ludvika.se>; Ylva Sjödén 
<ylva.sjoden@avesta.se>; Åsa Granberg <asa.granberg@gagnef.se>; Erika Karlsson 
<erika.karlsson@mora.se>; Sandra Hedin <sandra.hedin@sater.se>
Kopia: Anna-Maria Malmberg <anna-maria.malmberg@sater.se>
Ämne: Statusuppdatering till styrgruppen och samrådsgruppen om samverkanssamtal med andra 
kommuner
 
Hej Styrgruppen och Samrådsgruppen!
 
Här kommer en statusuppdatering om vad som händer kring intresset från fler kommuner att ansluta sig 
till dalakommunernas samverkan om e-arkiv. Vi har haft ett första samverkanssamtal, där vi informerar 
utifrån bifogat aktivitetslista. Vi har nu hunnit gå igenom dalakommunernas samverkansform, 
organisation och arbetssätt; mötesanteckningar finns bifogat. Det är fortfarande endast samtal om 
möjligheten; ingen av de intresserade kommunerna har tagit ställning ännu utan det kommer krävas 
först i höst.
 
Vi samtalar som sagt var om eventuell anslutning till dalakommunernas befintliga modell men skillnaden 
skulle bli att det skulle kräva en ny upphandling av e-arkivsystem, samt några ändringar i nuvarande 
samverkansavtal om DKFs ansvar idag (förslaget är att DKFs ansvar överförs till styrgruppen), byte av 
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namn på organisation samt uppdaterad budget för fler parter. Det kommer alltså bli några förändringar 
som även dalakommunerna kommer att behöva ta ställning till.
 
Vi kommer att prata om ekonomi på nästkommande samverkanssamtal, i nästa vecka, och jag skickar ut 
mötesanteckningar så snart det finns. Detta kommer såklart att vara med på agendan för styrgruppens 
möte i september.
 
Joanna Karabay
Enhetschef
E-arkivcentrum Dalarna
SÄTERS KOMMUN
 
Telefon: +46 (0)225-55017
E-mail: joanna.karabay@sater.se
 
Säters kommun
783 27 Säter
Besök: Jönshyttevägen 6
www.sater.se
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Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

Datum Sida 
2022-06-07 1 (11) 

Diarienummer  
KS2022/0183 

 

  

Mötesanteckning Samverkanssamtal 2022-06-07 
Närvarande: Joanna Karabay och Anna-Malmberg från E-arkivcentrum 
Dalarna, Thomas Eriksson från Bollnäs kommun, Tommie Floréus och 
Theresia Nielsen från Sandvikens kommun, Sofia Berlin och Joel 
Larsson från Nora kommun, Emma Söderlund ekonom i Säters kommun. 

 

Frågor från förra mötet. Sandviken hade en fråga med från sin jurist 
om Dalarnas kommunförbunds roll i organisationen kring e-arkiv. 
Joanna: förslaget är att Dkf:s ansvar idag (budget, förvaltningsplan, 
reglering av under-/överskott) överförs till styrgruppen. I styrgruppen 
sitter chefer med ansvar för arkivfrågor, en plats per kommun.  

Kommunikationsplan. Ingen har fyllt i kommunikationsplanen tills idag. 
Vi har muntligt fått information om att Hälsingland behöver stöd genom 
informationsmöten, samt även att vi kan vara behjälpliga med att svara 
på frågor som styrgruppen vill reda ut. Thomas återkommer med datum 
som funkar för informationsmöte. Sandviken och Nora önskar att E-
arkivcentrum Dalarna gör dragning på Ksau samt Ks, till hösten.  

Budget och kostnadsfördelning. Vi har räknat på budget, en för 
införandeåret (okt-dec 2023) samt en för ett förvaltningsår.  

För förvaltningsåret så har vi räknat på personalkostnader, lokalkostnad 
samt OH-kostnad för tre månader för befintlig personal. För att beräkna 
kostnader för system har vi gjort en uppskattning baserat på befintligt 
system; licenser och installation betalas under införandeåret. 50 tkr per 
kommun tillkommer till Upphandlingscenter i Ludvika – en 
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engångssumma för att hantera upphandlingen för de kommuner som 
inte är medlemmar. 

