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Evenemangstöd till Allsång i parken
Sammanfattning
Allsång i parken är ett årligt evenemang i Lysekils stadspark sedan 20 år tillbaka.
De senaste åren har evenemanget erhållit ett bidrag från Kulturförvaltningen om
10 000 kronor. Inför årets Allsång i parken har en guldsponsor dragit sig ur
sponsoravtalet varmed evenemanget riskerar att inte kunna genomföras.
Evenemanget Allsång i parken har därför inkommit med ansökan om finansiellt
stöd om 60 000 kronor. Förvaltningens rekommendation är att bevilja Allsång i
parken ett finansiellt stöd omfattande 20 000 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Allsång i parken ett finansiellt
evenemangsstöd omfattande 20 000 kronor för 2022. Stödet finansieras ur
evenemangsrådets ekonomiska ram.
Ärendet
Allsång i parken är ett årligt evenemang i Lysekils stadspark sedan 20 år tillbaka.
Evenemangets fyra allsångskvällar lockar en publik omfattande ca 500 personer per
tillfälle och erbjuder en blandning av lokala artister och nationellt kända artister.
Evenemanget bygger på sponsring och ideellt arbete samt stöd från lokalt
näringsliv. Kända artister är en viktig del för att evenemanget ska locka publik.
De senaste åren har evenemanget erhållit ett bidrag från kulturförvaltningen om
10 000 kronor. Inför årets Allsång i parken har en guldsponsor dragit sig ur
sponsoravtalet varmed evenemanget riskerar att inte kunna genomföras med
samma kvalitet eller möjligheter att engagera kända artister. Därmed riskeras även
att evenemanget ej tilldrar sig den förväntade publikmängden.
Evenemanget Allsång i parken har därför inkommit med ansökan om finansiellt
stöd om 60 000 kronor.
Evenemangsutredningen 2021 har som mål att skapa förutsättningar för hållbara
evenemang ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv, skapa
inkluderande mötesplatser och vara ett verktyg i arbetet för jämlikhet och
jämställdhet. Genom att stödja externa huvudarrangörer bidrar Lysekils kommun
till kvalitativa evenemang, vilka skapar intäkter till det lokala näringslivet och
stärker Lysekils platsvarumärke.
Evenemangsutredning 2021 ligger till grund för Program för evenemang.
Utifrån evenemangsutredning 2021 föreslås bland annat en ny organisation för
förvaltningens arbete med evenemang. I linje med utredningens förslag behandlar
och beslutar förvaltningen i ett så kallat evenemangsråd, bestående av sex
tjänstepersoner, om stöd i form av praktiskt stöd, rådgivning och finansiellt stöd.
Evenemangsrådet förfogar i nuläget över en ekonomisk ram om 100 000 kronor, en
omfördelning av lika delar från utbildnings- och kommunstyrelseförvaltningen.
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Därmed delar inte utbildnings- och kommunstyrelseförvaltningarna längre ut
finansiella bidrag till evenemang inom deras område.
Evenemangsrådet beslutar om evenemangsstöd i storleksordningen 5000 - 10 000
kronor/evenemang i finansiellt stöd. Eventuella praktiska och rådgivande stöd kan
tillkomma. Detta skapar möjlighet att stödja ett flertal arrangemang med olika
inriktningar för en mångfald av målgrupper och i olika delar av kommunen.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen befinner sig i en process där en ny arbetsorganisation är under
utveckling med syfte att skapa förutsättningar för att använda evenemang som ett
strategiskt verktyg i samhällsutvecklingen och utveckla Lysekils kommun som
attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.
Allsång i parken beskriver sig som ett familjeevenemang. Det är ett traditionsrikt,
populärt och välbesökt evenemang som faller väl inom Lysekils kommuns
utvecklingsområde; Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö och i dess
utvecklingsmål I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god
livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt.
Utan finansiellt bidrag från sponsorer riskerar det välkända evenemanget i Lysekils
stadskärna att förändras. Programmet kommer ha färre kända artister med risken
att bli mindre populärt hos besökare som kanske väljer att inte delta. Därmed
minskas även intäktsmöjligheter för det lokala näringslivet.
Evenemangets förväntade intäkter budgeteras till vardera 20 000 och 25 000
kronor från sponsorer. Därutöver redovisas intäkter på 30 000 kronor från
försäljning av lotteri och allsångshäfte.
Förvaltningen argumenterar att ett finansiellt bidrag från kommunen inte bör
överstiga övriga sponsorers bidrag. Detta för att minska risk att uppfattas som
huvudarrangör och därmed juridiskt ansvarig.
Evenemangsutredningen 2021 visar att endast 4 procent av de evenemang som
arrangerades i Lysekils kommun under år 2019 riktade sig till ungdomar. Det
faktumet synliggör behovet av att verka för att fler evenemang bidrar till ökad
livskvalitet för ungdomar genom att högkvalitativa upplevelser erbjuds året runt.
Allsång i parken kan kategoriseras som ett familjeevenemang men inte som ett
ungdomsevenemang.
Ansökan om stöd för Allsång i parken ryms inom evenemangsrådets ekonomiska
ram men tar samtidigt 60 procent av medlen i anspråk vid ett beviljande av hela det
sökta beloppet.
Det skulle begränsa evenemangsrådets handlingsutrymme att verka för stöd till en
bredd av olika kategorier av evenemang, minskar möjlighet att stödja evenemang
på flertalet platser i kommunen och att stödet kommer till gagn för deltagare ur
olika målgrupper liksom behovet att öka stöd till ungdomsevenemang.
Förvaltningen föreslår att se det utökade stödet för 2022 som en temporär insats då
huvudsponsorn dragit sig ur evenemanget. Arrangören för Allsång i parken
uppmanas att aktivt arbeta för att hitta ny finansieringsmodell för evenemanget
inför 2023.
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Förvaltningens rekommendation är utifrån ovanstående utmaningar att bevilja
Allsång i parken ett finansiellt stöd omfattande 20 000 kronor. Finansieringen tas
ur evenemangsrådets ekonomiska ram.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Tobias Nygren
Evenemangslots Hållbar utveckling

Bilaga
Ansökan från Svensk handel i Lysekil
Beslutet skickas till
Svensk handel i Lysekil
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
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Avdelningen för hållbar utveckling
Tobias Nygren, 0523-613148
tobias.nygren@lysekil.se

Avtal om medverkan till Skaftö Open 2022
Sammanfattning
Den 10 januari år 2022 inkom arrangören av Skaftö Open med en ansökan om
evenemangstöd till Lysekils kommun. Ansökan gäller praktiskt, materiellt och
infrastrukturellt stöd omfattande avspärrningar, elförsörjning och toaletter samt
sophanteringen. Därutöver sökes ett finansiellt stöd om 700 000 kronor.
Skaftö Open är en av Nordens största damgolftävlingar som år 2021 samlade 126
spelare från ca 30 nationer. Tävlingen är enligt arrangör ett icke vinstdrivande
evenemang och drivs genom företaget Skaftö Open AB och år 2021 hade
evenemanget cirka 250 funktionärer.
Evenemanget planeras genomföras på Skaftö golfklubb mellan 26 - 28 augusti 2022.
Skaftö Open är enligt uppgifter arrangör, ett evenemang år 2022 utan entréavgifter
och förväntas attrahera mellan 10 000 – 20 000 åskådare i alla åldrar.
Kommunstyrelseförvaltningen ser att evenemanget bidrar till att förstärka
framdriften inom kommunens utvecklingsområden och att det ger goda möjliga
positiva effekter i form av varumärkesbygge, attraktivitet, arbetstillfällen,
engagemang, inkludering, upprustning av ytor och stärkt stolthet.
Vid positivt beslut ser förvaltningen stort behov av nära samarbete med arrangören
för att säkerställa största möjliga värde för kommunen, medborgare, besökare och
näringsliv. Särskilt fokus bör läggas på värde för barn och unga samt att profilera
Lysekils som en bra plats för hel- eller delårsboende.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att förhandla
om att ingå marknadsföringsavtal med Skaftö Open 2022. Lysekils kommuns del i
avtalet får maximalt uppgå till 350 000 kronor samt ett praktiskt, materiellt och
infrastrukturellt stöd motsvarande ett maxbelopp på 100 000 kronor. Beslutet
finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens ram.
Ärendet
Den 10 januari år 2022 inkom arrangören av Skaftö Open med en ansökan om
evenemangstöd till Lysekils kommun. Ansökan gäller praktiskt, materiellt och
infrastrukturellt omfattande avspärrningar, elförsörjning och toaletter samt
sophanteringen. Därutöver sökes ett finansiellt stöd om 700 000 kronor.
Vid möte den 28 februari mellan arrangören, kommunstyrelsens presidium och
förvaltningen presenterades Skaftö Open 2022. Lysekils kommun erbjuds att till
tävlingen 2022 köpa ett marknadsföringspaket till värdet av 1 miljon kronor för
750 000 kronor.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 1/6

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000180

Förvaltningens synpunkter
Skaftö Open 2021
Skaftö Open är en av Nordens största damgolftävlingar som år 2021 samlade 126
spelare från ca 30 nationer. År 2021 var den en professionell golftävling på Ladies
European Tour med totalt 2,2 miljoner i prispengar.
Den tre dagar långa tävlingen på Skaftö golfklubb hade utgångspunkten att sätta
fokus på damgolfen, både avseende ungdomsgolfen och elitmässigt. Initiativtagare
var restauratör och hotellägare Reine Patriksson som startade tävlingen 2018.
Arrangören avsåg under år 2021 att arbeta utifrån ett modernt upplägg, ”Golf &
Art”, för att skapa publika kringupplevelser med fokus på kultur i samverkan med
professionella konstnärer samt matupplevelser med fokus på närproducerad mat.
På grund av pandemin genomfördes evenemanget i en nerbantad variant, den
kulturella delen genomfördes inte.
År 2021 köpte Lysekils kommun ett marknadsföringspaket omfattande ett
finansiellt stöd om 350 000 kronor vilket inkluderade en tältmonter som
bemannades av kommunal personal. Marknadsföringspaketet innebar exponering
av Lysekil i tävlingens Logotype (SKAFTÖ OPEN, Lysekil – West Sweden),
exponering av kommunens logotype på banan, två lokala ungdomar (1 pojke och 1
flicka) fick delta i Skaftö Open official Pro-Am-tävling, deltagande vid
representationsmiddag och exponering i TV och digitala medier som Skaftö Open
facebook-, Instagram-, App- och hemsida. Därutöver fick Lysekils kommun
exponering vid en paddeltävling under sommaren.
Den 15 november år 2021 hölls ett utvärderingsmöte med arrangören och
kommunens nystartade evenemangsråd. Vid mötets lyftes både förväntningar och
lärdomar.
Arrangören förväntade sig mer kommunikationsinsatser av kommunen både inför
och under evenemanget. Evenemangsrådet påpekade vikten av framförhållning
inför den här typen av evenemang för att optimera de kommunala insatserna, både
personella och finansiella. Evenemangsrådet påpekade också det problematiska
med att evenemanget inte genomfördes i enligt med avtalet gällande
kultursamverkan och kringupplevelser. Pandemin var väl känd vid
avtalsskrivandet. Omfattningen av pandemin och restriktioner var dock svåra att
förutse.
YouGov Sport har genomfört en mediaanalys av Skaftö Open 2021 vilken beskrivs i
en rapport. Rapporten visar att Skaftö Open 2021 hade en total TV-exponeringstid
på 1079 timmar i 131 länder. Det genererade ett marknadsföringsvärde till 4
miljoner dollar, dvs vad det skulle kostat att köpa motsvarade TV-exponering
genom klassisk reklam. I sociala media postades 780 inlägg om Skaftö Open vilka
hade 195 121 visningar. 72% av inläggen fanns på Twitter. Arrangören, deltagare
och publik har skrivit inläggen och lagt till hashtags (#) och omnämnande (@) som
gör att inläggen blir spårbara till Skaftö Open. Därutöver kan andra inlägg om
Skaftö Open varit skriva i samband med tävlingen men på grund av
personuppgiftslagen kan dessa inte spåras. 304 artiklar publicerades vilka
öppnades 11 miljoner gånger på 31 marknader.
Mediaanalysen för Lysekils kommun visar att varumärket dvs kommunloggan
alternativt Skaftö Open -Lysekil West Sweden exponerats 17 timmar, 19 min och 18
sekunder i TV till ett värde av 1,1 miljoner dollar, dvs vad det skulle kostat att köpa
motsvarade TV-exponering genom klassisk reklam.
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Det sammanvägda värdet i övriga medier var 353 526 dollar, motsvarade köp av
klassisk reklam. Varumärket visades 14 timmar och 22 minuter i TV vid intervjuer
under Skaftö Open vilket genererade det största marknadsföringsvärdet. Därutöver
visades varumärket vid åtta golfhål på banan där den exponerades per hål mellan
cirka 8,5 - 35 minuter. Slutligen exponerades varumärket 17,10 min vid övriga
lokaliseringar.
Vidare visar mediaanalysen att den huvudsakliga tiden, 10 timmar, 1 min och 20
sekunder som varumärket exponerats i TV, var i geografiska områden definierade
som övriga av YouGov Sport. Därefter följer Thailand 2,36 timmar, Frankrike 57
min, Storbritannien 52 min, Ryssland 46 min, Australien 33 min, Italien 31 min,
Rumänien 22 min, Västeuropa 19 min och Mellanöstern 18 min. Det största värdet
skapades i Europa, 97 791 dollar, motsvarade köp av klassisk reklam.
Skaftö Open 2022
Evenemanget planeras genomföras på Skaftö golfklubb mellan 26 - 28 augusti
2022. Skaftö Open 2022 är enligt uppgifter från arrangören, ett evenemang utan
entréavgifter och förväntas attrahera mellan 10 000 – 20 000 åskådare i alla åldrar.
Tävlingen är enligt arrangör ett icke vinstdrivande evenemang och drivs genom
företaget Skaftö Open AB och år 2021 hade evenemanget cirka 250 funktionärer.
Vid en presentation den 28 februari erbjöd Skaftö Open Lysekils kommun att till
tävlingen 2022 köpa ett marknadsföringspaket till värdet av 1 miljon kronor för
750 000 kronor. (Förvaltningen noterar en diskrepans på 50 000 kronor mellan
inkommen ansökan 10 januari och angivet belopp vid presentationen.) Bland annat
framfördes tävlingskonceptet liksom koncept för årets ”Golf & Art”, tävlingens
positiva påverkan på Skaftö Golf Klubb, möjligheter med Skaftö Opens
samarbetsavtal med Svenska Golfförbundet, antalet anställda och
säsongsanställningar vid Skaftö Nya Golfhotell samt en analys av TV- och
mediaexponering från evenemanget 2021.
Skaftö Open kan kategoriseras som ett ”internationellt evenemang” (Program för
evenemang) vilka oftast är kopplade till en större mängd besökare och kräver fler
insatser. Som ett internationellt evenemang faller Skaftö Open inom Lysekils
kommuns utvecklingsområde; Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö och i dess
utvecklingsmål I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god
livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt. Lysekils kommun har dock
begränsade resurser att stödja större evenemang och vid beslut om stöd behöver
sannolikt andra evenemang i samma storlek väljas bort. För att ha möjlighet att ge
finansiella stöd till större evenemang bör förarbetet ligga i linje med kommunens
budgetprocess. Det innebär att ansökningar för denna kategori bör behandlas med
ca ett års framförhållning för att säkerställa utrymme inom budget. Effekten av att
köpa marknadsföringspaket, till stöd för internationella större evenemang, utanför
beslutad budget innevarande år, riskerar skapa underskott i förvaltningen eller
behov av tilläggsbudgetering.
Vid beräkning för praktiskt, materiellt och infrastrukturellt stöd; avspärrningar,
elförsörjning och toaletter samt sophanteringen för Skaftö Open, med en publik på
10 000 – 20 000 personer, uppskattas dessa insatser till en kostnad av 350 000
kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och enheten för gata, park och natur har i
innevarande budget inga finansiella resurser att stödja något evenemang under
2022.
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En viktig orsak till Lysekils kommuns engagemang i Skaftö Open 2021 var att
tävlingen breddats med temat Golf & Art för att locka fler med olika intressen,
vilket skapar inkludering. Skaftö Open 2021 genomfördes inte i enligt med det avtal
som upprättats med Lysekils kommun gällande kultursamverkan och
kringupplevelser på grund av pandemin. Pandemin var dock väl känd vid
avtalsskrivandet. Omfattningen av pandemin och restriktioner var dock svåra att
förutse.
Förvaltningen anser därför att det är viktigt att kommunen ser över
avtalsstrukturen generellt för att professionalisera processen. Enligt avtalslagen
begår en part avtalsbrott när den inte presterar i enlighet med avtalet.
Ur ett jämställdhetsperspektiv ser förvaltningen positivt på att Skaftö Open riktar
sig till och lyfter damidrott på hög internationell nivå. De professionella spelarna
kan vara förebilder för ungdomar i vårt samhälle och inspirera till ett ökat
engagemang inom den lokala idrotten.
Då endast 4 % av evenemangen som arrangerades i Lysekils kommun under år
2019 riktades till ungdomar (Program för evenemang 2022) synliggörs behovet av
att verka för att fler evenemang bidrar till ökad livskvalitet för ungdomar genom att
högkvalitativa upplevelser erbjuds året runt. Skaftö Open kan inte kategoriseras
som ett ungdomsevenemang. En aktiv samverkan mellan Lysekils kommuns och
Skaftö Open kan dock verka för och bidra till att ungdomar attraheras till sport och
rörelse. Förvaltningen ser positivt till arrangörens initiativ att lyfta ungdomsgolfen,
både på amatörs- och elitmässig nivå. På kommunens inrådan 2021 arrangerades
en ungdomstävling där den bästa killen respektive tjejen fick som vinst att spela
med proffsspelarna på förtävlingen ProAM. Samma upplägg kan även i år vara en
motprestation för Lysekils kommuns eventuella marknadsföringspaket.
Förvaltningen ser även positivt på arrangörens förslag att i år, 2022, anordna en
golfdag för barn och ungdomar inför tävlingen som en motprestation i ett
marknadsföringspaket.
Förvaltningen anser att det är positivt att Lysekils kommun får medial
uppmärksamhet. Under Skaftö Open 2021 visades några inslag i TV där drönare
filmat omgivningarna i kommunen. När sådant material visas och tydligt kopplas
till namnet Lysekil är det väldigt värdefullt. Vid diskussion om markföringspaket av
Skaftö Open har förvaltningen framfört till Skaftö Open att exponering, tex med
drönarfilmning, av Lysekil, Fiskebäckskil, Grundsund, havet och skärgården, vilket
skulle spegla upplevelsen och platsen Lysekil, har ett stort värde ur kommunalt
perspektiv. Då det är TV-produktionsbolaget som beslutar om vad som filmas och
visas utöver själva golftävlingen finns dock små möjligheter att denna typ av
exponering ska ingå som krav i ett marknadsföringspaket. Ur ett besökarperspektiv
exponerades Lysekils varumärke år 2021 på intressanta marknader som Europa
men samtidig även i mycket stor grad på avlägsna marknader som Thailand,
Ryssland, Rumänien och Australien där Lysekil sannolikt inte är förstahandsval för
besök. Utmaningen är, efter 17 timmar exponering av Lysekils varumärke, att
besökaren ska förknippa minnet av varumärket därtill koppla beslut att besöka och
uppleva Lysekil.
Vid ponerad marknadsföring av Lysekils kommun är det inte sannolikt att välja
exponering av varumärket dvs kommunens logotype, varken för 350 000 kronor
eller 1,1 miljoner dollar, vilket skulle motsvara värdet av TV-exponeringen utförd i
klassisk marknadsföring som tex reklamannonser i tidningar. Om en sådan
marknadsföringsinsats skulle genomföras skulle det falla naturligt att välja en
bredare exponering än enbart marknadsföring inom golfsportens mediaområden.
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Trots att Lysekils kommun år 2021 köpte markandsföringspaketet för 350 000
kronor och det föreslagna markandsföringspaketet för 750 000 kronor år 2022 är
näst intill identiskt, kommer exponeringstiden i TV inte att öka enligt Skaftö Open.
Däremot kan värdet av exponeringen ses öka då tävlingen nås av en bred publik
genom livesändning i Sveriges Television.
Förvaltningen anser att ett eventuellt beslut om stöd till Skaftö Open inte i
huvudsak kan baseras på utväxling av Lysekils kommuns exponering av varumärket
genom marknadsföring. I stället bör beslutet baseras på långsiktiga samhälleliga
effekter.
Vid en förenklad Legacy analys som avser uppskatta effekter, materiella så väl som
immateriella visas att Skaftö Open på flera sätt kan bidra till långsiktiga
samhälleliga effekter för Lysekils kommun. Effekterna uppkommer inte endast vid
själva evenemanget utan även före evenemanget men framför allt efter (T
Andersson RF 2019).
Humaneffekter: Ett evenemang av det här slaget, både storleksmässigt och det
faktum att tävlingen är på elitnivå, skapar stolthet bland kommunmedlemmarna.
Stolthet över evenemanget förstärkas av en stark positiv mediatäckning. Att
evenemanget, enlig arrangör, är utan entréavgifter och med tema Golf & Art är
positivt då det bidrar till ökad inkludering och kan attrahera fler målgrupper än de
redan golfintresserade.
Ett evenemang av det här slaget, både storleksmässigt och att tävlingen är på
elitnivå, skapar stor medial uppmärksamhet. Detta ökar kännedom om
destinationen och attraktionskraften hos potentiella boende och besökare.
Kommunen bör inför framtiden tillvarata arrangemang av det här slaget och vara
aktivt synliga med representanter vid exempelvis invigning, avslutning och
prisutdelning.
Sociala effekter: Inte minst skapar ett evenemang av det här slaget ett socialt
sammanhang och ett engagemang med många funktionärer/volontärer.
Evenemanget har potential att öka ungdomsaktiviteter och värva nya medlemmar
till golfföreningen.
Finansiella effekter: Som en effekt av evenemangets attraktionskraft har redan
Skaftö Nya Golf Hotell skapat fyra nya heltidsanställningar och nya
säsongsanställningar. På sikt kan även sysselsättningsmöjligheter utvecklas än mer,
också vid andra företag i kommunen.
Fysiska effekter: Att regelbundet ha en internationell tävling medför att Skaftö
golfbana rustas och utvecklas därigenom blir mer attraktiv för övriga arrangemang
och privatpersoner. Utveckling av golfbanan ger ett positivt långvarigt avtryck med
finansiella effekter.
Kulturella effekter: Golf & Art ökar omedelbart evenemangets kundunderlag. Även
om det är en tillfällig konstutställning kan det ha långsiktiga effekter. Nytänkande
att kombinera olika teman kan inspirera andra evenemang att utvecklas på ett
innovativt sätt.
Politiska effekter:
Aktiva politiska beslut skapar trovärdighet hos invånarna under förutsättning att de
kommuniceras. Om politikens beslut är i samklang med medias positiva vinklingar,
stärker det varumärket Lysekil.
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Förvaltningens rekommendation
Förvaltningens rekommendation är utifrån ovanstående att kommunstyrelsen
beslutar att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att förhandla om att ingå
marknadsföringsavtal med Skaftö Open 2022. Lysekils kommuns del i avtalet får
maximalt uppgå till 350 000 kronor samt ett praktiskt, materiellt och
infrastrukturellt stöd motsvarande ett maxbelopp på 100 000 kronor. Beslutet
finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens ram med medel avsatta för att
stärka framdriften i kommunens utvecklingsområden.
Förvaltningen förordar också att ett nära samarbete utvecklas med arrangören för
att säkerställa att evenemanget skapar mesta möjliga värde för kommunen,
medborgare, besökare och näringsliv. Särskilt fokus ska läggas på värde för barn
och unga samt att profilera Lysekils som en bra plats för hel- eller delårsboende.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Tobias Nygren
Evenemangslots