Ett vanligt förvaltningsår betalar man endast för support och underhåll. 
Post för versionsuppgradering vartannat år. Driften är mest svår att 
beräkna; ökning av lagring varierar från år till år och vi har inte ännu sett 
ett bra medelvärde. Vi har räknat med att behöva utöka bemanningen 
med en tjänst för ett vanligt förvaltningsår.  

På frågan om vi kan tänka oss andra modeller för fördelning av 
lagringskostnader så är svaret just nu nej; det är befintlig modell som 
erbjuds. 

  Införandeår 
okt-dec 
2023, i tkr 

Ett 
förvaltning
sår, i tkr 

Kommentar 

Central organisation 
  

  

Personalkostnader 614 3056 utökat med en 
tjänst 

Drift/Borlänge 325 1300   

Lokaler/arbetsplats 38 150   

Inköp (Telefoner, datorer, 
kontorsmaterial, skrivbord, 
skrivbordsstol, skrivare, 
kopiator) 

10 20   

Utbildning och konferenser 0 60   

Resor/Traktamenten 10 50   

Telefoni, kontorsmaterial, IT 15 70   

Overhead, internt 24 97   
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Anordna 
heldagar/utbildningar för 
samrådsgruppen 

0 30   

Programvara/leverantör E-
arkiv 

  
  

Versionsuppgraderingar av 
produkten 

0 150 kostnad på 
150tkr 
återkommer 
vartannat år 

Inköp av licenser, installation 1300 0   

Konsultarbete 0 170 Brukar inte 
utnyttjas helt 

Support och underhåll 0 193   

Summa 2336 5346   

Den procentuella fördelningen i tabellen nedan är baserad på SCB:s 
befolkningsstatistik för Q4 2021. Kolumn 3 visar kostnadsfördelningen 
per kommun för ett förvaltningsår och kolumn 4 införandeåret. 

Sandvikens kommun får en kostnadsökning jämfört med vad de betalar 
för befintligt e-arkiv idag och ser att de kommer få svårt att motivera 
anslutning till e-arkivsamverkan. I så fall måste man motivera med hjälp 
av andra värden såsom tex kvalitetshöjning. 

Hälsinglandskommunerna har inga jämförande siffror och tycker att det 
ser rimligt ut. 

Nora kommun har fått prisuppgift på e-arkivmodul till 
ärendehanteringssystem som har kostat mer. 
  

Årskostnad 
Förvaltningsår, i kr 

Införandeår okt-dec 
2023, i kr 
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Avesta 4,90% 261 709 114 357 

Borlänge 11,16% 596 524 260 659 

Falun 12,78% 683 091 298 485 

Gagnef 2,24% 119 889 52 387 

Hedemora 3,30% 176 466 77 109 

Leksand 3,42% 182 791 79 873 

Ludvika 5,66% 302 486 132 175 

Malung-Sälen 2,18% 116 647 50 970 

Mora 4,41% 235 966 103 108 

Orsa 1,48% 78 975 34 509 

Rättvik 2,37% 126 750 55 385 

Smedjebacken 2,33% 124 810 54 537 

Säter 2,40% 128 337 56 078 

Vansbro 1,45% 77 354 33 801 

Älvdalen 1,50% 80 390 35 128 

Bollnäs 5,71% 305 408 133 452 

Söderhamn 5,43% 290 488 126 932 

Hudiksvall 8,06% 430 880 188 278 

Ljusdal 4,02% 214 664 93 800 

Nordanstig 2,02% 108 222 47 289 

Ovanåker 2,50% 133 691 58 418 

Sandviken 8,38% 448 072 195 791 

Nora 2,29% 122 389 53 480 
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100,00% 5 346 000 2 336 000 

 

Avtalsvillkor ändring/uppsägning av avtal. Vi gick igenom 7–14§§ i 
samverkansavtal. Genomgående gäller att stödfunktionen E-
arkivcentrum Dalarna behöver nytt namn om nytt samverkansavtal 
skrivs. 

7–8§§ om Finansiering och kostnadsfördelning. Vi har tidigare fått 
önskemål från jurist i dalakommunernas samverkan om att 
faktureringsvillkor bör läggas till i avtalet. Nedan finns ett förslag till 
tillägg i samverkansavtal, från ekonomikontoret i Säter: 

 

9§ om ekonomisk redovisning och överskott hänvisar idag till att 
Dalarnas kommunförbund, vilket skulle ändras i eventuellt nytt avtal. 

10§ om utvärdering och omförhandling. Utvärdering har i praktiken 
skett genom årlig enkät, samt utförlig verksamhetsberättelse i samband 
med bokslut. 
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Ändring i avtalet måste överenskommas av samtliga kommuner 
gemensamt, annars löper avtalet på som vanligt. 

11§ tvist hanteras av styrgrupp, i andra hand av kommundirektörer och 
i tredje hand i svensk domstol. Samverkansavtalet är framtaget när 
Dalarnas kommunförbund var under bildande; man ser därför att 
kommundirektörerna hade en roll i avvaktan på att DKF skulle bildas. 

13§ anger giltighetstid för nuvarande samverkansavtal. Det skulle 
såklart behöva uppdateras med nya datum. Datumen har satts för att 
tajma med leverantörsavtalets giltighetstider. 

14§ anger att en part endast kan lämna i samband med avtalets 
upphörande, förlängning eller omformulering. Avtalet avvecklas helt om 
endast en part återstår.  

Hälsinglandskommunerna anser att det är en mycket viktigt att 
poängtera stödfunktionens skyldighet att överlämna arkiverad 
information till den ägande kommunen, i samband med upplösning av 
samverkan, men tror att nuvarande formulering i avtalet räcker.  

15§ antalet samverkande kommuner behöver här uppdateras om nytt 
avtal skrivs. 

Mallar – dokument för beslut. Vi har tagit fram ett förslag till 
avsiktsförklaring, med mötesanteckningarna som bilagor, som kan 
användas som underlag till tjänsteskrivelse om man så önskar. Finns i 
Teams.  

Mall för fullmakt till Upphandlingscenter i Ludvika, för gemensam 
upphandling, kommer i höst.  

Förberedelser inför e-arkivering. Det är viktigt att ha en leveransplan – 
både gemensam i samverkan och i egna kommunen. Man kan ha olika 
strategier när man tar fram planen och se utifrån olika behov; det kan 
vara system som står och kostar, finns som enbart ”titt-funktion”, 
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överbelastade system, system som ska bytas ut och man vill inte 
migrera gammal data till nytt system, samt årliga leveranser ska ske 
enligt dokumenthanteringsplan. Utifrån de olika behoven gör man en 
prioritering som sedan blir en leveransplan. Ta även med i beräkning att 
det ska bli en årligt återkommande leverans, om möjligt. I arbetet med 
planen kan man också tänka utifrån målgrupp:  det finns olika lagkrav 
på bevarande, behov av återsökning utifrån forskning, verksamhet, som t 
ex miljö- och bygg som ofta har behov av äldre ärenden. Medborgares 
insyn i allmänna handlingar är också viktig.    

Det är bra att vara förberedd genom att ha ganska uppdaterade 
dokumenthanteringsplaner så man vet vad som ska levereras till e-arkiv. 
Att man har koll på ärendehanteringsprocessen – att man vet vad som är 
original, vilket som ska bevaras. Leveransplanen kan vara en del i 
planen för digitalisering i stort. 

På frågan om E-arkivcentrum Dalarna har varit i kontakt med e-
signering tidigare; vi har inte e-arkiverat digitala signaturer men får 
många frågor från dalakommunerna. Det finns inga riktlinjer från 
Riksarkivet men en praxis har vuxit fram genom Sambruk, som DIGG har 
byggt vidare på. Sambruk kom fram till att man låter e-arkivet stå som 
en garant för att handlingen inte har ändrats från tillfället det lästes in. 
E-arkivcentrum Dalarna tidsstämplar inte om signaturen. Det ställer då 
krav på att handlingen har hanterats korrekt under hela 
ärendehanteringskedjan, e-signaturen godkänns och handlingen ska 
sedan hanteras så att det inte ändras under ärendets gång. Rätt 
filformat ska väljas om det är en handling som verksamheten skapar; vi 
konverterar inget per automatik vid inläsning till e-arkivet utan det görs 
efter överenskommelse i leveransprojekt. DIGG har en bra checklista för 
hur man går tillväga med att godkänna en e-signatur. 