Bilagor
Powerpoint presentation - Skaftö Open 2022
YouGov Sport Report
Beslutet skickas till
Skaftö Open
Utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelseförvaltningen
Karolina Samuelsson,
karolina.samuelsson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 1 2022 Kommunstyrelsen
Sammanfattning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari, Uppföljningsrapport 1.
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 146tkr.
Prognosen för helåret är budget i balans.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1 2022.
Ärendet
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari, Uppföljningsrapport 1.
Denna rapportering innehåller endast ekonomisk uppföljning.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 1 för 2021
som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt prognos för
helåret.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 146tkr
för perioden. Inom samtliga avdelningar pågår en aktiv verksamhetsplanering och
bedömningen är att prognosen för helåret är budget i balans.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Bilaga/bilagor
Uppföljningsrapport 1 2022 för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1, 2022 omfattar uppföljning av ekonomi.

2 Ekonomi
2.1 Resultat och prognos
Belopp i tkr

Budget helår

Intäkter

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

40 021

6 670

6 614

-56

40 059

38

Personalkostnader

-52 830

-8 687

-8 449

238

-52 720

110

Övriga kostnader

-60 014

-10 002

-9 068

934

-60 118

-104

Kapitalkostnader

-1 249

-208

-176

32

-1 209

40

0

0

-2

-2

-2

-2

-74 072

-12 227

-11 081

1 146

-73 990

82

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

2.2 Resultat och prognos per verksamhet
Verksamhet/enhet tkr

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Prognos utfall

Avvikelse buprognos

Kommundirektör

-4 929

-816

-415

-4 929

0

Avd för verksamhetsstöd

-9 095

-1 496

-1 521

-9 095

0

Avd för hållbar utveckling

-8 514

-1 399

-1 333

-8 514

0

HR avdelning inkl facklig verksamhet

-6 684

-1 102

-1 124

-6 684

0

Ekonomiavdelning

-9 769

-1 609

-1 437

-9 769

0

Lysekils andel av gemensam IT

-2 729

-455

-455

-2 729

0

0

40

123

82

82

Lysekils andel av gemensam
löneenhet

-3 433

-572

-482

-3 433

0

Politisk verksamhet

-4 845

-808

-752

-4 845

0

Överförmyndarverksamhet

-1 670

-278

-75

-1 670

0

-18 414

-3 069

-3 023

-18 414

0

Sveriges kommuner och regioner
(SKR)

-399

-67

-64

-399

0

Fyrstads flygplats AB

-315

-53

-53

-315

0

Avdelningen för IT

Räddningstjänsten Mittbohuslän

Samordningsförbundet väst
Verksamhets- och lokalbidrag
Fyrbodals kommunalförbund
Summa

-246

-40

0

-246

0

-2 500

-417

-381

-2 500

0

-530

-88

-88

-530

0

-74 072

-12 229

-11 080

-73 990

82

2.3 Investeringsredovisning
Investering, tkr

Summa
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Budget år

Utfall ack

Prognos

900

0

900

900

0

900
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Kommentar
Investeringar inom förvaltningens ansvarsområde handlar om uppgradering av system samt
inventarier och utrustning.

2.4 Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1 146tkr. Prognosen
för helåret är budget i balans
Kommundirektör
Inom kommundirektörens ansvar redovisas en positiv budgetavvikelse med 400 tkr för
perioden. En rad aktiviteter finns planerade för året varför prognosen för helåret är budget i
balans.
Avdelningen för verksamhetsstöd
Avdelningen redovisar sammantaget, inklusive de kommungemensamma poster som
budgeteras här, en positiv budgetavvikelse med 53 tkr för perioden. Avdelningens prognos
exklusive Räddningsförbundet Mitt Bohuslän är budget i balans.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän prognostiserar budget i balans.
Avdelningen för hållbar utveckling
Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse med 65 tkr för perioden. Prognosen för
helåret är budget i balans.
HR-avdelningen
Avdelningen redovisar en negativ budgetavvikelse på 22 tkr för perioden. Prognosen för
helåret är budget i balans.
För den gemensamma löneenheten är prognosen för helåret en budget i balans.
Ekonomiavdelningen
Personalkostnaderna påverkas positivt av tillfälliga ej tillsatta vakanser. Rekryteringar pågår
och det kan uppstå behov av konsulttjänster för att täcka upp vakansläget.
Planerade utbildningskostnader under andra halvan av året ligger i prognosen.
Behovet av uppdateringar av ekonomisystemet kan kräva köp av tjänster från leverantören.
IT-avdelningen
Avdelningen ligger i fas med planerad budget för perioden.
Politisk verksamhet och överförmyndare
Verksamheterna visar en positiv budgetavvikelse på 259 tkr för perioden. Det är främst
valnämnden och överförmynderiet som står för överskottet. Prognosen för den politiska
verksamheten beräknas är en budget i balans.
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Bolagsstyrningsrapport 2021 för Lysekils Stadshus AB
Sammanfattning
Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska
bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska
bland annat belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala
ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska
rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för
bolagskoncernen till kommunstyrelsen.
Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har 2022-03-24 beslutat om
bolagsstyrningsrapport för 2021. Som bilagor till denna redovisas dotterbolagens
rapporter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2021 för Lysekils Stadshus
AB med bilagor.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör
Bilaga/bilagor
Bolagsstyrningsrapport 2021 för:
Protokollsutdrag från Lysekils Stadshus AB 2022-03-24, § 9
Lysekils Stadshus AB
LEVA i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB
Havets Hus i Lysekil AB
Lysekils Hamn AB
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Lysekils Stadshus AB
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Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Omfördelning av investeringsbudgeten - moduler i
anslutning till Domarekens förskola
Sammanfattning
I avvaktan på permanent lösning för ny skolbyggnad Bro skola och Domarekens
förskola behövs en akut lösning för att öka kapaciteten med 20 platser vid
Domarekens förskola. Det finns därför behov av att omfördela investeringsmedel
från Skaftö skola för att genomföra investeringen av moduler.
Utbildningsnämnden har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit
fram en lösning för att ta klara av att ta emot ytterligare 20 barn. Investering i
moduler ger en flexibilitet och beredskap för kommande om- och nybyggnationer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2,5 mnkr från investeringsbudgeten för
Skaftö skola till investeringsbudget för moduler.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 20.
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 1/1

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-14

LKS 2022-000056

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Sammanfattning
Från och med 2022-01-01 tillhör IT-avdelningen kommunstyrelsens
ansvarsområde. Med anledning av detta har förvaltningen gjort en översyn av
delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Revideringen har huvudsakligen inneburit mindre redaktionella ändringar. Även
vissa förtydliganden har gjorts till exempel gällande stöd till evenemang.
Enligt kommunallagen ska nämnderna i en kommunal organisation besluta om i
vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till
nämnden. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att samtliga
delegationsbeslut inklusive vidaredelegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
Anställningsärenden som omfattas av denna delegationsordning behöver emellertid
av praktiska skäl inte anmälas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa delegationsordningen att börja gälla 202204-07 och att samtliga delegationsbeslut förutom anställningsärenden ska anmälas.
Ärendet
Från och med 2022-01-01 tillhör IT-avdelningen kommunstyrelsens
ansvarsområde. Med anledning av detta har förvaltningen gjort en översyn av
delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Förvaltningens synpunkter
Från och med 2022-01-01 tillhör IT-avdelningen kommunstyrelsens
ansvarsområde. Med anledning av detta har förvaltningen gjort en översyn av
delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Revideringen har huvudsakligen inneburit mindre redaktionella ändringar. Även
vissa förtydliganden har gjorts som till exempel stöd till evenemang.
Enligt kommunallagen ska nämnderna i en kommunal organisation besluta om i
vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation anmälas till
nämnden. Delegationsbeslut som inte anmäls ska emellertid protokollföras särskilt
om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska
tillkännages på den kommunala anslagstavlan.
I Lysekils kommun utgör kommunstyrelsen anställningsmyndighet oavsett
förvaltning vilket innebär att kommunen kan agera och uppträda som en
arbetsgivare, och styra arbetsgivarpolitiken. Ansvarsfrågan är tydlig när nämnderna
styr verksamheten och den därtill kopplade arbetsmiljön medan kommunstyrelsen
har ansvar för arbetsgivaruppdraget. I praktiken har emellertid anställande
chefsansvaret för att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla medarbetare.
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Eftersom nämnderna i en kommunal organisation ska besluta om i vilken
utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till
nämnden, föreslår förvaltningen att samtliga delegationsbeslut inklusive
vidaredelegation ska anmälas till kommunstyrelsen. Anställningsärenden som
omfattas av denna delegationsordning behöver emellertid av praktiska skäl inte
anmälas.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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1. Allmänt om delegation
Riktlinjer och principer
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens
ansvarsområde. Principiella beslut kan enligt kommunallagen 6 kap 38 § inte
delegeras. Delegerad beslutanderätt får alltså inte utövas i ärenden som handlar om
verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt.
Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och beslutet gäller som nämndens
beslut. Delegationsbeslut ska därför alltid anmälas till nämnden. Ett beslut fattat
med stöd av delegation kan inte återtas eller omprövas av nämnden. Det kan dock
överklagas enligt samma regler som om beslutet fattats av nämnden. Delegat har
rätt att överlämna ärendet till nämnden för avgörande.
Nämnden kan återkalla delegering generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden har,
utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till
eget avgörande och kan på så sätt föregripa en delegats beslut i ett särskilt ärende.
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i
enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument.

Brådskande ärenden
En nämnd får, enligt kommunallagen 6 kap 37 §, delegera åt ordförande eller annan
ledamot att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att inte kommunstyrelsens
avgörande kan avvaktas.
I brådskande fall och enbart i fall då ordinarie delegat eller dennes ersättare inte är
tillgänglig, äger kommunchefen med administrative chefen som ersättare fatta
beslut i samtliga ärenden som kommunstyrelsen delegerat till tjänsteman enligt
denna delegationsförteckning.

Vidaredelegation
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde
att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur
vidaredelegera beslutanderätten. Det innebär att förvaltningschefen uppdrar åt en
annan anställd att besluta i stället. En vidaredelegering får endast göras i ett led.

Anmälan av beslut
Delegationsbeslut ska utan dröjsmål anmälas till kommunstyrelsen. Beslutet ska
dokumenteras i ärendehanteringssystemet Ciceron. Nämndsekretariatet
sammanställer en förteckning över fattade beslut som redovisas för
kommunstyrelsen.
Beslut som är fattade på vidaredelegation ska i likhet med, och på samma sätt, som
vid 1:a hands delegation anmälas till kommunstyrelsen.
Nämnderna har möjlighet att själva bestämma vilka beslut som inte behöver
anmälas. Får beslutet överklagas med laglighetsprövning ska dessa beslut
protokollföras särskilt och tillkännages på anslagstavlan.
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Överklagan
Delegationsbeslut kan, enligt bestämmelser i kommunallagen, överklagas till
förvaltningsdomstol genom laglighetsprövning. Klagotiden är tre veckor från
anslagsdatum för det justerade protokollet. För delegationsbeslut räknas tiden
utifrån anslagsbeviset till det sammanträde då beslutet anmäldes.
Beslut gällande myndighetsutövning kan även överklagas genom förvaltningsbesvär,
enligt bestämmelser i Förvaltningslagen (FL). Besvärstiden är då tre veckor från den
dag då klaganden fått del av beslutet.
Ett beslut som inte anmäls vinner inte laga kraft eftersom det inte funnits någon
möjlighet att överklaga beslutet.

Skillnad mellan verkställighet och delegation
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till
delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om ren
verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar.
Frågor hur man ska hantera ärendet är då redan bestämt i lagstiftning, kommunens
upprättade regler, avtal eller andra styrdokument.
Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid helt klar.
Några kännetecken är att verkställighetsbeslut:
 Grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy, riktlinjer, regler,

anvisningar och lagstiftning och regel i avtal eller liknande dokument.

 Är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av

deras tjänsteställning och kan anses ingå i den löpande verksamheten.

 Saknar utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ.
 Kan inte överklagas i domstol enligt kommunallagens bestämmelser.

Ett exempel på skillnaden mellan verkställighet och delegation är utlämnande av
allmän handling som i regel betraktas som verkställighet medan nekande av
utlämnande av allmän handling är att betrakta som ett nämndbeslut som då kan
överklagas.
Exempel på ren verkställighet är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och
bidragsgivning enligt fastställda normer. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas
till nämnden eller bolagsstyrelsen, men det kan vara aktuellt att dokumentera
beslutet.
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2.

Förkortningar
PBB - Prisbasbelopp

AC = Administrativ chef

KSO = Kommunstyrelsens
ordförande

KL - Kommunallagen

AvdC = Avdelningschef

KD = Kommundirektör

FL - Förvaltningslagen

EC = Ekonomichef

K-ark = Kommunarkivarie

FC = Förvaltningschef

HRC = HR chef

KS = Kommunstyrelsen

KS-p = kommunstyrelsens
presidie

OSL – Offentlighets- och
sekretesslagen
MBL Medbestämmandelagen

3.

Generella förutsättningar

I Lysekils kommun utgör kommunstyrelsen anställningsmyndighet oavsett
förvaltning vilket innebär att kommunen kan agera och uppträda som en
arbetsgivare, och styra arbetsgivarpolitiken. Ansvarsfrågan är tydlig när nämnderna
styr verksamheten och den därtill kopplade arbetsmiljön medan kommunstyrelsen
har ansvar för arbetsgivaruppdraget. I praktiken har emellertid anställande
chefsansvaret för att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla medarbetare.
Anställningsärenden som omfattas av denna delegationsordning behöver av
praktiska skäl inte anmälas till kommunstyrelsen.
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4.

Allmänna ärenden
Ärendetyp (4:1-30)

Utfärda fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol
1
och andra myndigheter samt vid
förrättning
Utse ombud att utöva
kommunens rösträtt vid
årsmöten, förbundsmöten och
2 dylikt för de fall inte ombud
finns utsett av annat organ eller
för de fall inte utsedda ombud
kan närvara
Besluta om instruktion för
3
ombud till föreningsstämmor
I sådana mål och ärenden, där
det ankommer på
kommunstyrelsen att föra
kommunens talan, med för
4 kommunen bindande verkan
sluta förlikning, träffa
överenskommelse om betalning
av fordran, anta ackord och
avvisa fordran
Krisledningsnämndens löpande
5 ärenden som inte är av
principiell natur
Förfrågan om bistånd från annan
6
kommun vid kris
Yttrande till myndigheter och
7
dyl. av ej principiell natur
Beslut om att avstå avge yttrande
över betänkanden och
8
utredningar
av ej principiell natur
Yttranden av principiell natur
eller av större vikt när
9
kommunstyrelsens behandling
inte kan inväntas
Avvisa för sent inkommen
10
överklagan enligt KL och FL
Ändra överklagat beslut enligt FL
11
§ 39
Överklaga beslut av
besvärsmyndighet vid beslut av
12
kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige

Delegat

Ersättare Kommentar
Skriftlig fullmakt

KD

AC
Skriftlig fullmakt

KSO

KSO

KSO

KSO

KD

KSO

KD

AvdC

KD

AvdC

KD

KSO

1:e vice
ordf.

AC

KD

KD

AC

KSO

Berörd avdelning.
Anmäls ej
Berörd avdelning.
Anmäls ej

Då kommunstyrelsens
beslut inte kan avvaktas
på grund av tidsfrister
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Överklaga beslut av
13 besvärsmyndighet
Besluta att avvisa för sent
14 inkommen överklagande enligt
KL 13:5
Omprövning av beslut eller
yttrande i ärenden där
15
ursprungsbeslutet fattats av
delegat
Begära inhibition av
16
förvaltningsdomstols dom
17 Avvisande av ombud/fullmakt
18
19
20
21

22

23

24

25

26

Avge yttrande enligt lag om
allmän kameraövervakning
(1998:150)
Tillstånd att använda
kommunens heraldiska vapen
Avge yttrande om antagande av
hemvärnsmän
Utse dataskyddsombud
Avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling
samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av
sådan handling
Avslag på begäran om
utlämnande av personakt samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av
personakt
Omprövning av beslut att inte
lämna ut allmän handling samt
upprättade förbehåll
Undantag om avgift för utskrift
av allmän handling samt
fastställande av taxa vid
oenighet
Beslut om formerna för tillsyn
Beslut att överta arkivmaterial

KD

AC

AC

KD

AC

KD

KD

AC

KD

AC

AC

KD

AC

KD

AC

KD

AC

KD

AvdC

AC

HRC

AC

AC

KD

AvdC

AC

K-ark

AC

AC

KD

Besluta att ensidigt överta arkiv i
samband med tillsyn
27

Avge yttrande till domstol med
anledning av beslut om sekretess

Avser beslut fattat på
delegation av
tjänsteperson

FL 14, 15

OSL 6 kap 2-3 §§, 4 kap
14 §, 12 kap 2 § och 31
kap.