En annan aspekt med prioritering i leveransplan kan vara att det är bra 
att komma igång snabbt. Det kan t ex finnas press från politiken att 
komma igång. Då är inte det bästa att börja med journalsystem där man 
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inte kan sätta upp en direktåtkomst till sekretesshandlingar. Det kan 
istället vara bättre med små projekt för att visa att man är igång. 
Dalakommunerna var tidigt igång med årlig e-arkivering kommunernas 
hemsidor. Man kan även börja med filsamlingar. För ett snabbt resultat 
kan man även e-arkivera ärendehanteringssystem som går att lämna ut 
till medborgare. Om flera kommuner har samma system så har man 
nytta av att ha gemensamt projekt, där man drar nytta av varandras 
kompetens och resurser.  

Tekniken är också bra att titta på i förberedelsearbetet; även om man 
tror att man har exportmodul är många ofta otestade. Det är bra att 
innan projekt undersöka vilka exportmöjligheter man har, kanske en 
rapport-funktion eller exportmodul. Modulen kan behöva justeras eller 
konfigureras upp.  Man kan också behöva göra en insats för arr gå 
igenom ärenden/journaler/akter, för att rätta upp registrering, stänga 
ärenden, gallra enligt dokumenthanteringsplanen osv. Det är en process 
som kan starta när som helst utan att man har e-arkiv på plats. 

Man behöver förbereda IT eller systemförvaltare om vad som är på gång. 
Fundera på om man har kunskap om hur man gör exporten eller vad det 
annars skulle kosta att få hjälp av leverantör. Enligt tidigare erfarenhet 
skulle det inte kräva mer än en eller två timmar för leverantören att göra 
ett uttag men har sällan behövts göras i dalakommunernas 
leveransprojekt. Det är en kostnad som tillkommer, dvs är inte 
medräknat i det man betalar för e-arkivsamverkan. 

För att inte fastna i projekt så har vi tagit fram Är du redo för e-arkiv? 
som listar frågor att gå igenom innan leveransprojekt. Vi delar med oss 
av dokumentet.  

Klassificering och sekretess. I ett leveransprojekt tittar vi på vilka 
handlingar som ska e-arkiveras, om markeringar för sekretess och 
personuppgifter finns och matchar det mot vår modell. Informationen 
kan skyddas i e-arkivet på alla nivåer i arkivobjektet: Ärende, Handling, 
Fil.  
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Om man är osäker på klassningen, om registreringen inte är 
genomgången, så kan vi läsa in leveransen med klassningen 99-
Materialet ej klassat =förekomst dold. Man kan därefter gå igenom 
handlingarna manuellt och allteftersom sätta rätt klassning. 

I arkivklienten ser arkivpersonalen all metadata och handlingar och kan 
söka på sekretess- och personuppgiftsmarkerade arkivobjekt. Sekretess 
och känsliga personuppgifter visas aldrig för handläggare – på den 
interna webbplatsen, eller för medborgare – på den externa 
webbplatsen. Vad som kan visas på intern webb och extern webb kan 
anpassas och tas upp i projektet. Inget publiceras per automatik. 

Genomförda e-arkiveringar. Vi listat våra leveranser hittills för er att 
jämföra. Har ni något av IT-system i listan så skulle det gå fort att 
genomföra projekt då konfigurationen finns klar.  
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Inplanerade projekt 2022. Vi har listat vad som är på gång i höst. Vi 
skickar med för planeringen skull; man är snabbt igång om man börjar 
med något i de båda listorna vi skickar med. 

Hälsingekommunerna har Ciceron. I Nora kommun har man Public360. 
Sandvikens kommun känner igen några av IT-systemen i listorna. 

 

Leveransprojekt till e-arkiv. Vi har en handbok där ett leveransprojekt 
är uppdelat i fem faser; Fas 0 Undersöka, Fas 1 Inventera, Fas 2 
Detaljera, Fas 3 Överföra, Fas 4 Kontrollera. Kommunerna gör mest 
arbete i fas 1 och 2. Handboken listar även vem som gör vad i de olika 
aktiviteterna. Vi projektleder. Det har funkat bra med digitala möten 
men vi ser fördelar med att träffas i fysiskt uppstartsmöte.  

Hälsingekommunerna efterfrågar mallar som kan vara till hjälp i att 
kartlägga sina system. Vi har en mall för Uppstartsfrågor innan 
projektet, samt en mall för Uppdragsbeskrivning som vi kan dela med 
oss av. 

Planering av projekt. Ett större leveransprojekt, t ex ett 
ärendehanteringssystem, tar cirka 74 dagar med alla faser. Om man av 
någon anledning behöver pausa projektet, för att få exportmodul på 
plats, så tar det längre tid. Projektet kan gå fortare om man nöjer sig 
med färdig konfiguration, eller om man är väl förberedd inför projektet. 

Fler frågor som diskuterades under mötet: om vi stöttar i upphandling 
av nya IT-system? E-arkivcentrum Dalarna har tagit fram guide för e-
arkivkrav. Vid e-arkivering av gamla IT-system, där uttagsmöjligheterna 
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är begränsade, så har vi försökt att hjälpa till så mycket som möjligt med 
att färdigställa till ett leveranspaket som e-arkivet kan ta emot.  

Sker dubbelarkivering eller gör man brytpunkter i vilka handlingar som 
ska levereras? Dalakommunerna har gjort båda varianter. En del har 
brytpunkter där de levererar från ett visst datum men många har svårt 
att frångå analog arkivering så mycket är dubbelarkiverat. Det är ju 
egentligen en vinst i att kunna stänga ner databaser, licenskostnader 
osv – den kostnaden “övergår till e-arkivet”. I Sandvikens kommun har 
arbetet för en fullständigt digital process varit det bästa sättet att 
motivera verksamheter. 

Hälsinglandskommunerna vill ha mer information om den tekniska 
miljön. E-arkivcentrum Dalarna menar att den tekniska miljön inte 
kommer att vara densamma efter en eventuellt ny upphandling – de 
kraven tas med i kravställning i upphandling. Vi kommer att börja prata 
om upphandlingskrav under nästkommande möte.  

Nästa möte. Alla tycker att de än så länge har fått den information de 
behöver innan sommaren. Hälsinglandskommunerna kommer att behöva 
stöd i att få vissa frågor besvarade men det kan göras vid separat 
tillfälle.  

Tills nästa tillfälle funderar alla på om man saknar någon information 
från oss för att kunna fatta beslut om väg vidare. Vi möts nästa gång 
den 25 augusti kl 10-12, och kommer då att prata om Upphandlingskrav, 
Namnbyte, Avsiktsförklaring 

 

Vid tangentbordet, 

Joanna Karabay



Fördelningsnyckel                                                                   baserat
på befolkningstal från SCB för Q4 2021

468296

Årskostnad
Förvaltningsår
i kr

Avesta 22925 4,90% 261709
Borlänge 52254 11,16% 596524
Falun 59837 12,78% 683091
Gagnef 10502 2,24% 119889
Hedemora 15458 3,30% 176466
Leksand 16012 3,42% 182791
Ludvika 26497 5,66% 302486
Malung-Sälen 10218 2,18% 116647
Mora 20670 4,41% 235966
Orsa 6918 1,48% 78975
Rättvik 11103 2,37% 126750
Smedjebacken 10933 2,33% 124810
Säter 11242 2,40% 128337
Vansbro 6776 1,45% 77354
Älvdalen 7042 1,50% 80390
Bollnäs 26753 5,71% 305408
Söderhamn 25446 5,43% 290488
Hudiksvall 37744 8,06% 430880
Ljusdal 18804 4,02% 214664
Nordanstig 9480 2,02% 108222
Ovanåker 11711 2,50% 133691
Sandviken 39250 8,38% 448072
Nora 10721 2,29% 122389