KS är arkivmyndighet vars
verksamhet på delegation
beslutas av
kommunarkivarien
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28

Delegation till KSO, och vid dennes förfall förste vice ordförande, och vid förfall för denne,
andre vice ordförande att fatta beslut på styrelsens vägnar i ärende som är så brådskande
att styrelsens beslut inte kan avvaktas

29

I brådskande fall och enbart ifall då ordinarie delegat eller dennes ersättare inte är
tillgänglig, äger kommundirektören med administrative chefen som ersättare fatta beslut i
samtliga ärenden som kommunstyrelsen delegerat till tjänsteperson enligt denna
delegationsförteckning.
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Personal-, arbetsgivar- och organisationsfrågor

5.

1
2
3
4

5

Ärendetyp (5:1-28)
Organisationsförändring som
berör mer än en förvaltning

Delegat
KD

Organisationsförändring inom en
förvaltning
Anställning av kommundirektör

KS

Kan ej delegeras

Anställning av förvaltningschef

KD

Samråd med presidie i
berörd nämnd
Samråd med HRavdelningen vid
anställning av chef.
Lönetillägg efter

Anställning av övriga

FC

Ersättare Kommentar
Efter samråd med
berörda
förvaltningschefer
I samråd med HRC

Närmast
överordnad chef

samråd med HRC

6

7
8

9

Träffa överenskommelse om
anställningsvillkor med enskild
arbetstagare i annat fall
(omplacering, förflyttning,
organisationsförändring)
Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga chefer

KSO
KD
FC

Förhandlingsdirektiv inför
löneförhandlingar
Fastställa lönepolitiska riktlinjer
för kommunen
Fullgöra förhandlingsskyldighet
enligt MBL 11-14, 38 §§ samt
genomföra de åtaganden som
framgår av samverkansavtalet
gentemot;

KS-p

Kommundirektör

10

Förvaltningschef
Övriga
Teckna kollektivavtal för
kommunen med bindande
verkan

Rätt till
vidaredelegation.
Samråd med HRC och
överordnad chef för
chefslöner, samråd med
överordnad chef för
övriga
Berörd FC efter samråd
med HRC

KS-p
Av större karaktär =
delegationsbeslut.

KSO
KD
Överordnad chef
HRC

I övrigt verkställighet i
samråd med HRavdelningen

Vid behov i samråd med
KD

Större principiell betydelse och
övriga ärenden
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11

12
13

Avgöra frågor om tolkning och
tillämpning av lagar, avtal och
andra bestämmelser som rör
förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess
arbetstagare
Större principiell betydelse
Övriga ärenden
Övriga förhandlingar enligt
gällande lagar och avtal samt
tolkning av dessa i frågor av
större principiell betydelse
Beslut om stridsåtgärd

Av större karaktär
delegationsbeslut.
I övrigt
verkställighet
KS-p
HRC
HRC

I samråd med KD

KS-p

I samråd med HRC

Beslut om uppsägning/avsked
14

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Beslut om ledighet med lön för
studier

15

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga

KSO
KD
FC

KSO
KD

KSO
KD
Överordnad chef

KSO
FC

I samtliga ärenden
efter samråd med HRC

Beslut om tjänstledighet utan
lön, ej reglerad i lagar och avtal –
enligt riktlinjer
16

Kommunchef
Förvaltningschef
Övriga

Besluta om förflyttnings- och
omplacerings-ärenden från en
nämnd till en annan
Ledighet för facklig företrädare
18 med lön inkl. facklig utbildning
enl. LFF, AFF
Överenskommelse med enskild
arbetstagare vid anställningens
upphörande om villkor som
avviker från bestämmelser i lagar
19 och avtal
17

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Beslut om tjänstepension enligt
20
KAP-KL

I samråd med HRC
KSO
KD
Överordnad chef

KSO
FC

HRC

KD

HRC

KD

I samråd med HRC
KSO
KD
Överordnad chef

KSO
FC

HRC
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21

Beslut om särskild avtalspension

Beslut i pensionsärenden av
större principiell betydelse
Uppdra åt sammanslutning, med
uppgift att tillvarata kommunens
23
intresse som arbetsgivare, att
reglera anställningsvillkor
Avstängning och disciplinära
åtgärder
22

24

KD

KSO

HRC

KD

KS-p
KD
Överordnad chef

25 Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Beslut beträffande
rehabiliteringsansvaret enligt
AML och AFL.
26
Kommunchef
Förvaltningschef
Övriga
Förbud mot bisyssla och
godkännande av bisyssla

KSO
KD
Överordnad chef

27

28

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Avskrivning av lönefordringar
upp till 100 tkr/ärende

Lag om vissa
kommunala
befogenheter 6 kap 3 §

KS-p

Kommundirektör
Förvaltningschef
Övriga
Beslut beträffande
arbetsmiljöansvar enligt AML

KSO
KD
Överordnad chef

I samråd med HRC

I samråd med HRC
KSO
FC
Särskild skriftlig
delegation upprättas
med varje chef

I samråd med HRC
KSO
FC

I samråd med HRC

KSO
KD
Överordnad chef

KSO
FC

HRC

KD
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Ekonomiärenden

6.

1

Ärendetyp (6:1-10)
Rätt att utse beslutsattestanter
och ersättare inom
kommunstyrelsens
verksamhetsområde

Delegat

Ersättare Kommentar

KD

EC

FC
KD
EC

KS-p

Försäljning av inventarier för;
2

3

4

5
6

Högst 50 tkr
Över 50 tkr
Över 500 tkr
Beslut gällande krav på
skadestånd eller andra
ersättningskrav till högsta belopp
av;
50 - 100 tkr
100 - 500 tkr
Över 500 tkr
Stöd till evenemang upp till
100 tkr
Stöd till evenemang över
100 tkr
Bidrag till föreningar
Besluta om upplåning, övriga
skuldförvaltningsfrågor och
placeringar

7

Avskrivning av fordran mot kund
inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde till ett
högsta belopp av;

8

Upp till 25 tkr
25 tkr -100 tkr
över 100 tkr
Medverkan och/eller
delfinansiering i externa projekt

9

10

AC
KD
KS-p

EC
KSO

AvdC

AvdC Hållbar Utv.
Program för evenemang
Anmäls till KS

KS-p
AC

KD

Inom fastställd budget

EC

KD

Riktlinjerna för
finansverksamhet

AvdC
EC
KD

EC
KD
EC

KD

AvdC

EC
KD

KD
KSO

Behandlats i
kommundirektörens
ledningsgrupp

Godkänna till kommunen ställd
säkerhet till ett belopp av;
Högst 100 tkr
Över 100 tkr
Besluta om undantag från
bestämmelser om taxa eller
annan avgift till ett belopp av;
Högst 50 tkr
Över 50 tkr

FC
EC

EC
KD

Under förutsättning det
finns beslut av KF om
rätt till undantag inom
det aktuella
verksamhetsområdet
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Upphandling samt inköp av varor och tjänster

7.

1

Ärendetyp (7:1-7)
Tilldelningsbeslut:
För externt samordnade samt
förvaltningsövergripande
upphandlingar
Övriga tilldelningsbeslut

Delegat

Ersättare

EC

KD

AvdC

FC

Kommentar
Tecknande av avtal görs
av behöriga
avtalstecknare enligt
särskild upprättad
förteckning
Berörd AvdC inom
budgetram

2

3

4

Beslut om att förlänga
kommunövergripande och
externt samordnade ramavtal för
inköp av varor och tjänster
Yttrande avseende överklagan av
upphandling enligt
upphandlingslagstiftningen
Beslut om att förlänga övriga
avtal för inköp av varor och
tjänster

5

Beslut om att teckna och förlänga
leasingavtal för kommunen
gällande varor och tjänster

6

Beslut om att medverka i
upphandling samordnad av
annan kommun inklusive att
sluta avtal med inköpscentral om
att sköta upphandlingar

7

Uppdra åt anställd vid
inköpscentral att fatta beslut i
upphandlingar genomförda av
inköpscentral

EC

Kommunens
upphandlare

EC

KD

AvdC

KD

Berörd AvdC

EC

KD

Riktlinjerna för
finansverksamhet

Kommunens
upphandlare

EC

Behörig anställd
vid anlitad
inköpscentral

EC

Lag (2009:47) § 4 om
vissa kommunala
befogenheter
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Anmälningsärende
Dnr 2022-000007
Utskriftsdatum:

2022-03-31
Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2022-04-06



Sof Väst styrelseprotokoll nr 1 22 mars 2022
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 22 - Remiss - samverkansavtal för
naturbruksutbildningar
















Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 19 - Lokalbehov gällande för- och
grundskola i Brodalens skolområde
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 27 - Årsrapport 2021 arbetslivsförvaltningen
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-03-01, § 17 - Årsrapport 2021 utbildningförvaltningen
Verksamhetsberättelsen för Fiskekommunerna 2021
Tillfällig utdebitering KAV 2023 Lysekil, Fyrbodals kommunalförbund
Protokollsutdrag från miljönämnden 2022-03-02 § 8 - Tidplan revidering av taxor för
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-02-24, § 18 - månadsuppföljning jan-2022
Protokoll från styrelsemöte nr. 1, Havets Hus i Lysekil AB, 2022-02-15
Årsredovisning 2021 Räddningstjänst Mitt Bohuslän
Protokollsutdrag från miljönämnden 2022-03-02 § 5 - Årsrapport 2021
Slutrapport - Uppföljning av Barnrättsresan 2020-2022 – Barnkonventionen, Avdelningen
för hållbar utveckling
Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-02-24, § 17 - Årsrapport 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärende till protokollet den 6 april
2022.

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-30

LKS 2022-000025

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523 – 61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Bokslut och årsredovisning 31 december 2021
Sammanfattning
Lysekils kommuns resultat för 2021 blev 27,1 mnkr. För kommunkoncernen, vilken
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB
samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella
poster till 50,7 mnkr.
Kommunen gjorde ett bra resultat och redovisar ett positivt balanskravsresultat.
Bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv men det är svårare att göra en bedömning utifrån ett
verksamhetsperspektiv, med den påverkan som pandemin haft på verksamheterna.
Den samlade utvärderingen är att kommunen inte har god ekonomisk hushållning
utifrån de kriterier som kommunfullmäktige beslutade i budget 2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2021 års resultat- och
balansräkning samt förvaltningsberättelse.
Ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2021.
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige som ska godkänna den.
Årets resultat

Lysekils kommuns resultat för räkenskapsåret 2021 är 27,1 mnkr, vilket är
17,3 mnkr bättre än budget och 20,4 mnkr sämre än föregående år. Det är svårt att
göra en rättvisande jämförelse med år 2020 då staten kompenserade kommunen
för pandemikostnader med höjda generella statsbidrag och andra bidrag.
I årets resultat ingår reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar om 0,5
mnkr.
Kommunkoncernen har 2021 ett resultat efter finansnetto på 50,7 mnkr, vilket är
28,6 mnkr sämre än 2020. Det är endast Rambo AB visar förbättrade resultat
jämfört med föregående år. Den största negativa skillnaden står kommunen för.
Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgår till 226,9 mnkr. Jämfört med 2020 är det en
minskning med 14,0 mnkr eller 6,2 procent. Det är framför allt bidragen som
minskat, de uppgår till 92,1 mnkr att jämföra med 106,3 mnkr föregående år.
Bidrag från Migrationsverket och övriga statliga myndigheter har minskat.
Verksamhetens kostnader har ökat med 4,4 mnkr 0,3 procent. Detta är en effekt av
att vissa hyreskontrakt (operationell leasing) inte redovisas som hyror som ingår i
verksamhetens kostnader utan som finansiell leasing. Då redovisas inte dessa
kostnader som hyror utan de redovisas som avskrivningar och räntekostnader i
stället. Det är en justering som förvaltningen gjort till bokslutet 2021 efter tidigare
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påpekande av kommunens revisorer.
Fyra lokaler har omklassificering från operationell leasing till finansiell leasing,
vilket även haft en resultatpåverkan på 1,7 mnkr 2021.
Personalkostnaderna har ökat med 20,9 mnkr motsvarande 3,0 procent. Antal
månadsavlönade tillsvidareanställda har ökat med sex personer sedan föregående
år. Medellöneökningen för tillsvidareanställda medarbetare i samband med
löneöversyn 2021 var cirka 3,0 procent.
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar ökar med 39,2 mnkr
jämfört med 2020. Av denna ökning beror på 36,7 mnkr på ändring till följd av
justering till finansiell leasing 2021.
Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift uppgår till
1006,7 mnkr, vilket är en ökning med 41,2 mnkr jämfört med 2020.
Finansnetto

Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 2,0 mnkr. De finansiella
intäkterna uppgår totalt till 7,3 mnkr. De finansiella intäkterna består främst av
borgensavgifter, ränteintäkter, återbäringar samt utdelningar. De finansiella
kostnaderna består av ränta på lån samt bankavgifter samt i år 2021 även en
räntekostnadsdel av finansiell leasing med 3,7 mnkr. De finansiella kostnaderna
uppgår totalt till 5,3 mnkr jämfört med föregående års 1,5 mnkr.
Not 24 redovisar effekten av justering till finansiell leasing.
Eget kapital och soliditet

Det egna kapitalet på kommunnivå uppgår till 447,3 mnkr, det är årets resultat på
27,1 mnkr som är ökningen. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden har
även i år förbättrats och uppgår till 5,1 procent vilket är en ökning 1,4
procentenheter jämfört 2020.
Det egna kapitalet i kommunkoncernen uppgår till 661,5 mnkr och soliditeten
inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 11,5 procent, vilket är på samma nivå
som år 2021.
Borgensåtagande

Lysekils kommuns nyttjade borgensåtagande vid utgången av 2021 uppgick till
1 284,6 mnkr (1 231,3 mnkr). Av åtagandet avser 924,8 mnkr helägda
kommunala bolag, 339,6 mnkr avser Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils
omsorgsbostäder, 13,5 mnkr avser Rambo AB. Resterande 6,7 mnkr avser
förlustansvar till egna hem och bostadsrättsföreningar samt till Folkets Hus- och
idrottsföreningar. Det föreligger i nuläget inte någon känd förlustrisk bland
Lysekils kommuns åtaganden.
Balanskrav och finansiella mål

Vid avstämning mot balanskravet ska bland annat realisationsvinster och
realisationsförluster avräknas. Ett negativt balanskravsresultat ska vara återställt
senast tre år efter att det uppkommit.
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Balanskravsutredningen visar ett resultat enligt balanskravet på 26,6 mnkr.
Följaktligen uppnår kommunen det lagstadgade balanskravet. Kommun har heller
inget negativt resultat att reglera från föregående år.
Årets resultat uppgick till 2,7 procent av de totala skatteintäkterna. Detta finansiella
resultatmål är uppfyllt då talet mäts över en tioårsperiod, snittet ligger då på 2,2
procent.
Självfinansieringsgraden av investeringar uppgick till 145 procent och sett över
redovisad period har kommunen uppfyllt målet 100 procent.
Soliditetens utveckling ska vara positiv och den trenden har hållit i sig de senaste
tre åren. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 5,1 procent, vilket är
samma utfall som föregående år. Kommunkoncernen har en soliditet som är på
samma nivå som föregående år.
Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en
rullande tioårsperiod är i balans. Det var ett nytt finansiellt mål och bedömningen
är att målet kommer att nås över en tioårsperiod.
Kommunen har uppfyllt de fyra finansiella målen.
Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar ett samlat budgetunderskott på 6,2 mnkr.
Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 2,1 mnkr.
Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på 2,1 mnkr.
Utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på
2,5 mnkr. Under de senaste åren har nämnden arbetat med handlingsplaner och
personalminskningar och nu har det slagit igenom och har effekt på resultatet.
Arbetslivsförvaltningen omarbetades och överfördes till utbildningsnämnden 2020.
Förvaltningen har ett underskott om 3,7 mnkr 2021, främst beroende på kostnader
för utbetalt ekonomiskt bistånd.
Socialnämnden exklusive institutionsplaceringar barn och unga HVB/SIS redovisar
en negativ budgetavvikelse på 7,6 mnkr, till följd av ökade kostnader för
placeringar.
Kostnaderna för institutionsplaceringar HVB/SIS barn och unga har minskat och
ger en positiv budgetavvikelse om 2,4 mnkr för 2021. Totalt har socialnämnden en
negativ budgetavvikelse på 5,2 mnkr.
God ekonomisk hushållning

God ekonomisk utvärdering ska utvärderas i årsredovisningen och för de finansiella
nyckeltalen är bedömningen att kommunen klarar de uppställda målen som finns i
budget 2021. För den del som rör verksamhetsperspektivet är bedömningen att
kommunen inte uppnår kraven då två kvalitetsfaktorer inte når önskvärd nivå, det
är God arbetsmiljö och Ett starkt varumärke. Den samlade bedömningen blir därför
att kommunen inte har god ekonomisk hushållning.
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Förvaltningens synpunkter
År 2021 är inget normalt år och kommunens resultat är till viss del påverkat av
statliga stöd och ersättningar för att klara pandemin. Att jämföra med året 2020
gör det svårt eftersom det var ett så kallat pandemiår.
Kommunens redovisning av hyror (operationell leasing) har till del anpassats till de
påpekande som kommunens revisorer framfört de senaste två åren. Det pågår även
en diskussion och anpassning till rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) i hela kommunsektorn. Flera kommuner har långa
hyreskontrakt och höga hyreskostnader som RKR menar är finansiell leasing och
som då redovisas på annat sätt kopplat till balansräkningen. RKR har presenterat
en skrift där det framgår att finansiell leasing ska jämställas med en investering
som finansieras med lån. Tillgången redovisas som en anläggningstillgång i
balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgiften som en skuld i
balansräkningen. Fyra långa hyreskontrakt har anpassats till den
rekommendationen.
Sedan tidigare pågår en anpassning av verksamheten till kommunens skatteintäkter
och ekonomiska utrymme samtidigt som det är flera utmaningar som kommunen
står inför. Det fanns en farhåga i början av året att i pandemin spår skulle finnas en
risk för att arbetslösheten ökar ytterligare och effekten i kommun kan bli att
kostnader för ekonomiskt bistånd ökar. Det visade sig när året vare slut att så inte
ar fallet, utan utbetalning av ekonomiskt bistånd inte ökar i den omfattning som
befarats.
Kommunen eller snarare hela kommunkoncernen för stora investeringsbehov, med
ökad upplåning som följd samt ökade kostnader för avskrivningar och räntor.
Skattehöjningar som alternativ till att anpassa och effektivisera verksamheten ser
förvaltningen som begränsad utifrån den relativt höga skattesats som kommunen
har. Verksamheterna bör därför fortsätta att arbeta med sitt effektiviseringar,
digitalisering och innovativa lösningar.
Befolkningsutvecklingen är en viktig del i hur den kommunala ekonomin utvecklas.
Under de senaste åren har det varit inflyttning som stått för ökningen. Den
underliggande problematiken med negativt födelsenetto kvarstår allt jämnt i
kommunen, men det finns skillnader bland kommundelarna. Bro har en liten
befolkningsökning som beror dels på ökat flyttnetto och ökat födelsenetto. Vid
årsskiftet 2021 hade kommunen 14 266 invånare, vilket var en minskning med 100
personer jämfört med 2020. Det sker en utflyttning till grannkommuner och större
städer.
En viktig fråga när det gäller integration av nyanlända är möjligheten till
sysselsättning för att klara sin egen försörjning. Den nya arbetslivsförvaltningen har
varit i drift under två år, men pandemin har medfört svårigheter att placera
personer i nystartsjobb och utvecklingsjobb samt att hitta praktikplatser.
Förvaltningen är bemannad för att möte behovet när effekterna av pandemin lättar
och det blir normalt igen och personer kan komma ut på praktikplatser etcetera.
Att förbättra elevers skolresultat är en viktig framgångsfaktor för att förhindra
elever att hamna i utanförskap.
Kommunens framtida behov av medarbetare gör det nödvändigt att ha ytterligare
fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare som både kan attrahera och behålla
medarbetare, samt att arbeta för att minska sjukfrånvaron.
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Även i fortsättningen kommer det att vara fokus på kommunens
utvecklingsområden, särskilt områdena Barn och Unga är vår framtid och Maritima
Lysekil är en kraft att räkna med. Under budgetarbetet 2023 kommer en översyn av
utvecklingsområden att göras och ett arbete har påbörjats under våren 2022.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
ekonomichef

Bilaga
Årsredovisning 2021 Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
2021 samt fråga om ansvarsfrihet
Sammanfattning
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2021.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer sammantaget
att direktionen i Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och
att förbundsdirektionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga övriga synpunkter utan föreslår att
godkänna årsredovisningen samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
räddningstjänstsförbundets mitt Bohusläns årsredovisning för år 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för år 2021.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilaga
Årsredovisning 2021 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med
revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän
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Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson, 0523-61 32 45
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Uppföljningsrapport 1 2022 för Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari
2022. Dialoger har genomförts mellan nämndernas presidier och
kommunstyrelsens presidium, som har fått del av nämndernas
uppföljningsrapporter och haft en dialog kring utfall, prognos och åtgärder för
budget i balans. Den samlade bedömningen är att resultatet 2022 blir 26,3 mnkr
vilket är 14,1 mnkr bättre än budgeterat resultat 12,2 mnkr. Prognosen är osäker
beroende på kostnadsökning för till exempel energi, livsmedel och transporter samt
höjda räntor.
Eventuella extrakostnader som uppstår till följd av insatser för flyktingmottagandet
ska inte ska drabba enskilda nämnder utan finansiering får ske
kommungemensamt, efter beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen följer kostnadsutvecklingen och återrapporterar
löpande till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 1 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunen tar emot
flyktingar till kommunen, med beslut av Migrationsverket. Om kommunen drabbas av
extrakostnader får detta hanteras kommungemensamt, efter beslut i kommunfullmäktige.
Underskott som uppstår inom en nämnd till följd av flyktingmottagande behöver inte
återställas.
Ärendet
Ekonomisk uppföljning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari
2022. Rapporten omfattar endast ekonomiska delar. Det ackumulerade utfall till
och med perioden är 21,8 mnkr. Till viss del beroende av säsongsrelaterade
kostnader och intäkter, ökade skatteintäkter och budget för löneindex som ännu
inte är förbrukad.
Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 26,3 mnkr vilket är en
positiv avvikelse på 14,1 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 12,2
mnkr. Resultatet beror på att skatteintäkterna är bättre än budgeterat.
Med tanke på världsläget är det en stor osäkerhet kring påverkan av våra kostnader,
med höjda priser på till exempel energi, transporter, byggmaterial och livsmedel
samt befarade räntehöjningar. Samhällsbyggnadsnämnden har beskrivit effekter av
ökade kostnader och flaggar för att planerade åtgärder inte räcker för att komma i
balans. Övriga nämnder har inte tagit hänsyn till prisökningar och till nästa
uppföljningsrapport kommer en översyn av prisbilden att presenteras.
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I rapporten redovisas kommunens investeringar och prognos, frånsett
exploateringsverksamheten. Särskilt inom byggsektorn har det skett
kostnadsökningar, vilket påverkar kommunens investeringstakt.
En uppdatering av exploateringsverksamheten kommer att presenteras i
uppföljningsrapport 2.
Flyktingsituationen
Med anledning av utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget i Europa har den
allmänna hotbilden mot Sverige höjts. Detta har skapat oro bland medborgare och
ökat risken för att kommunens verksamheter drabbas av störningar i leveransen av
vissa varor och tjänster, cyberhot samt påverkanskampanjer. Ändrade
migrationsmönster förväntas även innebära ett påtagligt ökat behov av att hjälpa
flyktingar som flytt från kriget.
Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har uppmanat
Sveriges kommuner att göra sig redo för att bistå i flyktingmottagandet.
Mot bakgrund av detta fattade kommundirektören den 4 mars 2022 ett
inriktningsbeslut som utgör inriktningen för att hantera effekterna av den negativa
utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget.
Inriktningsbeslutet har också informerats om till såväl kommunstyrelse som
kommunfullmäktige.
Av beslutet framgår bland annat att Lysekils kommun ska förbereda ett strukturerat
och effektivt mottagande av 200 flyktingar och vidta förberedande åtgärder för att
främja en skälig tillvaro för dessa.
Förvaltningens synpunkter
Uppföljningsdialoger och skatteintäkter
Skatteprognosen utgår från uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
cirkulär 2022:06 per februari.
Nämnderna har arbetat fram sina prognoser och beskrivit sin ekonomi i sina
uppföljningsrapporter. Dessa rapporter var inte beslutade vid dialogerna, men de
kommer att vara nämndbehandlade innan beslutet i kommunstyrelsen.
I nämndernas prognoser har handlingsplaner och enheternas aktivitetsplaner
arbetats in.
Kommunen har kompenserats till viss del för sjuklönekostnader till följd av
pandemin och ersättning för januari månad redovisas i utfallet. Beslut finns på
ersättning även för februari och mars, längre sträcker sig inte statens beslut.
Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande
års budgetram. Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin
egen verksamhet och skapar således sina egna aktivitetsplaner för detta.
Kostnadsökningar slår mot kommunens investeringar och samtidigt som det är av
betydelse att fortsätta underhålla kommunens fastigheter så att inte
underhållsskulden ökar igen. Kommunens investeringar bör prioriteras så att
resurser läggs på det som är mest angeläget.
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Flyktingmottagande
Det flyktingmottagande som nu görs är på uppdrag av Migrationsverket. Det är
Migrationsverket som har det utpekade ansvaret för att ta hand om människor som
omfattas av massflyktsdirektivet.
Kommunstyrelseförvaltningen samordnar och koordinerar arbetet med att
säkerställa ett strukturerat och effektivt mottagande av flyktingar. Enligt
kommundirektörens inriktningsbeslut ska Lysekils kommun ha förmåga att ta emot
200 personer. Beroende på hur situationen i Ukraina och Europa utvecklas gör
förvaltningen bedömningen att det på sikt kan komma att röra sig om ännu fler.
Det är inom den ordinarie verksamheten i förvaltningarna och bolagen som man i
huvudsak behöver ta mått och steg för att hantera situationen på både kort och lång
sikt. Det kan handla om att administrera bistånd, säkra utbildningsinsatser, ge stöd
och att ge nödvändig samhällsinformation.
Det är av avgörande betydelse att arbetet inte stannar av eller upphör till följd av
budgetförutsättningar.
Förvaltningen räknar med att statsstöd kommer att utgå för insatser i kommunerna
för att hantera situationen men det finns ännu inga beslut om detta. Alla kostnader
för insatserna projektkodas i förvaltningarna för att ha en god spårbarhet och goda
möjligheter till uppföljning och också begäran om ersättning. Eventuella
extrakostnader till följd av insatserna ska inte drabba enskilda nämnder och kravet
att återställa eventuella underskott tas bort för kostnader kopplade till
flyktingsituationen. Kommunstyrelseförvaltningen följer utvecklingen och
rapporterar löpande till kommunstyrelsen.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga
Uppföljningsrapport 1 2022 Lysekils kommun
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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1 Inledning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelse
och kommunfullmäktige per sista februari (Uppföljningsrapport 1), 30 april
(Uppföljningsrapport 2), 31 augusti (Uppföljningsrapport 3), 31 oktober
(Uppföljningsrapport 4) samt Årsrapport per 31 december.
Denna rapport som benämns Uppföljningsrapport 1 omfattar uppföljning av ekonomi
avseende utfall för perioden samt prognos för helåret.

2 Kommunen - ekonomisk redovisning
2.1 Resultaträkning
Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter

Budget helår

Utfall ack

Utfall ack fg år

Prognos utfall
helår

Avvikelse buprognos

202,3

35,5

33,5

202,3

0,0

-1 176,6

-183,7

-188,9

-1 139,9

36,7

-33,4

-5,0

-4,8

-70,1

-36,7

-1 007,7

-153,2

-160,2

-1 007,7

0,0

Skatteintäkter

765,6

130,5

126,7

759,9

-5,7

Generella statsbidrag och
utjämning

249,7

43,7

40,5

272,0

22,3

Verksamhetens resultat

7,6

21,0

7,0

24,2

16,6

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter

6,8

1,1

1,1

6,8

0,0

Finansiella kostnader

-2,2

-0,3

-0,3

-4,7

-2,5

Resultat efter finansiella
poster

12,2

21,8

7,8

26,3

14,1

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Periodens resultat

12,2

21,8

7,8

26,3

14,1

Periodens resultat uppgår sammantaget till 21,8 mnkr (7,8 mnkr) vilket är en ökning med
14,0 mnkr. De större skillnaderna är lägre verksamhetskostnader med 5,2 mnkr. Ökade
skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 7 mnkr. Övriga intäkter och kostnader
bidrog netto med 1,8 mnkr till det högre resultatet.
Prognosen avspeglar effekten av övergången till finansiell leasing år 2021 och ger år 2022 en
lägre hyreskostnad med 38,6 mnkr och motsvarande högre avskrivningar med 36,7 mnkr
samt högre räntekostnader med 3,4 mnkr till 4,7. Detta fanns ej med i budgeten för 2022.
På helåret 2022 prognostiseras ett resultat på 26,3 mnkr vilket är 14,1 mnkr bättre än
budgeterat resultat. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och regioner visar
att skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 16,6 mnkr mer än budget. Övergången till
finansiell leasing kostar ungefär 1,4 mnkr på resultatet 2022. Prognostiserat resultat i övrigt
kommenteras mer i avsnitten Driftredovisning och Nämndsuppföljning.
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2.2 Balansräkning
Belopp i mnkr

220228

210228

342,7

0,0

480,4

464,1

Maskiner och inventarier

20,4

16,7

Pågående investeringar

31,9

35,5

Finansiella anläggningstillgångar

35,7

35,7

Summa anläggningstillgångar

911,1

552,0

Bidrag till statlig infrastruktur

5,4

5,7

7,0

9,6

Kortfristiga fordringar

147,1

120,2

Kassa och bank

120,7

64,3

Summa omsättningstillgångar

274,8

194,1

1 191,3

751,8

447,3

420,2

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Periodens resultat

21,8

7,8

469,1

428,0

10

10

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

16,0

14,8

Andra avsättningar

24,8

24,4

Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
Avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

380,0

70,2

Kortfristiga skulder

301,4

214,4

Summa avsättningar och skulder

722,2

324,2

1 191,3

751,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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2.3 Driftredovisning
Budget

Prognos utfall

Prognos
budgetavv.

Belopp i mnkr

2 022

2 022

2 022

Kommunstyrelsen

-74,1

-74,0

0,1

-2,5

-2,5

0,0

-49,6

-50,3

-0,8

Utbildningsnämnd, utbildningsförvaltningen

-376,8

-376,0

0,8

Utbildningsnämnd, arbetslivsförvaltningen

-53,8

-56,7

-2,9

Socialnämnd

-414,1

-413,3

0,8

Summa nämndsverksamhet

-970,8

-972,8

-2,0

Budgetregleringspost

-18,3

-18,3

0,0

Pensionskostnader

-66,5

-68,3

-1,8

47,5

48,4

0,9
1,0

Miljönämnd
Samhällsbyggnadsnämnd

Personalomkostnader
Reavinst och exploateringsverksamhet
Kapitalkostnad*
Övrigt kommungemensamt
Summa verksamhet
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella intäkter

0

1,0

4,5

4,5

0,0

-4,1

-5,6

-1,5

-1 007,6

-1 011,0

-3,4

1 015,3

1 031,9

16,6

6,8

6,8

0,0

Finansiella kostnader

-2,2

-1,3

0,9

Summa finansiering

1 019,9

1 037,4

17,5

12,2

26,3

14,1

Total

Kommentar
De centrala ansvaren, som består av kommungemensamt och finans, visar tillsammans en
positiv budgetavvikelse till och med februari på totalt 11,9 mnkr. Prognosen för året är en
positiv avvikelse mot budget med 16,1 mnkr.
Kommungemensamt
Budgetregleringsposten, som är en buffert för ökningar av löner, priser och avskrivningar,
beräknas gå åt. Kostnader för pensioner beräknas bli 1,8 mnkr högre än budgeterat enligt
Skandias senaste prognos. Prognosen för personalomkostnaderna visar en positiv
budgetavvikelse med 0,9 mnkr. Realisationsvinster vid försäljning av mark, vilket inte brukar
budgeteras, ser i dagsläget ut att uppgå 1,0 mnkr vid årets slut. Posten övrigt
kommungemensamt beräknas ge en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr beroende på
kostnader för anpassning av redovisning till finansiell leasing, vilket inte är budgeterat.
Finans
Finansen består av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter
samt räntenetto. Prognosen för året uppgår till 1 037,4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse
mot budget med 17,5 mnkr. Prognosen för skatteintäkter, som baseras på SKR prognos, visar
en väsentlig förbättring jämfört med budget vilket beror på en starkare utveckling av
skatteunderlaget än vad man tidigare beräknat. Prognosen från SKR togs fram före kriget i
Ukraina bröt ut och viss osäkerhet finns därför i prognosen framåt.
Nämnderna redovisas nedan.
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2.4 Ekonomisk redovisning enligt kommunens
organisationsstruktur
2.4.1

Kommunstyrelsen

Resultaträkning
Belopp (tkr)
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

40 021

6 670

6 614

-56

40 059

38

Personalkostnader

-52 830

-8 687

-8 449

238

-52 720

110

Övriga kostnader

-60 014

-10 002

-9 068

934

-60 118

-104

Kapitalkostnader

-1 249

-208

-176

32

-1 209

40

Finansiella kostnader

0

0

-2

-2

-2

-2

Finansiella intäkter

0

0

0

0

0

0

-74 072

-12 227

-11 081

1 146

-73 990

82

Nettokostnader

Ekonomisk analys
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr för
perioden. De största avvikelserna ses hos kommundirektören och inom de politiska ansvaren.
Prognosen för helåret är budget i balans.

2.4.2

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning
Belopp (tkr)
Intäkter
Personalkostnader

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

217 403

36 373

35 173

-1 200

217 769

366

-81 660

-13 166

-12 373

793

-80 635

1 024

Övriga kostnader

-154 532

-25 869

-25 151

718

-157 126

-2 593

Kapitalkostnader

-30 648

-5 108

-4 828

280

-30 212

436

-142

-24

-35

-11

-142

0

0

0

0

0

0

0

-49 579

-7 794

-7 214

580

-50 346

-767

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på cirka 0,8 mnkr efter
åtgärdsplan för budget i balans. Kostnadsökningar förväntas på livsmedel med 0,8 mnkr och
på byggmaterial med 0,8 mnkr. Dessutom har gata park ett underskott på omkring 1,3 mnkr
och plan och bygg har ett underskott på cirka 0,3 mnkr. Enligt riktlinjerna för
ekonomistyrning ska nämnden också återställa 0,9 mnkr av resultatet från 2019.
Gata park har haft ett underskott på sin driftbudget under en längre tid. Detta har
finansierats via kortsiktiga åtgärder, personalvakanser och intäkter från övriga verksamheter.
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019-2022 sparat 1,2 mnkr i långsiktiga åtgärder och
ett underskott på 3,1 mnkr återstår. Budgeten är uppbunden i fasta kostnader och på grund
av kostnadsutvecklingen är det svårt att hitta ytterligare möjligheter till besparingar.
Livsmedelspriserna har ökat vilket kommer att påverka serviceavdelningens budget med 0,8
mnkr. Budgeten bedöms ändå hållas efter att åtgärder för budget i balans genomförts.
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Fastighetsdriften räknar med kostnadsökningar för byggmaterial med 0,8 mnkr. För att ha
en driftbudget i balans behöver främst underhållsåtgärderna minskas.
Ett underskott prognostiseras på plan och bygg på ca 0,3 mnkr. Prognosen har tagit höjd för
risk för mindre intäkter för bygglov på grund av ökade byggkostnader och minskad
byggnation. Även lägre intäkter inom detaljplaneringen på grund av personalfrånvaro bidrar
till prognosen. För att hålla planarbetet igång krävs konsultinsatser, vilket i sin tur kan ge
högre kostnader.
Hamnenheten har inför 2022 räknat upp sina taxor på småbåtshamnarna och intäkterna för
handelshamnarna kommer att gå upp något, vilket gör att budgeten bedöms kunna hållas.
Åtgärder för budget i balans
Trots åtgärder för budget i balans prognostiserar förvaltningen ett underskott på ca 0,8
mnkr. Utifrån ett resultatåterställningskrav på ca 0,8 mnkr för 2022 kommer därför
ytterligare åtgärder att krävas motsvarande cirka 1,6 mnkr. Detta kommer att påverka
nämndens verksamhet på flera sätt. Områden som behöver genomlysas:







Ekonomiska konsekvenser för driftbudgeten behöver beskrivas i alla beslut. Om inte
åtgärder ryms inom budget kommer prioriteringar att behöva göras.
Verksamheten kommer att behöva fokusera på grunduppdraget vilket kommer att
innebära prioriteringar av åtgärder.
Analys av kommande pensionsavgångar för att i god tid kunna planera för
förändringar i personalstyrkan. Denna åtgärd behöver ses över en flerårsperiod.
Arbetsprocesser och tjänster behöver förenklas, effektiviseras och digitaliseras för att
frigöra tid.
En översyn av administrationen och organisationen behöver göras.
Intäktsfinansierade verksamheter behöver analyseras för att säkra en rimlig
kostnadstäckning. Vid behov kan taxor och avgifter behöva höjas.

Redovisade sparåtgärder på gator och parker väntas ge en spareffekt på ca 1,6 mnkr 2022.
Åtgärderna som innebär nedskärning av underhåll och utsmyckning får dock ses som
tillfälliga åtgärder eftersom kostnaderna inom verksamheten beräknas öka snabbare än det
är möjligt att effektivisera.
2.4.3

Utbildningsnämnden

Resultaträkning
Belopp (tkr)
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

257 609

42 935

43 396

461

257 547

-62

Personalkostnader

-329 025

-53 607

-52 868

739

-328 297

728

Övriga kostnader

-356 007

-59 574

-59 209

365

-358 791

-2 785

Kapitalkostnader

-3 088

-515

-477

38

-3 050

38

-23

-4

-26

-22

-45

-22

0

0

0

0

0

0

-430 534

-70 765

-69 184

1 581

-432 636

-2 103

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader
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2.4.3.1

Utbildningsförvaltningen

Belopp (tkr)
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

233 511

38 918

40 372

1 454

234 357

846

Personalkostnader

-279 471

-45 483

-45 471

12

-279 650

-179

Övriga kostnader

-327 735

-54 736

-54 253

483

-327 629

106

Kapitalkostnader

-3 042

-507

-470

37

-3 005

37

-23

-4

-14

-10

-33

-10

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

0

0

0

0

0

0

-376 760

-61 812

-59 836

1 976

-375 960

800

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per februari med knappt 2,0 mnkr, att
jämföra med 0,6 mnkr vid motsvarande uppföljning 2021. Prognosen för 2022 är en positiv
budgetavvikelse om 0,8 mnkr.
Inom Förvaltning gemensamt finns återföring av skuld som skall återbetalas. Prognosen
för 2022 är 1,1 mnkr vilket avser återbetalning av skulden från 2019. Detta är en prognos
baserad på budgetförutsättningarna vid tidpunkt för beslut i utbildningsnämnden. Efter
bokslutsberedning kvarstår 0,6 mnkr att återföra.
Kulturskolan/musikskolan har en positiv avvikelse per februari.
Resursenheten Särskolan har en positiv avvikelse på grund av färre personal, under mars
börjar dock en biträdande rektor.
Elevhälsan har en liten negativ avvikelse men prognosen är en budget i balans.
Personalkostnaderna kommer fortsätta att bevakas.
Grundskolan har en liten negativ avvikelse siktar på budget i balans. Fortsatt bevakning av
personalkostnaderna.
Förskola/Pedagogisk omsorg och enskild förskola har en positiv budgetavvikelse.
Statsbidraget för mindre barngrupper finns inte längre utan det har tillkommit ett nytt
statsbidrag som heter kvalitetshöjande åtgärder. Detta statsbidrag delas ut till alla förskolor.
Kultur/ fritid har budget i balans. Fritid har anställt mer personal och intäkterna börjar
komma i gång. Ung utveckling har en liten positiv avvikelse men kommer att ta in personal
under våren.
Gymnasiet har en budget i balans. De personalåtgärder som gjordes under hösten har nu
fått effekt. Personalkostnaderna kommer att fortsätta bevakas.
Sammantaget har utbildningsförvaltningen en fortsatt god ekonomi i balans.
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2.4.3.2