468296 100,00% 5346000

Totalkostnad
förvaltningsår 5346000
Totalkostnad
införandeår 2336000



Införandeår
okt-dec 2023 i
kr

Nuvarande
procentuell
fördelning
dalakommuner

Reviderad budget
Jan-Sept 2023 för
dalakommuner

Ny budget hela
2023 för
dalakommuner

114357 7,95% 246431 360788
260659 18,12% 561701 822360
298485 20,75% 643214 941699

52387 3,64% 112891 165278
77109 5,36% 166165 243274
79873 5,55% 172120 251993

132175 9,19% 284828 417003
50970 3,54% 109838 160808

103108 7,17% 222191 325299
34509 2,40% 74365 108874
55385 3,85% 119351 174736
54537 3,79% 117524 172061
56078 3,90% 120845 176924
33801 2,35% 72838 106639
35128 2,44% 75698 110825

133452 4538560
126932
188278

93800
47289
58418

195791
53480

2336000

Rev budget jan
sept 2023
dalakommuner 3100000



Nuvarande
kostnad 2023
dalakommunerna

Skillnad 2023
(införandeår) för
dalakommuner om
utökad samverkan

Skillnad ett
Förvaltningsår för
dalakommunerna, om
utökad samverkan

356 689 4 099 -94980
813 018 9342 -216494
931 001 10698 -247910
163 400 1878 -43511
240 510 2764 -64044
249 130 2863 -66339
412 266 4737 -109780
158 981 1827 -42334
321 604 3695 -85638
107 637 1237 -28662
172 751 1985 -46001
170 106 1955 -45296
174 914 2010 -46577
105 427 1212 -28073
109 566 1259 -29176



Upphandlingsår 2018 Förvaltningsår
Upphandling

Projektledare/Verksamhetsutvecklare 900
Inköpare 100

Central organisation
Systemförvaltare 700

Arkivarie 700
Samordnare 700

InleveransTekniker 1,5 1050
Användarstöd 350
Drift/Borlänge 400

Programvara/leverantör
Inlöp av licenser 2000

Support och underhåll 400

Summa 3000 4300



BUDGET e-arkiv 2023 Kommentar

nuvarande
2023

ny budget jan-
sept 2023

Central organisation
Personalkostnader 2456 1842

Drift/Borlänge 805 604
Lokaler/arbetsplats 150 112

Inköp (t ex telefoner, datorer,
kontorsmaterial, kontorsmöbler) 40 30

Utbildning och konferenser 85 85

Resor/Traktamenten 40 30

Telefoni, kontorsmaterial, IT 61 46

Overhead, internt 97 73

Anordna heldagar/utbildningar för samrådsgruppen 30 30

Programvara/leverantör

Versionsuppgraderingar av produkten 210 0 uppgradering 150tkr + installation modul Mitt Arkiv 60tkr
Inköp av licenser 150 0 licens för MittArkiv

Konsultarbete 170 128 Konsulttimmar utnyttjas vid behov

Support och underhåll 193 120 indexökn. + 33 tkr/år för MittArkiv
Summa 4487 3100

Summa
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0280-183 30   

 
 
 
Dnr SN/2022:143  
 
Rapport angående ej verkställda beslut enligt LSS  
 
Förslag till beslut 
Att ta del av rapporten, överlämna till revisorerna och kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapporteringsskyldighet enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, har inrapporterats 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Beslutsunderlag 
Underlag innehållande rapporteringsperiod:  
1 januari -30 april 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
 
  



 
 Underlag  
  Sida 
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Socialförvaltningen  /Adressat/ 
Anna-Lena Gustafsson   
anna-lena.gustafsson@malung-salen.se   
0280-183 30   

 
 
 
Dnr SN/2022:143  
 
Underlag till rapport angående ej verkställda beslut enligt LSS  
 
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapporteringsskyldighet enligt 
28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, har 
inrapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
 
Rapporteringsperiod 1 januari – 30 april 2022 
 
LSS: Man/pojke f. 08 med beslut om Korttidsvistelse i form av korttidshem 
från 2021-08-03 enligt 9.6 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Erbjuden insats 2021-09-15, har inte bekräftat 
erbjudandet. Beslutet avslutat utan verkställan 2022-03-10 då ansökan 
återtagits. 
 