Arbetslivsförvaltningen
Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

24 098

4 016

3 024

-992

23 190

-908

Personalkostnader

-49 554

-8 124

-7 397

727

-48 647

907

Övriga kostnader

-28 272

-4 838

-4 956

-118

-31 163

-2 891

Kapitalkostnader

-46

-8

-7

1

-46

1

Finansiella kostnader

0

0

-12

-12

-12

-12

Finansiella intäkter

0

0

0

0

0

0

-53 774

-8 954

-9 348

-394

-56 678

-2 903

Belopp (tkr)
Intäkter

Nettokostnader

Ekonomisk analys
Arbetslivsförvaltningens prognos är en negativ avvikelse mot budget med 2,9 mnkr.
Enheten för vuxenutbildning redovisar en nollprognos. Under årets första månader
finns ett underskott i personalkostnader. Detta kommer att balanseras under året och
förklaras av att semesterlönerna inte är justerade, flera medarbetare avslutade sina
anställningar och fick slutlön utbetalad i jan-feb. Rektorsfunktionen var under jan-feb utökad
med 50-25%.
Enheten för arbetslivs prognos är en budget i balans. Enheten är dock i en omställning
där de byter lokaler och flyttar från Blåstället, Hamnreturen och Ankaret till Framsikten vid
Sivik. Omställningen innebär förändringar i lokalkostnader, transporter, personal mm.
Verksamhetens prognos är därmed svårbedömd i ett tidigt skede av året.
Enheten för vägledning och stöd - under årets första månader märks ett underskott i
förhållande till budget främst gällande utbetalt ekonomiskt bistånd. Utbetalningarna, alltså
beviljat bistånd, kommer sannolikt att ligga på en liknande nivå fram till mitten av sommaren
och förhoppningsvis gå ner när ett antal deltagare får lön från sommarjobb eller andra
anställningar. Antalet sökande har gått ner vilket tyder på att fler arbetar och försörjer sig
varför prognosen för ekonomiskt bistånd är lägre än motsvarande uppföljningstillfälle
föregående år.
Personalkostnaderna visar ett överskott då en halv receptionstjänst är vakant under året som
det ser ut. Däremot kommer fler konsulter innebära en oförutsedd kostnad under sex
månader delvis till följd av den uppkomna situationen till följd av kriget i Ukraina.
Hur den nya flyktingsituationen kommer att påverka utbetalningarna för verksamheten är
svårt att förutsäga då det till stor del kommer att vara Migrationsverkets ansvar att utbetala
dagersättning enligt LMA, eller att ersätta kommunen för att utföra detta.
Förvaltningsledning beräknar en nollprognos för 2022. Ukrainakrisen och ett ökat
flyktingmottagande medför nya kostnader för arbetslivsförvaltningens verksamheter redan i
nuläget. Ökade kostnader kan komma att avse alla delar av arbetslivsförvaltningens
verksamheter (ekonomiskt bistånd, utbildning, arbetsmarknadsinsatser) och är i nuläget inte
inräknade i prognosen.
Åtgärder för budget i balans
Förvaltningen har i nuläget inte specificerat besparingsåtgärder utöver insatser för att
påverka utbetalt ekonomiskt bistånd. Förvaltningens verksamheter arbetar fortsatt
långsiktigt för att påverka utbetalt ekonomiskt bistånd bland annat genom att
- utveckla handläggningen av ärenden (mötet med individen)
- försäkringsmedicinsk samverkan
- handläggning av felaktig utbetalning (FUT)
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- utvecklingstjänster
- tillhandahålla utbildningsaktiviteter
Förvaltningen har sett en positiv påverkan på utbetalt ekonomiskt bistånd under 2021 och
det finns goda förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling under 2022.
Underskott inom enheten för vuxenutbildningen avser semesterlöner, slutlöner och
vikarierande rektor. Verksamheten ser att lönekostnader kommer i balans under första
halvåret.
2.4.4

Socialnämnden

Resultaträkning
Belopp (tkr)
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

96 925

16 154

17 620

1 466

98 462

1 537

Personalkostnader

-304 479

-50 148

-52 001

-1 853

-320 371

-15 892

Övriga kostnader

-204 726

-34 235

-31 414

2 821

-189 552

15 175

Kapitalkostnader

-1 841

-307

-291

16

-1 861

-20

0

0

0

0

0

0

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Nettokostnader

0

0

0

0

0

0

-414 121

-68 536

-66 086

2 450

-413 322

800

Ekonomisk analys
Socialnämndens årsprognos beräknas bli en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr.
Ledning prognostiserad budgetavvikelse 1,1 mnkr
Prognosen utgår från att 5,0 mnkr som avsatts för arbetet med heltidsresan tas i anspråk
under 2022. Det positiva resultatet per februari beror på en extra ersättning avseende
sjuklönekostnader för december 2021 samt januari 2022.
Mottagning och Utredning prognostiserad budgetavvikelse 18,4 mnkr
Det positiva utfallet för perioden beror främst på att resursfördelningen i hemtjänsten visar
överskott och beräknas till 6,0 mnkr för helåret 2022.
Vuxenenheten beräknas till 1,7 mnkr, vilket beror på färre dagar i boendeplaceringar för
vuxna med missbruksproblematik.
Utifrån de kända placeringar för barn och unga som finns för perioden och med planerade
förändringar prognostiseras ett positivt utfall motsvarande 10,7 mnkr.
Socialt stöd prognostiserad budgetavvikelse -15,9 mnkr
Utfallet till och med februari visar en negativ prognos på 6,5 mnkr mot budget avseende
placeringar i familjehem.
Under 2021 har flera åtgärder vidtagits, för att sänka placeringskostnaderna i
konsulentstödda familjehem. Arbete pågår för att rekrytera egna familjehem och för att
genomföra vårdnadsöverflyttningar där det är möjligt. Inför 2022 ses dock inga möjligheter
att komma i ekonomisk balans när det gäller det totala behovet för barn och ungas
placeringar inom den ram som lagts för det kommande året. Trots omfattande åtgärder kan
underskottet bara delvis minskas. Om nya placeringar tillkommer under året kommer dock
den minskningen att utebli på grund av det ökade behovet.
Köpta platser inom socialpsykiatri visar ett mindre underskott motsvarande - 0,9 mnkr.
Endast en extern placering finns för målgruppen.
Totalt har gruppbostäderna enligt LSS ett underskott motsvarande - 2,5 mnkr. Flera brukare
har stort behov av personal, vid förflyttningar, måltider med mera vilket är orsaken till
avvikelsen.
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Barnboende visar ett negativt resultat - 5,3 mnkr. Åtgärder pågår för att slå samman två
boenden och förändringen bedöms ge en minskad kostnad under 2022.
Under en tid har utbetalning till Försäkringskassan för de ”20 första timmarna” minskat till
följd av färre brukare än tidigare inom personlig assistans. Nu har dock ett omfattande
ärende (2 mnkr) tillkommit vilket gör att prognosen för året uppgår till -0,6 mnkr.
Vård och omsorg prognostiserad budgetavvikelse om - 2,9 mnkr
Särskilt boende visar en negativ avvikelse på - 3,0 mnkr för perioden. En del av avvikelsen,
1,6 mnkr, utgörs av personalkostnader som bland annat hör ihop med heltidsresan som
startat på Fiskebäcks äldreboende. 0,6 mnkr beror på att Kompassen haft en högre
beläggning än budgeterat under årets första månader. Det finns dock inga kostnader för
medicinskt färdigbehandlade då verksamheten klarar hemtagningar genom att anpassa antal
platser på Kompassen. 0,8 mnkr beror på ökade kostnader på Stångenäshemmet natt.
Hemvårdens negativa avvikelse, 6,6 mnkr, är en följd av minskade intäkter och mindre
beställda hemtjänsttimmar. Verksamheten har stora utmaningar med att få ihop ett schema
som följer både ersättningsnivå och brukarnas behov, då det uppstår övertalighet av
personaltimmar vissa perioder under dagen beroende på att omsorgsinsatserna
huvudsakligen är centrerade till morgon, middag och kväll. Ett arbete pågår kontinuerligt
med att följa upp beställda timmar i förhållande till tillgänglig personaltid. På Skaftö är det
störst svårigheter att klara bemanningen över dygnet med de timmar som är beställda.
Hemsjukvården har ett negativt utfall på 0,7 mnkr. Enheten arbetar intensivt med sitt
bemanningsbehov avseende legitimerad personal för att klara sitt uppdrag i den kommunala
hälso- och sjukvården.
De statliga medlen för ökad kvalitet i äldreomsorgen motsvarande 7,5 mnkr balanserar upp
det ekonomiska resultatet för vård och omsorg.
Åtgärder för budget i balans
Enligt kommunens styrprinciper står det klart att varje chef ansvarar för sin
verksamhetsbudget vilket innebär att verksamheten skall anpassas till innevarande års
budgetram.
Om avvikelser uppstår ansvarar chefen för att åtgärda detta i sin egen verksamhet och skapar
således sina egna aktivitetsplaner för detta. Om enhetschefen inte klarar det i sin verksamhet
lyfts detta till avdelningsnivå där då avdelningschef ansvarar för att aktiviteter beslutas och
genomförs för att komma i ekonomisk balans. Först när dessa två nivåer inte lyckats med
sina åtgärder kommer ärendet upp till förvaltningschefsnivå och då tas ärendet till
socialnämnden för beslut. Förvaltningsövergripande ekonomiska handlingsplaner kommer
då att redovisas i sin helhet i socialnämndens ekonomiska uppföljningar och rapporter.
Underliggande aktiviteter redovisas bara övergripande i nämndens uppföljningar och
rapporter.
För 2022 prognostiseras överskott för socialnämndens verksamhet motsvarande 0,8 mnkr
Av de åtgärder som beslutades 2021 är de flesta färdiga, de som kvarstår övergår till
enhetscheferna för fortsatt arbete under 2022. De aktiviteterna finns inom hemtjänsten
centrum samt inom verksamheten för boende barn.
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2.4.5

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Resultaträkning
Belopp (tkr)
Intäkter

Budget helår

Budget ack

Utfall ack

Budgetavv.
ack

Prognos
utfall helår

Avvikelse
bu-prognos

0

0

0

0

0

0

-144

-24

-26

-2

-144

0

Övriga kostnader

-2 348

-393

-384

8

-2 348

0

Kapitalkostnader

0

0

0

0

0

0

Finansiella kostnader

0

0

0

0

0

0

Finansiella intäkter

0

0

0

0

0

0

-2 492

-417

-410

6

-2 492

0

Personalkostnader

Nettokostnader

Ekonomisk analys
Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd i samverkan mellan
kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken samt livsmedelskontroll.
Nämndens prognos för året är en budget i balans. För att nå dit krävs ett aktivt arbete med
att höja avgiftsfinansieringsgraden vilket finns goda förutsättningar för då bemanningen är
relativt god.
Tabellen ovan visar Lysekils kommuns andel av den gemensamma nämnden samt egna
nettokostnader kopplat till nämnden.

Lysekils kommun, Uppföljningsrapport 1, 2022 KF

12(15)

2.5 Investeringsredovisning
Investering, tkr

Budget år

Utfall ack

Prognos

-11 000

-136

-11 000

Tillgänglighetsanpassningar

-2 000

-29

-2 000

Gång- och cykelväg Fiskebäckskil

-1 000

-13

-1 500

Gång- och cykelväg Kungsgatan

-1 300

-28

-1 300

Gång- och cykelväg Skaftö Backa Näreby

Gator, vägar och parker
Reinvestering gator och parker

-5 000

0

0

Parkeringsplats Grundsund

-500

0

-500

Digital infartsskylt

-600

0

-600
-14 000

Fastigheter
Reinvesteringar fastighet

-14 000

-1 531

Skaftö skola

-3 000

0

-700

Energieffektiviseringsåtgärder

-1 000

0

-1 000

Laddinfrastruktur, laddstolpar

-2 000

0

-2 000

Blåstället lokalanpassning

-2 000

0

-2 000

-600

0

-700

Väderskydd Havsbadet
Kajer
Norra Bryggan vid Hamnservice

0

-9

0

Dykbryggan Havsbadet

0

-833

-1 000

Krabbfisketrappan Havets hus

-3 000

0

-3 000

Ångbåtsbryggan Västtrafik färja

-10 000

-50

-10 000

Mindre investeringar Grötöområdet

-1 000

0

-1 000

Stadskajer

-3 000

-1

-2 700

-500

0

-600

0

-483

-600

-6 000

-9

-5 700

Skyltar i havet
Slutdel Valbodalen 25 m + bryggdäck
Småbåtshamnar, bryggor
Inventarier samhällsbyggnadsnämnden

-500

0

-500

-1 500

-375

-1 500

-900

0

-450

Inventarier utbildningsförvaltningen

-2 100

-46

-2 100

Inventarier socialnämnden

-2 500

-87

-2 500

-75 000

-3 630

-68 950

Arbetslivsförvaltningen återbruk
Inventarier kommunstyrelsen

Summa

Kommentar
Prisökningar
Den senaste tiden har priserna på byggmaterial och bränsle ökat markant. Priset på
byggmaterial har i snitt ökat cirka 30 %, för vissa material har ökningen varit större. Detta
påverkar kostnaderna för fastighetsinvesteringar då upp till 65 % av projektens budget är
materialkostnader. Om prisökningarna håller i sig bedöms det kunna påverka
investeringsbudgeten med upp till 10 mnkr. Prognosen är osäker då prisökningarna slår olika
och det är osäkert om de är tillfälliga eller kommer att hålla i sig.
Utifrån kostnadsförändringarna behöver en anpassning av investeringsplanen göras.
Möjligheten att vänta ett tag med beställningar av vissa investeringar bör övervägas. Om
många kommuner och annan offentlig verksamhet samtidigt drar ned för mycket på sina
investeringar kan det dock innebära en risk att bidra till en lågkonjunktur. Hur prognosen för
investeringarna faller ut beror till stor del på hur kommunen väljer att agera.
Även projekt för kajer och bryggor påverkas av de snabbt ökande priserna. Utrymmet för att
genomföra planerade projekt minskar, vilket leder till att anläggningarna riskerar att bli mer
eftersatta. En uppskattning ger att cirka 1 mnkr av investeringsbudgetens 6 mnkr kommer att
ätas upp av inflationen. Detta blir svårt att hantera med tanke på det dåliga skicket på många
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av anläggningarna.
Reinvesteringar
Trots prisökningar ligger prognosen kvar på budget för reinvesteringar inom fastighet och
gata park. Prisökningar kommer att medföra att underhållsprojekt flyttas fram till 2023,
vilket bidrar till att underhållsskulden ökar.
Investeringar
En rad påbörjade investeringar som budgeterats till 2021 behöver flyttas med över till 2022.
Enligt riktlinjerna uppdateras detta via beslut i april. Aktuella investeringar för att flyttas är:





Dykbryggan (ersatte krabbfisketrappan, total budget 3,0 mnkr), 2,2 mnkr flyttas
Norra bryggan vid hamnservice, total budget 2,0 mnkr flyttas
Oljesaneringsutrustning total budget 1,2 mnkr flyttas
Gång- och cykelväg Fiskebäckskil (total budget 2,0 mnkr) 1,5 mnkr flyttas

Gång- och cykelväg Skaftö Backa Näreby avser ett medfinansieringsavtal till trafikverket där
5 mnkr är Lysekils kommuns del av finansieringen. Avtalet ska tecknas under 2022 men
utbetalning kan ske någon gång under 2022-2025 beroende på när Trafikverket lägger in
projektet i sin planering.

2.6 Exploateringsredovisning
Total
kalkyl

Tidigare
nedlagt

Tronebacken

80 000

0

0

Spjösvik

28 000

0

12 000

Grönskult

5 400

0

5 400

5 400

40 000

0

0

1 200

0

900

154 600

0

18 300

Tronebacken

-57 797

-12 048

Spjösvik

-22 000

-7 448

Grönskult

-8 800

-2 751

-6 049

-30 941

-156

-845

-6

-120 383

-22 409

34 217

-22 409

Kassaflöden (tkr)

Prognos
2022

BU22

Plan23

Plan24

Plan25

Plan26

0

5 000

30 000

25 000

20 000

12 000

12 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

300

300

0

0

0

17 700

17 300

34 000

45 000

40 000

0

-5 000

-26 000

-14 749

0

0

-6 248

-6 248

-8 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 000

-20 785

0

-839

-430

0

0

0

0

-13 136

-11 678

-34 304

-24 749

-20 785

0

5 164

6 022

-17 004

9 251

24 215

40 000

Inkomster

Torvemyr 2
Tuntorp
Summa inkomster
Utgifter

Torvemyr 2
Tuntorp
Summa utgifter
Driftkostnader
Netto

Kommentar
Tronebacken
Planering för 70-100 bostäder. Blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt möjlighet för
förskola. Detaljplanen är överklagad hos Mark- och miljööverdomstolen. Processen fortsätter
2022. Inför ett genomförande ska inlösen av fastighet ske, vilket påverkar tidsramen.
Spjösvik
Planering för cirka 35 bostäder. Byggnation pågår och anläggningsentreprenaden för etapp 1
beräknas vara klar i början av 2022. Inför försäljning har en målbild för området utarbetats
och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2021. Målbilden tar sitt avstamp i
kommunens vision och strategier för att uppnå en attraktiv och väl gestaltad boendemiljö.
Projektbeskrivning och projektplan kommer att utgöra ramverket för projektet fram till
slutrapportering år 2025. Områdets olika etappindelningar kommer att innebära såväl
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styckvis tomtförsäljning som markanvisning. Inkomster för de första fem tomterna till
försäljning beräknas till början av 2022. I mars och april kommer etapp 1 och
anslutningsavgifterna för el och VA regleras med Leva. När regleringen är gjord kan kalkylen
uppdateras.
Grönskult
Intresse från Grönskult markförvaltning, bestående av tolv lokala företagare, att exploatera
detaljplanelagt verksamhetsområde. Pågående projektering med förväntad leverans inom
kort. Marköverlåtelseavtal ska förhandlas samt gå upp för beslut i SBN före sommaren.
Därefter kan tillstånd sökas och byggnation startas upp.
Torvemyr 2
Planering för omkring 50 bostäder med en blandning av en- och flerfamiljsbostäder samt
möjlighet för kontor, handel och hantverk. Detaljplanen har vunnit laga kraft under 2021.
Förstudie kan påbörjas på antingen Torvemyr 2 eller Tronebacken efter att Spjösvik kommit
en bit in i försäljningsprocessen.
Tuntorp
Planering för 35 000 kvm verksamhetsmark utanför Brastad. Markarbeten går i gång under
2022.
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-22

LKS 2022-000120

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson ,
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Godkännande av nya stadgar för KHF Lysekils
Omsorgsbostäder
Sammanfattning
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder har inkommit med
begäran om att kommunen ska godkänna nya stadgar för föreningen. Förvaltningen
har inget att erinra mot beslutet om nya stadgar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäders nya stadgar.
Ärendet
Kooperativa hyresgästföreningen (KHF) Lysekils Omsorgsbostäder har inkommit
med begäran om att kommunen ska godkänna nya stadgar för föreningen. För att
ändring ska kunna genomföras ska kommunen och Riksbyggen godkänna nya
stadgar innan andra beslutet tas av stämman. På föreningens extrastämma 202201-28 togs första beslutet enhälligt om nya stadgar.
Förvaltningens synpunkter
KHF Lysekils Omsorgsbostäder har arbetat fram och beslutat om nya stadgar.
Förändringen innebär att trygghetslägenheter ska ingå i föreningen. Därutöver har
laglighetshänvisningar uppdaterats, språket förenklats samt tydliggörande gjorts
som bättre stämmer med hur föreningen arbetar.
Då beslutet om nya stadgar togs enhälligt på KHF Lysekils Omsorgsbostäders
extrastämma där också Lysekils kommuns representanter medverkade har
förvaltningen inget att erinra mot beslutet.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga
KHF Lysekils Omsorgsbostäders handlingar
Beslutet skickas till
KHF Lysekils Omsorgsbostäder
Kommunstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-02-22

LKS 2022-000119

Ekonomiavdelningen
Eva-Marie Magnusson,
eva-marie.magnusson@lysekil.se

Godkännande av försäljning av Läkarvägen 1
Sammanfattning
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäder har för avsikt att sälja
Läkarvägen 1, del av Tuntorp 4:156 och enligt stadgarna ska kommunen godkänna
försäljningen. Förvaltningen har inget att erinra mot försäljningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils Omsorgsbostäders försäljning av Läkarvägen 1, del av
Tuntorp 4:156.
Ärendet
Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Lysekils Omsorgsbostäder har inkommit
med handlingar angående kommunens godkännande av försäljning av Läkarvägen
1, del av Tuntorp 4:156.
Förvaltningens synpunkter
KHF Lysekils Omsorgsbostäder har för avsikt att sälja Läkarvägen 1, del av Tuntorp
4:156 och enligt stadgar ska kommunen godkänna försäljningen. Förvaltningen har
inget att erinra mot försäljningen.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Eva-Marie Magnusson
Ekonomichef

Bilaga/bilagor
Handlingar från KHF Lysekils Omsorgsbostäder
Beslutet skickas till
KHF Lysekils Omsorgsbostäder
Kommunstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-25

LKS 2021-000405

Avdelningen för hållbar utveckling
Linnea Lämås, 0253-61 31 64
linnea.lamas@lysekil.se

Finansiering av lakvattenrening för Siviks deponi
Sammanfattning
Lakvattnet från Siviks deponi leds idag till det kommunala reningsverket i
Långevik. Reningsprocessen är som brukligt för kommunala reningsverk inriktad
på att rena näringsämnen från hushållsavlopp, däremot finns ingen rening för
metaller och andra skadliga ämnen som finns i lakvattnet från Sivik.
Beslut togs den 4 november 2021 av miljöprövningsdelegationen att:
Lakvatten ska senast den 30 december 2024 genomgå behandling med
bästa tillgängliga teknik som syftar till att avskilja suspenderat material,
metaller och PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 december 2026 genomgå
behandling som syftar till att avskilja kväve.
Fram till den 31 december 2026 får behandlat vatten avledas antingen till
Långeviks avloppsreningsverk, eller till Saltö fjord efter det att
kvävereningen är utbyggd och i drift. Efter den 31 december 2026 ska
behandlat vatten avledas till Saltö fjord.
Lysekils kommun behöver med anledning av detta besluta hur investering och drift
av en kommande reningsanläggning för Siviks deponi ska finansieras.
Det finns principiellt två olika alternativ för att finansiera investeringen. Det ena är
att investeringen bekostas med skattemedel, och det andra är att det bekostas
genom renhållningstaxan.
Mot bakgrund av konsekvenserna av de olika finansieringsalternativen och de
juridiska förutsättningarna föreslår förvaltningen att finansiering sker med
skattemedel. För att inte andra investeringsbehov ska behöva stå tillbaka i för stor
utsträckning föreslås en lånefinansiering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reningsanläggning
för lakvatten för Siviks deponi ska bekostas av Lysekils kommun. Den ur
koncernperspektiv bästa och kostnadseffektiva lösningen ska väljas.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Rambo AB ansvarar för
förstudier, projektering och genomförande av projektet.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i dialog med
VD i Rambo AB och VD i LEVA i Lysekil AB minst en gång per år återrapportera till
kommunstyrelsen hur arbetet fortlöper. Innan investeringar i steg 2 (kväverening)
verkställs ska alternativ beskrivas och redovisas för kommunstyrelsen.
Ärendet
Lakvattnet från Siviks deponi leds idag till det kommunala reningsverket i
Långevik. Reningsprocessen är som brukligt för kommunala reningsverk inriktad
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Dnr

LKS 2021-000405

på att rena näringsämnen från hushållsavlopp, däremot finns ingen rening för
metaller och andra skadliga ämnen som finns i lakvattnet från Sivik.
Konsekvensen av att lakvattnet går till det kommunala reningsverket är att metaller
och andra oönskade ämnen från lakvattnet ansamlas i det näringsrika slam som
bildas vid näringsavskiljningen i verket. Detta minskar möjligheterna att använda
slammet som gödningsmedel. Om LEVA i Lysekil AB som driver reningsverket ska
Revaq-certifiera och kvalitetssäkra reningsverkets slam är det inte längre tillåtet att
de även tar emot lakvatten. Att LEVA i Lysekil AB siktar på ett ökat kretslopp går i
linje med deras hållbarhetsarbete.
I det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun fastställs att
samtliga bolag omfattas av Lysekils vision 2030 samt av utvecklingsområden och
utvecklingsmål. Ett av utvecklingsmålen är ”Vi tar ansvar för miljön” med målet att
Lysekils kommun ska planera för ett hållbart samhälle. Här anges att det
övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta. Dessutom noteras att hela samhället står inför en
omfattande omställning där Lysekils kommun har en betydande roll att spela.
LEVA i Lysekil AB har påtalat att man inte kan ta emot lakvattnet av ovan nämnda
skäl. Detta ledde till att Rambo AB tog fram en utredning som undersökte olika
alternativ för reningsmetoder som innebar antingen förbehandling och fortsatt
avledning till det kommunala avloppsreningsverket i Långevik för kväverening eller
total bortkoppling. Se bilaga 1. LEVA i Lysekil AB har därefter tagit fram en
konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära att fortsatt ta emot lakvattnet. Se
bilaga 2.
I och med Rambo AB:s tillståndsansökan för nytt miljötillstånd för Siviks
avfallsanläggning så aktualiserades frågan om lakvattenhantering. Med hänvisning
till den konsekvensbeskrivning som LEVA AB tagit fram meddelade de
länsstyrelsen att de inte längre kommer ta emot lakvatten varav
miljöprövningsdelegationen, som ett led i Rambos ansökan, beslutade den 4
november 2021 att:
Lakvatten ska senast den 30 december 2024 genomgå behandling med
bästa tillgängliga teknik som syftar till att avskilja suspenderat material,
metaller och PFOS. Lakvattnet ska senast den 31 december 2026 genomgå
behandling som syftar till att avskilja kväve.
Fram till den 31 december 2026 får behandlat vatten avledas antingen till
Långeviks avloppsreningsverk, eller till Saltö fjord efter det att
kvävereningen är utbyggd och i drift. Efter den 31 december 2026 ska
behandlat vatten avledas till Saltö fjord.
Miljöprövningsdelegationens beslut är tydligt och innebär att lakvattnet vid Siviks
deponi måste hanteras. Lysekils kommun behöver med anledning av detta besluta
hur investering och drift av en kommande reningsanläggning för Siviks deponi ska
finansieras.
Förvaltningens utredning
Historik - Siviks deponi
Historiskt har avfallet från Lysekils kommuns invånare och industrier till stor del
deponerats på deponin vid Sivik. Deponin startades på 1960-talet och fram till 1983
deponerades allt hushålls-, industri- och byggavfall där. Från 1983 deponerades

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 2/6

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2021-000405

grovavfall från hushåll, ej komposterbart industriavfall, avloppsslam från
fiskberedning, samt rens från avloppsreningsverk och vid eventuella driftavbrott
även hushållsavfall. 1989 tog Rambo AB över driften från kommunen. Kommunen
är dock fortfarande markägare. Idag är anläggningen en deponi för icke-farligt
avfall där bland annat bygg-, industri- och hushållsavfall, som utgörs av inert avfall
och icke-farligt avfall, deponeras.
Teknisk lösning
Miljöprövningsdelegationens beslut innebär att en reningsanläggning för metaller
och andra skadliga ämnen måste finnas på plats senast 30 dec 2024. Vattnet kan
fortsätta ledas till Långeviks reningsverk fram till 31 dec 2026, men efter det ska
även kväverening finnas på Sivik och vattnet ska ledas till Saltö fjord.
För att rena lakvattnet i enlighet med miljöprövningsdelegationens beslut kommer
två alternativ undersökas för kväverening, ett högteknologiskt och ett
lågteknologiskt. Den lågteknologiska lösningen innebär att en naturlig nedbrytning
av kväve stimuleras genom syresättning, ökad uppehållstid i damm och andra
lösningar som konstgjorda våtmarker och filtrering genom växtlighet. Ett
lågteknologiskt alternativ har fördelen att vara en billigare lösning men kan
innebära att krav på rening inte kan uppnås, då dessa lösningar tenderar att
fungera sämre vintertid och att arealen på Sivik begränsar utbyggnad av stora
våtmarker. I det fall att utredningen visar att denna lösning inte är tillfredställande
kommer det vara nödvändigt att i stället välja den högteknologiska lösningen. En
högteknologisk lösning innebär MBBR- (Moving Bed Biofilm Reactor), eller SBRrening (satsvis biologisk rening) som är konventionell rening av kväverikt vatten
likt den på Långeviks reningsverk.
Kostnadsbild
Beroende på vilken lösning som krävs beräknas införandet av reningen kosta
mellan 48-65 miljoner kronor (lågteknologisk lösning) alternativt mellan 64-87
miljoner kronor (högteknologisk lösning), se bilaga 3. Till denna kostnad
tillkommer en driftkostnad på mellan en och tre miljoner kronor årligen. Efterhand
som arbetet med lakvattenreningen fortskrider kommer aktivitetsplanen och
budgeten att justeras. Aktivitetsplanen med dess budget är därför en grov
uppskattning.
Rättsläge
Det finns principiellt två olika alternativ för att finansiera investeringen. Det ena
alternativet är att investeringen bekostas med skattemedel, och det andra är att det
bekostas genom renhållningstaxan. En mix av de två alternativen skulle kunna vara
ett alternativ, men skulle också kunna skapa otydligheter kring ägarförhållandena
av reningsanläggningen varför finansiering via skattemedel förespråkas.
Finansiering via VA-taxan har beaktats, men förkastas på grund av gällande VAlagstiftning ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.” (30§
vattentjänstlagen).
En finansiering genom höjning av renhållningstaxan skulle innebära att taxan
behöver höjas med 21,2 % enligt uppgift från Rambo. Det skulle göra Lysekils
avfallstaxa till landets högsta taxa, ca 20 % högre än den näst högsta taxan. Vidare
ställer sig Rambo AB tveksamma till att finansiering sker genom renhållningstaxan,
bland annat baserat på branschorganisationen Avfall Sveriges
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redovisningsrekommendationer som menar att det inte är ”förenligt
självkostnadsprincipen att belasta dagens avgiftskollektiv med utgifter för att
hantera historiskt deponerat avfall” (Avfall Sverige, Guide #16 Redovisning för
kommunala avfallsbranschen, uppdaterad oktober 2020).
Argumentation för finansiering via renhållningstaxan återfinns i en dom från
dåvarande Länsrätten i Hallands län (mål nr 2369-08) där SKR:s chefjurist i ett
yttrande framhöll bland annat följande:


Deponier där det inte längre lämnas något avfall utgör en del av
kommunens avfallsverksamhet och att så är fallet även vid beräkning av
kommunens självkostnader (självfallet endast avseende det avfall i
deponierna som utgör hushållsavfall). Därför går det inte att dela upp den
fortlöpande verksamheten på olika grupper eller generationer av brukare.



SKR anser vidare att det finns stöd från självkostnadssynpunkt att genom
avgiftsuttag idag finansiera åtgärder som måste vidtas på grund av krav i
författningar och i myndighetsbeslut, även om orsakerna till att åtgärderna
måste vidtas ligger bakåt i tiden.

Förvaltningen har låtit en jurist bedöma rättsläget vad avser finansiering av
lakvattenrening för Siviks deponi, bilaga 4. Denne har kommit till slutsatsen att
finansiering med skattemedel ”stämmer bäst överens med de kommunalrättsliga
principerna på området och rättsläget i allmänhet. Det finns dock inte något
uttryckligt hinder att finansiera genom höjning av avfallstaxan, men reglerna kring
skälighet, likställighetsprincip och självkostnadsprincip gör att ett sådant beslut
kan ifrågasättas”.
Under perioder har avfall från andra Rambo-kommuner deponerats på Sivik.
Lysekils avfall har också under andra perioder deponerats hos dessa kommuner.
Sammantaget bedöms den mängd avfall från andra kommuner som bidrar till
lakvattenbildningen vara försumbar, varför det inte är rimligt att begära att dessa
medverkar till investeringen.
Mot bakgrund av konsekvenserna av de olika finansieringsalternativen och de
juridiska förutsättningarna föreslår förvaltningen att finansiering sker med
skattemedel. För att inte andra investeringsbehov ska behöva stå tillbaka i för stor
utsträckning föreslås en lånefinansiering.
Finansiering
Sedan tidigare finns objektet upptaget i kommunens beslutade investeringsplan.
Ett antagande av förvaltningens förslag att skattefinansiera investeringen innebär
att investeringen bör lånefinansieras för att inte försena andra projekt. Ett sådant
beslut innebär:






Den beskrivna mellannivån med en total budget på 74,4 och ränta på
1,0 procent ger en årlig kostnad på 0,74 mnkr.
Driftkostnaden blir på mellannivån 2 mnkr/år.
Specialfastigheten, reningsverket för lakvatten, har 3 procent årlig
avskrivning, vilket vid en total budget på 74,4 innebär en årlig kostnad av
2,3 mnkr per år i 33 år.
Amortering av lånet kan först övervägas efter en längre tid i drift eftersom
det inte med säkerhet går att säga under hur lång tid som rening av
lakvatten måste ske.
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Kommunen kan dra av full moms under investeringstiden av anläggningen



Upplåning av investeringsmedel sker i etapper av investeringsmedel och i
takt med planerat behov, upp till totalt 74,4 mnkr vid den beskriva
mellannivån.
Sammanlagd beräknad årlig kostnad för miljöinvesteringen är 5,0 mnkr.
De årliga arrendeintäkterna för fastigheten uppgår till en fast intäkt om
2,64 mnkr samt ett rörligt arrende om ca 0,17 mnkr (2021 års siffror). Nivån
på arrendet har prövats och kan enligt förvaltningen inte höjas mycket mer
mot Rambo än med en årlig index-uppräkning. Arrendet föreslås därför inte
förändras som ett sätt att finansiera investeringen.
Projektresurser, teknik/ekonomi bör köpas inom koncernen för att
säkerställa att kompetensen finns och behålls. Kan vara från LEVA, Rambo,
samhällsbyggnadsförvaltningen och från kommunstyrelseförvaltningen
miljö/ekonomi.






Genomförande och uppföljning
Utifrån vad som anförts under rubriken rättsläge och finansieringsalternativ ovan
ansvarar Lysekils kommun för investeringen och blir ägare av anläggningen när
den står klar. Rambo AB ansvarar för förstudier, projektering och genomförande av
projektet. Bifogad budget är framtagen av Rambo AB.
LEVA i Lysekil AB och kommunstyrelseförvaltningen ingår i en projektgrupp för att
utifrån sin kompetens bidra till att projektet drivs framåt. Samverkan ska ske för att
finna den bästa hållbara lösningen och optimera den ekonomiska insatsen för
investering och drift ur ett koncernperspektiv. Detta innebär att man tillsammans
kan analysera rapporter, upphandlingsunderlag och budget. Även detta tar
utgångspunkt i det gemensamma ägardirektivet för kommunens bolag. Här
framgår att all verksamhet inom kommunkoncernen ska tillgodose intressen som
gagnar kommunen i sin helhet. Bolagen ska i sin verksamhet ta hänsyn till den
samlade effekten för hela kommunkoncernen när det gäller att åstadkomma största
möjliga samhällsnytta.
En vilja finns från både LEVA i Lysekil AB och Rambo AB att den färdiga
reningsanläggningen driftas av LEVA i Lysekil AB. Därav är båda parter överens om
att det är det viktigt att LEVA i Lysekil AB:s kompetens är med redan från början.
Från förvaltningens sida utser kommundirektör vem/vilka som ska ingå i
projektgruppen.
Det ska ske en årlig återrapportering till kommunstyrelsen om hur projektet
fortlöper. Återrapporteringen ska innehålla resultat samt information kring hur
man följer tidplan och budget. I samband med denna återrapportering förs en
dialog kring den fortsatta processen i projektet så att kommunstyrelsens inspel kan
tas i beaktande och därmed säkerställa en god framdrift.
Pilotprojekt på Siviks deponi har redan startats. För att säkerställa att den tidsplan
som länsstyrelsens satt är det av stor vikt att pilotprojekten inte avstannar eller
försenas på grund av exempelvis avsaknad av finansieringsbeslut.
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Sammanfattning
Rambo AB avser att utforma en ny behandlingsanläggning för rening av lakvatten
från avfallsanläggningen vid Sivik. Bakgrunden är det utredningsvillkor som ingår i
bolagets nya miljötillstånd, i vilket det står att tekniska och ekonomiska
förutsättningar för en mer långtgående reningsteknik av lakvattnet i syfte att
avleda det till Saltö fjord respektive att förbehandla vattnet före avledning till
Långeviks reningsverk, ska utredas och redovisas. Utredningen ska beakta
lakvattnets påverkan på recipienten och reningsverket utifrån de olika
alternativen.
Ramboll Sverige AB har på uppdrag av Rambo AB genomfört en utredning
avseende lämplig behandlingsmetod för lakvatten från Siviks deponi samt
tillkommande vatten från avfallsanläggningen. Två alternativ har utretts;
förbehandling av lakvattnet och avledning till Långeviks reningsverk, samt
fullständig rening med avledning till Saltö Fjord. Lakvattnets påverkan på
recipienten och reningsverket utifrån de olika alternativen har beaktats. I
utredningen har även ingått att klargöra recipientens förutsättningar för att ta
emot renat lakvatten från Siviks deponi, samt att ta fram förslag på utsläppspunkt
och förslag på utsläppsvillkor.
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Utförd recipientutredning har visat att området precis utanför Siviksbuktens
mynning kan vara en lämplig utsläppspunkt för det behandlade lakvattnet. Utsläpp
i det inre av bukten, via befintlig dagvattenledning, är olämpligt med hänsyn till
att vattnet är grunt med dåliga förutsättningar för omsättning och att det finns en
camping med badstrand längst inne i viken. I föreliggande utredning redovisas
översiktligt de olika alternativ som finns för ledningsdragning till utsläppspunkten,
men en fördjupad utredning behövs för att klarlägga kostnader och behov av
sprängning bland annat.
Baserat på de föroreningar som förekommer i lakvattnet från Sivik, samt
recipientens respektive Långeviks ARV:s lämplighet att ta emot behandlat
lakvatten, är den samlade bedömningen att en framtida reningsanläggning bör
fokusera på reduktion av fokusmetaller (zink, nickel och kadmium) och
PFAS/PFOS. Om det behandlade lakvattnet ska avledas till Saltö Fjord behöver
även till en viss del totalkväve och ammoniumkväve beaktas. För tillräcklig
reduktion av alla dessa ämnen krävs rening i flera steg.
Två alternativa systemlösningar har tagits fram. Gemensamt för
systemlösningarna är förbehandling med kemisk fällning och lamellsedimentering
samt filtersteg med sand- och kolfilter. Det som skiljer systemlösningarna åt är
behovet av lokal biologisk kväverening om det behandlade lakvattnet ska avledas
till Saltö Fjord.
För att skapa en helhetslösning för behandling av lakvattnet på Sivik, där rening
som gagnar både Långeviks reningsverk och recipienten Saltö Fjord kan installeras
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på ett tidigare stadium, kan reningsanläggningen på Sivik med fördel byggas i
etapper:
·
·

Etapp 1 – införande av kemisk och mekanisk rening
Etapp 2 – införande av biologisk kväverening

Genom att först genomföra etapp 1 ges möjlighet till att analysera och utvärdera
kvalitén på lakvattnet efter ett första behandlingssteg med kemisk och mekanisk
rening. Det medför att behovet av ett kompletterande kvävesteg kan utvärderas
vidare och om behovet av lokal kväverening kvarstår kan dimensioneringen av ett
kvävesteg i etapp 2 finjusteras utifrån erhållna resultat från etapp 1.
Investeringsbedömning har gjorts för de två etapperna. Total investering för Etapp
1 beräknas till 33 – 36 MSEK. För införande av Etapp 2 bedöms investeringen till
17 – 20 MSEK. Totalt ytbehov för Etapp 1 är ca 400 m2 respektive ca 285 m2 för
Etapp 2.
Inför byggandet av en ny reningsanläggning bör labb- och pilotförsök genomföras,
framförallt med avseende på avskiljning av PFOS och kväve. Fortsatt avledning av
det renade vattnet till Långevik förordas under en förlängd utredningsperiod, då
förutsättningarna för kväverening ska utredas fördjupat.
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Inför fortsatt arbete finns det främst två områden som fortfarande kringgärdas av
stora osäkerheter, vilka behöver beaktas innan man kan bestämma sig för i vilken
riktning man ska gå, och det är kväverening samt PFAS/PFOS.
När det gäller PFAS händer det just nu mycket i den frågan inom
lakvattenområdet. Det blir därför svårt att veta vad som i ett längre perspektiv är
den bästa lösningen för Sivik. Det finns en risk att man, om man går för fort fram,
bygger in sig i en lösning som redan om ett par år upplevs omodern och kanske
även är dyrare i drift jämfört med nya tekniker. Det kan konstateras att IVL:s
projekt avseende PFAS-rening av lakvatten är ett betydelsefullt forskningsprojekt
som pågår inom området just nu, och det kan finnas anledning att beakta
resultaten som presenteras inom den studien innan en slutgiltig lösning för Sivik
väljs.
Avseende kväverening är det fortfarande oklart var den ska ske, på Sivik eller på
Långeviks avloppsreningsverk? Svaret på den frågan hänger bland annat på vilka
strategiska beslut som fattas inom LEVA och Lysekils kommun. Dessutom finns
det planerade förändringar i Siviks verksamhet som på sikt kan leda till minskade
halter av kväve i lakvattnet, vilket kan medföra att behovet av kompletterande
lokal kväverening minskar. Bedömningen är att ett lokalt kväveutsläpp utan
kvävereduktion inte förändrar vattenförekomstens ekologiska status och inte
heller äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för
vattenförekomsten, men att kvävereduktion kan vara eftersträvansvärt för att
undvika lokal påverkan vid utsläppspunkten. Det är dock utmanande ur
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behandlingssynpunkt att driva en lokal biologisk kväverening eftersom det
periodvis råder svåra förutsättningar med låga temperaturer, vilket bland annat
kan medför behov av uppvärmning av lakvattnet.
Då det redan finns ett område nedströms lakvattendammen som är reserverat för
framtida lakvattenbehandling kan det vara relevant att även utreda möjligheten
att utveckla förutsättningarna här för naturlig nitrifikation och kväveretention i
anlagda markfilter/våtmarker. Ett sådant system har små förutsättningar att
kunna avskilja kväve vintertid och det är också mycket svårt att dimensionera och
styra så att specifika utsläppskrav kan klaras men det skulle kunna ge en
efterpolering av vattnet, som minskar belastningen sommartid, när det mest
behövs, av framförallt ammonium, men även en del totalkväve.
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Av ovanstående orsaker är det inte möjligt att föreslå rimliga slutliga villkor i form
av begränsningsvärden för halter. För att kunna göra detta behöver försök med
det aktuella lakvattnet först genomföras. Ramboll förordar därför etablering av
kemisk och mekanisk rening avseende metaller och partiklar samt ytterligare
prövotidsutredning. Under prövotidsutredningen bör försöksdrift genomföras i
syfte att dels utvärdera lämplig teknik för rening av lakvattnet med avseende på
PFOS, dels utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att anlägga
och driva en lokal anläggning för kväverening av lakvattnet på Sivik.
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1.