LSS: Man/pojke f. 07 med beslut om Kontaktperson 2021-01-25 enligt  
9.4 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Erbjuden insats 2021-03-31, tackat nej. Resursbrist, saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. Den enskilde har tackat nej 2021-03-31 - 
Missnöjd med tid, omfattning, utförare.  
Den enskilde har tackat nej 2022-03-15 - Den enskilde och/eller 
företrädare/anhörig är tveksam till beviljad bistånd/insats 
 
LSS: Kvinna/flicka f. 08 fått beslut om Kontaktperson 2022-01-19 enligt  
9.4 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Den enskilde har specifika önskemål om personal/utförare. 
 
LSS: Man/pojke f. 08 Avbrott i beslut om Korttidsvistelse i form av 
korttidshem från 2021-05-31 enligt 9.6 § Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Den enskilde har specifika önskemål om 
utförare. Tackat nej 2022-01-04 – är inte nöjd med erbjudande om utförare. 
Tackat nej till erbjudande om kompenserande insats i form av avlösare i 
hemmet 2022-03-09. 
 
LSS: Man/pojke f. 98 Avbrott i beslut om Bostad för vuxna i form av 
gruppbostad från 2021-09-30 enligt 9.9 § Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Orsak till avbrott är arbetsmiljöproblem 
relaterade till den enskilde. Den enskilde erhåller kompenserande insats i 
form av boendestöd. Är inte nöjd till erbjudande om boende på annan ort,  
tackat nej 2021-10-01, 2022-02-01 och 2022-03-16.  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-06-08 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 55 
Rapport angående ej verkställda beslut enligt LSS (SN/2022:143) 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för rapporten samt överlämnar den till revisorer och 
kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapporteringsskyldighet enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, har inrapporterats 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Beslutsunderlag 
Underlag innehållande rapporteringsperiod: 1 januari -30 april 2022 
 
Dagens sammanträde 
Ordförande redovisar ärendet. Ordförande finner att socialnämnden tagit 
del av rapporten samt överlämnar den till revisorer och kommunfullmäktige. 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-06-08 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 54 
Rapport angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) (SN/2022:142) 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för rapporten samt överlämnar den till revisorer och 
kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapporteringsskyldighet enligt 16 
kap 6f § socialtjänstlagen; gällande äldreomsorg (ÄO) och omsorg om 
personer med funktionshinder (FUNK) har inrapporterats till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 
 
Beslutsunderlag 
Underlag innehållande rapporteringsperiod: 1 januari -30 april 2022 
 
Dagens sammanträde 
Ordförande redovisar ärendet. Ordförande finner att socialnämnden tagit 
del av rapporten samt överlämnar den till revisorer och kommunfullmäktige. 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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Dnr SN/2022:142  
 
Rapport angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL)  
 
Förslag till beslut 
Att ta del av rapporten, överlämna till revisorerna och kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapporteringsskyldighet enligt  
16 kap 6f § socialtjänstlagen; gällande äldreomsorg (ÄO) och omsorg om 
personer med funktionshinder (FUNK) har inrapporterats till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). 
 
Beslutsunderlag 
Underlag innehållande rapporteringsperiod:  
1 januari -30 april 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
 
  



 
 Underlag  
  Sida 
 2022-05-02 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se
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Dnr SN/2022:142  
 
Underlag till rapport angående ej verkställda beslut SoL  
 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen; gällande äldreomsorg (ÄO), Omsorg om personer med 
funktionshinder enligt SOL (FUNK), har inrapporterats till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO): 
 
Rapporteringsperiod   
1 januari –30 april 2022 
 
ÄO: Kvinna f.-23 fått beslut om permanent bostad 2021-04-28 enligt 4 kap 
1§ SoL. Resursbrist, saknar ledig bostad. Beslutet verkställt 2021-12-29. 
 