Uppdrag och syfte
Siviks avfallsanläggning har erhållit ett nytt tillstånd i vilken det ingår bland annat
följande utredningsvillkor: ”Utreda och redovisa de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för att införa mer långtgående reningsteknik av lakvattnet i
syfte att avleda det till Saltö fjord respektive att förbehandla vattnet före
avledning till Långeviks reningsverk. Utredningen ska beakta lakvattnets påverkan
på recipienten och reningsverket utifrån de olika alternativen”.
Ramboll Sverige AB har fått i uppdrag av Rambo att genomföra en
lakvattenutredning som ska föreslå lämplig behandlingsmetod för lakvatten från
Siviks deponi samt tillkommande vatten från avfallsanläggningen.
Två alternativ för avledning av behandlat lakvatten ska utredas:
·
Förbehandling av lakvattnet med avledning till Långeviks
avloppsreningsverk.
·
Fullständig rening med avledning till Saltö Fjord.
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Utredningen ska även utgöra ett klargörande av recipientens förutsättningar för
att ta emot renat lakvatten från Siviks deponi samt leda till förslag på
utsläppspunkt och förslag på utsläppsvillkor. I denna rapport med bilagor
redovisas den utförda utredningen. Förslag till villkor redovisas separat.
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2.

Förutsättningar

2.1

Beskrivning av verksamheten
Den verksamhet som idag bedrivs vid Siviks avfallsanläggning består bland annat
av deponering, avvattning, sortering och kompostering samt behandling och
mellanlagring av farligt och icke-farligt avfall. Deponering har skett på
anläggningen sedan början av 1960 talet men utgör idag endast en mindre del av
verksamheten. Vid anläggningen finns även en återvinningscentral (ÅVC) där
hushåll och mindre verksamheter själva kan lämna sitt sorterade avfall.
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Nuvarande verksamhetsområde efter det nya tillståndet är ca 12,7 hektar (Figur 1
och Bilaga 1). I verksamhetsområdets norra del finns ett område som avsatts för
lakvattenbehandling, se Figur 1. Området är ca 1,6 hektar och består i dagsläget
av naturmark med en mindre vattensamling. Förutom för befintlig
lakvattendamm, används området i dagsläget inte för verksamheten.

Figur 1. Översikt över verksamhetsområdet vid Sivik. Norr om anläggningen finns
ett område som är reserverat för framtida lakvattenhantering.
Mellan 1960 och 1983 deponerades industri- och byggavfall samt blandat
hushållsavfall. Fram till 1976 förekom förbränning av sopor och sekretessavfall på
anläggningen. Askan från förbränningen ligger med högsta sannolikhet deponerad
på platsen. Sedan 1973 har deponiavfallet lagts i skikt och kompaktorbehandlats.
Det har inte deponerats något avfall på den äldre, södra delen av deponin sedan
början av 1990-talet. De olika deponiområdena framgår av Figur 2.
7 av 61

Huvudrapport
Siviks avfallsanläggning - Förstudie lakvattenbehandling
Unr 1320050289

Figur 2. Äldre och nyare deponidelar inom Siviks avfallsanläggning. Vy från norr
mot söder. Lakvattendammen längst ned i bild.
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Den aktiva deponin är belägen i verksamhetsområdets västra del. Deponin tar
emot bygg-, industri- och hushållsavfall, som utgörs av inert avfall och icke-farligt
avfall. Deponerat industriavfall kan exempelvis utgöras av keramiska fyllkroppar
och adsorptionsmassa. Asbest deponeras i egen cell. Utsorterat icke
återvinningsbart avfall från ÅVC:n deponeras också.
De delar som belastar lakvattendammen är Den gamla och den nya deponin samt
en asfalterad avvattnings- och lagringsyta i verksamhetsområdets nordvästra del
där slam avvattnas eller lagras före kompostering, blandning med jord eller vidare
transport (Figur 3). Slam som avvattnas på ytan kommer bland annat från
industrier (torktornsslam), pumpgropar på spillvattennätet och dagvattenbrunnar.
Till skillnad mot vad som angivits i tillståndsansökan kommer inte någon
avvattning av muddermassor att vara aktuell och därför ingår inte heller av rening
av tributyltenn (TBT) och Irgarol i denna utredning. WWT-slam från Preemraffs
avloppsvattenbehandling komposteras på ytan. Ett uppsamlings- och
sedimentationsdike i kanten av ytan samlar upp dagvattnet och
avvattningsvattnet innan de leds via oljeavskiljare till lakvattendammen - se
kapitel 2.2.1. Ytterligare en sorteringsyta belastar i dagsläget lakvattendammen
indirekt genom att avrinnande vatten infiltrerar i deponin, men denna yta kommer
att kopplas bort – se kapitel 2.2.2.
Avvattnat slam från det kommunala avloppsreningsverket mellanlagras på
avvattningsytan före borttransport till extern mottagare.
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Figur 3. Verksamheter inom de delar på Siviks avfallsanläggning som belastar
lakvattendammen (Från tillståndsansökan 2016).
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Hanteringen av slam har minskat i omfattning sedan tillståndsansökan för
verksamheten 2016. Inblandning av det kommunala ARV-slammet i material för
sluttäckning har upphört och inom något år kommer inte Sivik längre ta emot
WWT-slam från Preemraffs avloppsrening för kompostering. Anledningen är att de
skyddsvallar som anlagts runt anläggningen av komposterade massor kommer att
vara färdigbyggda och det finns inte rum för ytterligare massor. När deponin ska
sluttäckas kommer material från vallarna att tas för användning i sluttäckningen.
Även vallarna ligger innanför den yta som avvattnas till lakvattendammen.
Hantering och mellanlagring av WWT-slammet kan dock vara aktuellt även
fortsättningsvis.
Historiskt sett har kvävebelastningen periodvis varit högre än de senaste två åren
(Figur 4). Variationerna och de extrema topparna tros dock ha avtagit till följd av
ändrad verksamhet. Sedan ett par år tillbaka blandas inte längre ARV-slam med
jord inför sluttäckning av Rambos övriga deponier. Denna hantering medförde
tidigare att ARV-slam blev liggandes under längre perioder på anläggningen än
vad som nu är fallet.
Framtida förändringar i verksamheten med minskad hantering av organiskt slam
på avvattningsplattan kan komma att medföra ytterligare minskning av
kvävebelastningen på lakvattnet.
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Figur 4. Förändring i ammoniumkväve- och totalkvävehalterna 2017-2020.

2.2

Beskrivning av befintlig lakvattenhantering och planerade
förändringar

2.2.1

Befintliga förhållanden
Lakvatten från Siviks deponi samlas upp och avleds till en lakvattendamm inom
verksamhetsområdets norra del. Det ungefärliga avrinningsområdet för
lakvattendammen framgår av Figur 5. Avrinningsområdet utgörs i huvudsak av
deponin innefattande den aktiva deponidelen samt asfalterade ytor för
avfallshantering som anlagts ovan delar av deponin som för närvarande inte är
aktiva.
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Lakvatten samlas upp till lakvattendammen via ett dräneringsdike som anlagts i
anslutning till deponins västra gräns och vidare mot dammen i norr, se Figur 5.
För att motverka att ytvatten från Hasslövs myr, väster om deponin belastar
dräneringsdiket vid högt vattenstånd har en vall av lera anlagts mellan myrens
utloppsdike och dräneringsdiket.
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Figur 5. Befintliga förhållanden. Blå streckad linje illustrerar avrinningsområdet för
lakvattendammen. Rosa prickad linje visar dräneringsdiket för lakvattenuppsamling. Rosa heldragna linjer visar tät lakvattenledning. Röda linjer visar
kommunala spillvattenledningar. Samtliga ledningar är tolkade och dess lägen är
ungefärliga.
Förutom lakvatten samlas även dagvatten upp till lakvattendammen från en
asfalterad avvattnings- och lagringsyta för avfall inom deponins nordöstra del.
Innan dagvattnet från denna yta når lakvattendammen behandlas det via ett tätt,
långsmalt sedimentationsdike samt via efterföljande slam- och oljeavskiljare. Vid
höga flöden till följd av intensiv eller långvarig nederbörd kan vattnet brädda från
sedimentationsdiket direkt till lakvattendammen utan att passera slam- och
oljeavskiljaren.
Lakvattendammens area motsvarar ca 500 m2 och vid högt vattenstånd ca
1 000 m2. Dammens utformning är oregelbunden och dess lagringsvolym är
okänd, men uppskattas av Rambo till som mest ca 2 000 m 3. Dammen har grävts
ur strax norr om den tidigare myr som i dag utgör Siviks deponi. Dammens norra
vall har höjts och förstärkts med lera för att öka magasineringsvolymen.
Magasinering och utjämning av lakvatten sker till stor del i själva deponin vilket
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kan ha en betydande inverkan på utgående lakvattenflöden från dammen.
Nederbörd som faller efter en längre torrperiod när vattennivån i magasinet
(deponin) är låg kan utjämnas i deponin utan att nå lakvattendammen. Likaså kan
en period av riklig nederbörd leda till höga vattennivåer i magasinet (deponin)
vilket kan resultera i ett högt utgående flöde från dammen även efter
regnperioden.
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Lakvattendammens utlopp består av två betongbrunnar som är placerade i
dammens sydöstra del. Den västra brunnen är sammankopplad med den östra via
en tät ledning. Brunnarna tar in lakvatten från dammen via intagshål samt via
otäta skarvar mellan betongringarna. På utsidan av den västra brunnen finns
temperatur – och nivåmätare. Temperaturmätaren är monterad i ett fast läge och
mäter därför temperaturen i lakvattnet på varierande djup till följd av lakvattnets
nivåvariationer i dammen. Inne i den västra brunnen finns ytterligare en
temperaturmätare som är rörlig och alltid mäter temperaturen ca 0,6 m under
vattenytan i brunnen. Vattenytan i brunnen är generellt betydlig lägre relativt
vattenytan i dammen. Den östra brunnen används som provpunkt för utgående
lakvatten från dammen (provpunkt L1). Utgående vatten från den östra brunnen
avleds mot nordöst via en ledning som är försedd med en avstängningsventil. Med
hjälp av ventilen kan utgående lakvattenflöde regleras eller stängas av helt. Strax
efter ventilen i flödesriktningen har en flödesmätare av typ area- hastighetsmätare installerats. För att denna ska fungera som avsett krävs att ledningen
alltid är fylld med vatten i den punkt där flödesmätningen sker. Med anledning av
detta har en ”kassun” anlagts genom vilken ledningen förlagts i en u-form, se
Figur 6.

Figur 6. Princip för flödesmätning avseende utgående lakvatten.
Efter flödesmätaren avleds lakvattnet till en kommunal pumpstation för spillvatten
och pumpas därefter till Långeviks reningsverk via det kommunala
spillvattensystemet. Utgående behandlat vatten från reningsverket avleds till
12 av 61

Huvudrapport
Siviks avfallsanläggning - Förstudie lakvattenbehandling
Unr 1320050289

vattenförekomsten Saltö fjord. Ett flödesschema som illustrerar den nuvarande
vattenhanteringen inom Siviksdeponin framgår av Figur 7.

Figur 7. Flödesschema för hantering av lak- och dagvatten inom Siviks deponi.
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2.2.2

Planerade förändringar
I dag avrinner dagvatten från asfalterade ytor i områdets södra del mot den norra
där det infiltrerar i den aktiva delen av deponin. I syfte att reducera
lakvattenbildningen planerar Rambo att samla upp dagvattnet från dessa ytor
separat och avleda det till en dagvattendamm. Dammens planerade placering
framgår av Figur 8. Utgående vatten från dammen kommer att behandlas genom
en oljeavskiljare och därefter avledas till diket som avvattnar Hasslövs myr, se
Figur 8. Åtgärden beräknas reducera lakvattendammens nuvarande
avrinningsområde med ca 2,3 ha vilket på årsbasis förväntas reducera den
genomsnittliga lakvattenbildningen med ca 15 850 m 3.
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Figur 8. Framtida förhållanden. Blå streckad linje illustrerar avrinningsområdet för
lakvattendammen efter att den planerade dagvattendammen anlagts. Grön linje
visar utloppsledning för behandlat dagvatten.

2.3

Flöden och temperatur
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Grundlig utvärdering av tillgänglig flödes- och temperaturdata redovisas i Bilaga 3
– DIM PM. I efterföljande text redovisas viktiga grafer och slutsatser från denna.
Flödesdata från onlinemätningar under perioden 2015-2020 har sammanställts
och analyserats tillsammans med beräkningar av lakvattenbilning utifrån SMHIs
nederbördsdata från station ”Lysekil D”.
Från beräkningarna kunde det konstateras att det uppmätta utgående flödet
generellt var betydligt högre relativt den beräknade lakvattenbildningen. Detta
bedöms i huvudsak bero på inläckage av ytvatten eller ytligt grundvatten från
kringliggande områden i deponin (deponin ligger i vad som förr var Siviksmyren)
men kan delvis även förklaras med att det sker en flödesutjämning i deponin.
Därmed finns det inte alltid ett direkt samband mellan lakvattenbildningen och
utgående flöde från dammen. Under ett fåtal månader under perioden gäller det
omvända, dvs den beräknade lakvattenbildningen är högre relativt det uppmätta
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flödet från dammen vilket också kan förklaras med den utjämning/magasinering
som sker i deponin.
Eftersom det uppmätta flödet från lakvattendammen generellt är betydligt högre
än det beräknade, är bedömningen att det uppmätta flödet ska används för
beräkning av hydraulisk belastning för en framtida reningsanläggning.

Flödeut från lakvattendamm (m3/h)

I Figur 9 redovisas uppmätt flöde (m3/h) baserat på 10-minutersvärden under
perioden september 2019 – september 2020. I figuren visas det tydligt att ett
flöde mellan 10–12 m3/h förekom under en lång sammanhängande period (ca
mellan december 2019 till april 2020). Därefter minskade flödet till runt 4 m3/h
och låg mellan 2–8 m3/h under efterföljande månader.
14
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0
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Figur 9. Flöde ut från lakvattendam under perioden sep. 2019 - sept 2020.
Att högre flöden förekommer under längre sammanhängande perioder bekräftas
även av varaktighetsdiagrammet som visas i Figur 10. I varaktighetsdiagrammet
har tillgängliga flödesdata för perioden 2015–2016 och 2018-2020 använts för att
fånga upp fördelningen av flödet under längre period.
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Figur 10. Varaktighetsdiagram för perioden 2015-2016 och 2018-2020.
Från varaktighetsdiagrammet kan det utläsas att 85 % av tiden är lakvattenflödet
≤ 10 m3/h. 99,5 % av tiden är lakvattenflödet ≤ 14 m3/h. Högsta uppmätta flödet
är 15 m3/h.
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Temperatur
Nedan redovisas tillgängliga värden för lakvattentemperatur samt uppmätt
utgående dygnsflöde från lakvattendammen under perioden november 2019 –
september 2020.

0

m3/h

Temp °C

Figur 11. Flöde och temperatur under perioden 2019-11-18 – 2020-09-01.
Data i Figur 11 visar lägsta uppmätta temperatur på lakvattnet på 2,5 °C . Det
visas även att låga temperaturer sammanfaller med höga flöden, vilket är en
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utmanande situation ur behandlingssynpunkt med avseende på biologiska
reningsprocesser.

2.4

Föroreningar
I dagsläget sker avledning av lakvatten till en spillvattenledning som går till
Långeviks reningsverk, där lakvattnet renas tillsammans med övrigt kommunalt
spillvatten före avledning till recipienten Saltö fjord. Lakvattnets medelhalter av
föroreningar i provtagningspunkten L1 under perioden mars 2018 t.o.m.
september 2020 redovisas i Tabell 1. Under 2018 gjordes ett utökat antal
provtagningar för att kunna beräkna ett mer representativt medelvärde. Därför
baseras medelvärdet för L1 på 14 st analyser, varav hälften utfördes 2018. Äldre
analysdata har ej inkluderats på grund av att flera åtgärder och förändringar på
avfallsanläggningen har gjorts genom åren vilket har påverkat kvalitén på
lakvattnet. Mest representativa föroreningshalter anses därför erhållas genom att
endast använda de tre senaste årens analysvärden för vidare utredning.
Tabell 1. Medelhalter i lakvattnet under perioden mars 2018 – september 2020.
Parameter

Enhet

Medel

Max

mg/l

855

1000

mS/m

237

276

-

7,6

8,0

Suspenderade ämnen

mg/l

27,9

51,0

Klorid, Cl-

mg/l

339

450

BOD7

mg/l

8,3

15,0

COD(Cr)

mg/l

88,5

89,0

TOC

mg/l

34,9

52,0

Fosfor, P-tot

mg/l

0,30

0,52

Kväve, N-tot

mg/l

29,5

42,0

Ammoniumkväve, NH4-N

mg/l

26,0

38,0

Järn, Fe

mg/l

9,1

20,0

Arsenik

µg/l

1,6

2,7

Bly

µg/l

0,7

2,3

Kadmium

µg/l

0,14

0,5

Koppar

µg/l

4,4

17,0

Krom

µg/l

1,0

1,7

Nickel

µg/l

11,5

16,0

Vanadin

µg/l

1,2

2,3

Zink

µg/l

71,6

190

Kvicksilver

µg/l

0,10

0,10

Alkalinitet
Konduktivitet 25°C
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pH vid 20°C
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Vid två tillfällen har en bredare screening av lakvattnet genomförts. I Tabell 2
redovisas de parametrar som låg över detektionsgränsen vid ett eller båda av
dessa tillfällen.
Tabell 2. Resultat från screening. Parametrar i lakvattnet som överskred
detektionsgräns.
Parameter

Enhet

2018-10-03

2020-04-01

Alifater >C16-C35

µg/l

40

Aromater >C8-C10

µg/l

0,2

naftalen

µg/l

0,03

<0,030

acenaften

µg/l

0,03

0,020

fluoren

µg/l

0,01

<0,010

PAH, summa 16

µg/l

0,06

0,020

PAH, summa övriga

µg/l

0,06

0,020

PAH, summa L

µg/l

0,05

0,020

PAH, summa M

µg/l

0,01

<0,030

Vid tre tillfällen under 2020 har även förekomst av PFAS-föreningar i lakvattnet
analyserats. Resultat från dessa analyser visar att PFAS-ämnen förekommer i
lakvattnet i halter som kan anses betydande, se Tabell 3.
Tabell 3. Medelvärde av PFAS i utgående lakvatten från Sivik.
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Parameter

Enhet

2020-04-01

2020-06-23

2020-09-22

PFBA perfluorbutansyra*

µg/l

<1,00

<1,00

<0,600

PFPeA perfluorpentansyra

µg/l

0,163

0,109

0,137

PFHxA perfluorhexansyra

µg/l

0,175

0,157

0,096

PFHpA perfluorheptansyra

µg/l

0,105

0,097

0,078

PFOA perfluoroktansyra

µg/l

0,172

0,144

0,119

PFNA perfluornonansyra

µg/l

0,011

0,011

<0,010

PFDA perfluordekansyra

µg/l

<0,010

<0,010

<0,010

PFBS perfluorbutansulfonsyra

µg/l

0,036

0,029

0,033

PFHxS perfluorhexansulfonsyra

µg/l

0,273

0,156

0,157

PFOS perfluoroktansulfonsyra**

µg/l

0,220

0,275

0,186

6:2 FTS fluortelomersulfonat

µg/l

0,02

0,024

0,013

PFAS, summa 11***

µg/l

1,20

1,00

0,82

*P.g.a. matrisstörningar vid analysen har en extra hög detektionsgräns erhållits för PFBA
**Preliminärt riktvärde för grundvatten: 0,045 µg PFOS/l (SGI Publikation 21). MKN
gränsvärde årsmedelvärde för kustvatten 0,00013 µg PFOS/l (HVMFS 2019:25).
*** Bedömningsgrund för kustvatten (särskilt förorenande ämne) 0,09 µg PFAS-11/l
(HVMFS 2019:25).