ÄO: Man f.-34 fått beslut om permanent bostad 2021-08-11 enligt 4 kap 1§ 
SoL. Resursbrist, saknar ledig bostad. Beslutet verkställt 2022-04-14 
 
ÄO: Kvinna f.-35 fått beslut om permanent bostad 2021-02-22 enligt 4 kap 
1§ SoL. Resursbrist, saknar ledig bostad. Har sina behov tillgodosedda 
genom särskilt boende i annan kommun. Avliden 2022-01-29 
 
ÄO: Kvinna f.-35 fått beslut om permanent bostad 2021-08-03 enligt 4 kap 
1§ SoL. Resursbrist, saknar ledig bostad. Beslutet verkställt 2022-01-14. 
 
ÄO: Kvinna f.-45 fått beslut om permanent bostad 2021-10-08 enligt 4 kap 
1§ SoL. Tackat nej till erbjudande 2022-04-20. Beslut avslutat 2022-04-25 
då ansökan återtagits. 
 
ÄO: Kvinna f.-46 fått beslut om permanent bostad 2021-10-08 enligt 4 kap 
1§ SoL. Beslutet verkställt 2022-02-21. 
 
ÄO: Kvinna f.-21 fått beslut om permanent bostad 2020-12-16 enligt 4 kap 
1§ SoL. Resursbrist, saknar ledig bostad. Erbjuden bostad 2021-11-10, 
tackat nej. Enskild har specifika skäl om boende. 
 
ÄO: Kvinna f.-25 fått beslut om permanent bostad 2021-11-05 enligt 4 kap 
1§ SoL. Saknas plats hos kommunen.  
 
ÄO: Man f.-27 fått beslut om permanent bostad 2021-06-11 enligt 4 kap 1§ 
SoL. Resursbrist, saknar ledig bostad. Har sina behov tillgodosedda genom 
särskilt boende i annan kommun. Enskild har specifika skäl om boende. 
 
ÄO: Kvinna f.-31 fått beslut om permanent bostad 2022-01-19 enligt 4 kap 
1§ SoL. Saknas plats hos kommunen.  



 
 Underlag  
  Sida 
 2022-05-02 2
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ÄO: Man f.-31 fått beslut om växelvård 2021-10-22 enligt 4 kap 1§ SoL. 
Meddelat biståndshandläggare 211116 att plats inte önskas för tillfället. 
 
ÄO: Man f.-34 fått beslut om permanent bostad 2021-10-12 enligt 4 kap 1§ 
SoL. Enskild har specifika skäl om boende. 
 
ÄO: Kvinna f.-33 fått beslut om permanent bostad 2021-11-25 enligt 4 kap 
1§ SoL. Saknas plats hos kommunen. 
 
ÄO: Man f.-34 fått beslut om permanent bostad 2021-10-04 enligt 4 kap 1§ 
SoL. Saknas plats hos kommunen. 
 
ÄO: Kvinna f.-38 fått beslut om permanent bostad 2021-03-11 enligt 4 kap 
1§ SoL. Resursbrist, saknar ledig bostad. Erbjuden bostad 2021-05-03 och 
2021-10-19, tackat nej. Enskild har specifika skäl om boende. 
 
ÄO: Man f.-40 fått beslut om permanent bostad 2022-01-28 enligt 4 kap 1§ 
SoL. Saknas plats hos kommunen. 
 
ÄO: Man f.-40 fått beslut om permanent bostad 2021-10-21 enligt 4 kap 1§ 
SoL. Saknas plats hos kommunen. 
 
ÄO: Man f.-41 fått beslut om permanent bostad 2022-01-11 enligt 4 kap 1§ 
SoL. Saknas plats hos kommunen. 
 
ÄO: Kvinna f.-46 fått beslut om permanent bostad 2021-11-12 enligt 4 kap 
1§ SoL. Saknas plats hos kommunen. 
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