18 av 61

Huvudrapport
Siviks avfallsanläggning - Förstudie lakvattenbehandling
Unr 1320050289

2.5

Recipientalternativ

2.5.1

Allmänt
Lakvattnet från Sivik kan antingen avledas till den närbelägna Saltö fjord eller,
som idag, ledas till Långeviks reningsverk i Lysekil, som i sin tur har Saltö fjord
som recipient (Figur 12).

Figur 12. Olika recipientalternativ för lakvattnet, via Långeviks avloppsreningsverk
eller direkt till recipient.
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Denna utredning har behandlat de olika förutsättningarna för utsläpp antingen till
reningsverket eller direkt till Saltö fjord efter lokal rening. Mer ingående
beskrivning av recipientalternativen och hur utsläpp från Sivik kan påverka
reningsverket respektive Saltö fjord redovisas i recipientutredningen i Bilaga 2,
där också utförliga referenser anges. Här nedan sammanfattas de viktigaste
förutsättningarna.
2.5.2

Saltö fjord

2.5.2.1

Förutsättningar
EU:s vattendirektiv syftar till att stoppa försämringen av Europeiska unionens
vattenförekomster och nå ”god status” för Europas floder, sjöar och grundvatten.
Genom implementeringen av vattendirektivet i svensk lagstiftning har alla
vattenförekomster över viss storlek klassificerats med avseende på ekologisk och
kemisk status. Miljökvalitetsnormer (MKN) som anger vad som motsvarar god
status och när det ska uppnås har angetts för respektive vattenförekomst.
Uppgifter om klassificering och miljökvalitetsnormer finns nätbaserat i VISS,
Vatteninformationssystem Sverige.
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Saltö fjord är en kustvattenförekomst (Figur 13) med klassificering ”uppnår
måttlig ekologisk status”. Klassning för den ekologiska statusen baseras på
miljökonsekvenstypen övergödning som bedöms ha måttlig status baserad på
kvalitetsfaktorerna Bottenfauna och Näringsämnen. Kvalitetsfaktorn Bottenfauna
är den utslagsgivande faktorn som visar att näringsbelastning påverkar
bottenfaunans artsammansättning negativt, medan angiven status för
Näringsämnen är god.

Figur 13. Vattenförekomsten Saltö fjord.
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Rambo har låtit utföra en bottenfaunaundersökning i anslutning till den tilltänkta
utsläppspunkten vid Siviks avfallsanläggning. Den sammanvägda bedömningen
blir måttlig status för de 5 stationer som ingick i undersökningen.
För kemiska ämnen anges att Saltö fjord ej uppnår god status. Det beror
huvudsakligen på att gränsvärdena för bromerade difenyletrar (PBDE) och
kvicksilver överskrids i Sveriges alla undersökta ytvattenförekomster; sjöar,
vattendrag och kustvatten. Tributyltennföreningar (TBT) uppnår ej god status. Det
saknas mätdata från vattenförekomsten, statusen har tagits fram genom
extrapolering. TBT överskrids dock i samtliga mätpunkter på västkusten i halter
som kan vara problematiska för bottenfaunan. Det finns flera kemiska ämnen för
vilka klassificering inte har gjorts, däribland PFOS.
Det ekologiska kvalitetskravet för Saltö fjord är god ekologisk status till 2027. God
ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller snarare biologiska
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kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021
på grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer
från utsjön.
Det kemiska kvalitetskravet är god kemisk ytvattensstatus med undantag av
bromerade difenyletrar samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Skälet för
undantaget är att det är tekniskt omöjligt att sänka halterna för ämnena till en
halt som motsvarar god kemisk ytvattensstatus. Enligt arbetsmaterial med förslag
till ny miljökvalitetsnorm har Tributyltennföreningar kvalitetskravet god kemisk
ytvattensstatus med tidsfrist till 2027.
Halterna i lakvattnet av olika ämnen har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer för ämnen där MKN finns uttryckt som halt i vatten (Tabell 4).
Tabell 4. Bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) samt
gränsvärden för tillåten koncentration som årsmedelvärde i kustvattenförekomster
(HVMFS, 2019:25) jämfört med innehållet i lakvattnet från Sivik.
Årsmedelvärde
(utom där Max:
anges)

Sivik
mar2018mar2020

(µg/l)
0,66

(µg/l)

43

27 420

638

Max:369

27 420

74

Arsenik

0,55

1,7

3,1

Koppar
Zink

2,6
3,4

4,69
82,27

1,8
24

Krom

3,4

1,07

0,31

1,3
0,2

0,69
0,14

0,5
0,7

Max:0,07

<0,1

SFÄ bedömningsgrunder
Ammoniak (NH3-N)
Ammonium (NH4-N)

Kvot
Sivik/MKN

(pH 7,6; temp 20⁰C)

Ammonium (NH4-N)
(pH 7,6; temp 20⁰C)

MKN gränsvärden
Bly
Kadmium
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Kvicksilver*
Nickel

8,6

11,94

1,4

Antracen

0,1

<0,01

<0,1

0,0063
2

<0,01
0,03

<1,6
0,02

0,00017

<0,01

<59

0,227

1 746

Fluoranten
Naftalen
Benso(a)pyren
Bromerade difenyletrar*
PFOS
*Gränsvärde årsmedelvärde saknas

Max: 0,014
0,00013

Av tabellen framgå att det främst är halterna av ammoniumkväve och PFOS, som
är på en sådan nivå att omfattande utspädning krävs för att miljökvalitets21 av 61

Huvudrapport
Siviks avfallsanläggning - Förstudie lakvattenbehandling
Unr 1320050289

normerna ska underskridas. Av metallerna är det endast zink som uppträder i halt
som överskrider bedömningsgrunden påtagligt.
På grund av vattenförekomstens storlek är det inget av ämnena som har en sådan
halt att ett utsläpp av lakvatten i recipienten riskerar att medföra överskridande
av miljökvalitetsnormer.
2.5.2.2

Förslag på reningsnivå
Recipientens ekologiska status är måttlig men miljökvalitetsnormen är god status
till 2027. Av den anledningen ska utsläpp som kan medföra att miljökvalitetsnormen inte uppnås inte tillåtas. I dagsläget reduceras ca 50 % av kväveutsläppet
från Sivik genom reningen i Långeviks AVR. Reduktionen motsvarar knappt ett ton
per år och den totala kvävebelastningen på vattenförekomsten utgjorde ca 88 ton
per år i genomsnitt under perioden 2004–2018. Belastningen varierar dock
betydligt år från år, främst beroende på variationer i belastningen från
intilliggande vattenförekomster. Dessutom finns variationer i belastningen från
den största punktkällan, Långeviks reningsverk, som är betydligt större än det
totala kväveutsläppet från Sivik. Ett utsläpp av knappt 1 ton kväve mer från Sivik
än dagens belastning bedöms inte vara en faktor som äventyrar möjligheten att
uppnå god ekologisk status till 2027.
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Däremot så behövs det generellt en reduktion av belastningen av näringsämnen i
recipienten. Därför bedöms en kvävereduktion motsvarande den som sker idag på
Långevik vara eftersträvansvärd. Möjligheterna att uppnå ett utsläppsvärde som
årsmedelvärde för totalkväve på 15 mg/l bör därför utredas grundligt.
Ammoniumkväve uppträder delvis som ammoniak på grund av kemiska
jämviktsreaktioner i vatten. Vid högt pH och höga temperaturer är andelen
ammoniak högre än vid lågt pH och låga temperaturer. Halterna kan därför
förväntas vara högre sommartid. För att undvika akuttoxiska nivåer i anslutning
till utsläppspunkten för lakvattnet bör ammoniumhalten i lakvattnet reduceras.
Reduktion av totalkvävehalten medför även reduktion av ammoniumkvävehalten.
Övriga ämnen som bör reduceras med hänsyn till vilka halter som uppmäts i
lakvattnet och vilka bedömningsgrunder och gränsvärden som föreligger bedöms
vara PFAS och i viss mån zink.
De reningsmetoder som är tillgängliga för avskiljning av PFAS kräver mycket stora
resurser i form av filtermaterial och ju mer rening, desto mer förbrukning av
filtermaterial. Det har visat sig på senare år att PFAS-halter motsvarande dem
man ser på Sivik är ett utbrett problem på i stort sett alla avfallsanläggningar. Än
så länge är det ytterst få anläggningar som renar lakvattnet m.a.p. PFAS-ämnen.
De som gör det har i huvudsak startats upp under innevarande år, 2020. Det
pågår forskning och projekt om hur PFAS kan renas effektivt i lakvatten och den
utvecklingen behöver följas. Initialt föreslås ett målvärde om PFOS på 0,1 µg/l, då
det motsvarar krav som har ställts på en av de få lakvattenreningsanläggningar
som är i drift, Renovas anläggning vid Tagene. Om till exempel kolfilterteknik
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tillämpas kommer även andra PFAS-föreningar att reduceras. Utredningen får
dock visa vilka nivåer av rening som kan vara rimliga att åstadkomma med
beprövad teknik och i vilken omfattning andra PFAS utöver PFOS kan och bör
avskiljas.
Koncentrationen av zink är endast 24 gånger högre än MKN (bedömningsgrund för
SFÄ) som årsmedelvärde, vilket innebär att det inte finns någon risk för påverkan
på MKN. För zink sker dock idag en reduktion i reningsverket med i storleksordningen 70 %, vilket innebär att det är eftersträvansvärt att bibehålla en god
avskiljning även vid direktutsläpp till recipienten.
2.5.3

Långeviks reningsverk

2.5.3.1

Förutsättningar
Långeviks avloppsreningsverk (Långeviks ARV) är Lysekils kommunala
avloppsreningsverk. Det drivs av det kommunala bolaget LEVA i Lysekil. Långeviks
ARV mottar i dagsläget orenat lakvatten från Siviks avfallsanläggning.
Reningsverket är ett konventionellt avloppsreningsverk med mekanisk, biologisk
och kemisk rening. Den biologiska reningen innefattar kväverening med
nitrifikation och nedbrytning av organiskt material i biobäddar
samt denitrifikation med rörligt bärarmaterial. 2019 var mängden kväve i
inkommande vatten 54 ton och i utgående vatten 26 ton.
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Lakvattenflödet från Sivik utgör i storleksordningen 3–4 % av flödet in till
Långeviks reningsverk. Den lägre siffran stämmer bäst med faktiska flöden, den
högre siffran är för år med höga flöden, givet att inte inflödet till Långevik ökar i
samma omfattning. De beräkningar som gjorts har baserats på ett flöde om
60 000 m3 från Sivik, vilket är i den högre regionen. Beräkningarna för Långevik
baseras uteslutande på miljörapporten för 2019.
Lakvattnets medelhalter av föroreningar i utsläppet till spillvattenledningen
redovisas i Tabell 5 tillsammans med halter i ingående vatten till Långeviks
reningsverk för 2019. Där görs även jämförelse med Svenskt Vattens
rekommendationer för värden som inte bör överskridas i industriellt avloppsvatten
som tillförs ett kommunalt reningsverk (P95). Av sammanställningen framgår att
kadmium och nickel ligger något högre än varningsvärdena i P95. Här återges ett
urval relevanta ämnen. Fler parametrar, med halter som är lägre än i
inkommande vatten till Långevik, redovisas i recipientutredningen.
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Tabell 5. Medelhalter i lakvattnet mars 2018 t.o.m. mars 2020.
Medel
Långevik
in (2019)
17

P95*
Varningsvärden
60

Enhet

Medel
Sivik ut

Ammonium-kväve, NH4-N

mg/l

27,42

Bly

µg/l

0,69

1,7

10

Kadmium

µg/l

0,14

0,07

0,1

Nickel

µg/l

11,94

4,5

10

Zink

µg/l

82,27

70,6

200

Kvicksilver

µg/l

<0,10

0,06

0,1

*Svenskt Vatten - Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan
verksamhet, P95 mars 2019.

Tabell 6. Årsmängder ut från Sivik och andel av inkommande till Långevik. Siffror i
fet stil indikerar större bidrag än vad som motsvarar flödesandelen.

Flöde

Enhe
t
m3/år

Årsmängd Sivik
ut
60 000

Årsmängd
Långevik in
1 636 293

Andel från Sivik
3,7%

NH4-N

kg/år

1 645

40 200

4,1%

P-tot

kg/år

18

4 000

0,5%

N-tot

kg/år

1 855

53 700

3,5%

BOD7

kg/år

526

251 900

0,2%

COD-Cr

kg/år

5 280

420 800

1,3%

Bly

g/år

42

2 900

1,4%

Kadmium

g/år

8

100

8%

Koppar

g/år

281

47 500

0,6%

Krom

g/år

64

2 200

2,9%

Nickel

g/år

716

7 300

9,8%

Zink

g/år

4 936

109 500

4,5%

o:\got1\smi\2020\1320050289\4_leverans\2021-02-01 slutleverans rapport\doc\20210201_huvudrapport sivik.docx

Analyser utförda på lakvattnet har visat att utöver ovanstående ämnen, så
förekommer PFAS-ämnen i lakvattnet i halter som kan anses betydande.
För slam finns inom REVAQ-certifieringsarbetet framtaget lågrisknivåer (LRN) för
vissa organiska ämnen. Dessa utgör högsta acceptabla halter för svenska
förhållanden vid användande av slam i jordbruket. För PFOS är LRN 0,12 mg/kg
TS (WSP, 2017). En översiktlig beräkning har utförts (se Bilaga 2) som indikerar
att Siviks bidrag till PFOS-halten i slam från Långevik uppgår till 0,68 % av
lågrisknivån.
LEVA redovisar inga uppgifter om PFAS i vatten och slam från Långeviks
reningsverk, så underlaget för att beräkna Siviks bidrag är begränsat. Dock har en
provtagning med analys av PFAS genomförts på slam som lagrats på Sivik under
hösten 2020. Det utgör endast en indikation på PFAS-nivåer i slammet och fler
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provtagningar enligt standardiserade metoder behöver utföras på reningsverket
om det ska gå att bedöma vilka representativa halter som förekommer i slammet.
Tabell 7. Påträffade PFAS-föreningar i slam från Långeviks reningsverk
Ämne
perfluortetradekansyra (PFTeDA)
perfluoroundekansyra (PFUnDA)
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA)
perfluorodekansyra (PFDA)
perfluorhexansyra (PFHxA)
fluortelomersulfonat (8:2 FTS)
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE)
N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE)
perfluoroktansulfonsyra (PFOS)

Halt
0,00053
0,000593
0,000671
0,000683
0,0011
0,00113
0,00139
0,00143
0,00538

Innehållet av PFOS i slammet från Långevik ligger mycket långt under den genom
REVAQ framtagna lågrisknivån för användning i jordbruket. Halten uppgår till
< 5 % av LRN enligt den analys som har utförts. Med antagandet om 15 %
bindningsgrad till slammet för PFOS bidrar Sivik med i storleksordningen 15 % av
det totala innehållet av PFOS i slammet från Långevik.
2.5.3.2

Förslag på reningsnivå
Långeviks reningsverk är byggt för att klara reduktion av kväve. Utgående vatten
från Sivik har kvävehalter i ungefär samma storleksordning som den totala
belastningen in till reningsverket. Ammoniumhalterna ligger väl under de värden
som gäller med avseende på risk för korrosion i ledningar.
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De ämnen som behöver reduceras före utsläpp till reningsverket är sådana som
riskerar att påverka slammet eller processen eller reningsverkets recipient
negativt. De metaller som har identifierats i halter över varningsvärden och högre
än halterna i inkommande vatten är kadmium, nickel och i viss mån zink.
Organiska miljögifter ska helst inte förekomma i industriellt spillvatten som släpps
till reningsverk. PFAS-ämnen har en stor spridning i samhället och undersökningar
som gjorts på senare år, bl.a av Avfall Sverige (Avfall Sverige, 2018) visar att
halterna i lakvatten ligger på hundratals ng/l för enskilda föreningar och ofta mer
än 1 000 ng/l för summa PFAS-11. Det är än så länge ytterst få avfallsdeponier
som har krav på att rena lakvattnet från PFAS-ämnen och de reningsmetoder som
finns är resurskrävande. Innehållet av PFOS i slammet från Långevik ligger långt
under nu lågrisknivån, men Sivik bedöms vara en källa av betydelse (15 % av
slaminnehållet). I Göteborg har Renova fått ett provisoriskt villkor om rening av
PFOS ned till 100 ng/l före utsläpp till spillvattennätet, vilket bedöms vara en
rimlig utgångspunkt vid utredning av reningsmetoder för Siviks lakvatten.
Förutsättningarna att rena till lägre nivåer bör utredas genom försöksdrift.
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2.6

Dimensioneringsförutsättningar

2.6.1

Flöde och temperatur
För dimensionering av reningsanläggning för lakvattnet föreslås ett
dimensionerande flöde om 18 m3/h baserat på högsta uppmätta flöde (15 m3/h)
samt 20% säkerhetsmarginal för framtida klimatförändringar.
Lägsta uppmätta temperatur på lakvattnet är 2,5 °C, vilket därmed utgör
designtemperatur för kvävereningsprocessen.

2.6.2

Föroreningar
Baserad på föroreningar i lakvattnet samt recipientens respektive Långeviks ARV:s
lämplighet att ta emot behandlat lakvatten är den samlade bedömningen att en
framtida reningsanläggning för lakvattnet från Sivik bör fokusera på reduktion av
totalkväve, ammoniumkväve, vissa fokusmetaller (zink, nickel och kadmium) och
PFAS/PFOS. I kommande kapitel redovisas dimensioneringsgrunder för dessa
fokusparametrar mer detaljerat.

2.6.2.1

Kvävebelastning
Avskiljning av totalkväve och ammoniumkväve sker genom biologisk
kväveavskiljning, ett s.k. biosteg. För dimensionering av biosteget krävs
utvärdering av mängden kväve in per dag. Beräkning av kvävebelastning skedde
genom att respektive kvävekoncentration multiplicerades med ett beräknat
medeltimflöde (data från online flödesmätare) för respektive provtagningsdag
(Tabell 8).
Tabell 8. Flöde, koncentrationer och massflöden mars 2018 – mars 2020.
Flöde
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Provtagningsdag

Koncentration
(mg/l)

Massflöde per dygn
(kg/d)

Massflöde per
timme (g/h)

m3/h

N-tot

NH4-N

N-tot

NH4-N

N-tot

NH4-N

2018-03-28

7

38

32

6,38

5,38

266

224

2018-04-26

5,5

42

38

5,54

5,02

231

209

2018-05-28

3,5

33

31

2,73

2,57

114

107

2018-06-26

3,3

40

36

3,17

2,85

132

119

2018-08-28

4,1

25

21

2,46

2,07

103

86,0

2018-09-25

8,5

25

22

5,10

4,49

213

187

2018-11-27

3,4

33

32

2,65

2,57

111

107

2019-03-26

8,4

25

24

5,04

4,61

210

211

2019-07-01

3,5*

30

24

2,52

2,02

105

84,0

2019-09-25

4,5

31

27

3,35

2,92

140

122

2019-11-20

9,2

26

20

5,74

4,42

239

184

2020-03-26

9,9

23

22

5,46

5,23

228

218

2020-06-23

2,9

12

10

0,84

0,70

34,8

29,0

2020-09-09

2

30

25

1,44

1,20

60,0

50,0

*Flödesdata ej tillgänglig. Värde baseras på information från RAMBO.
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Massflöde gN-tot/h och gNH4-N/h

Baserat på tillgängliga mätdata över perioden 2018-2020 blir inkommande
kvävemängder i förhållande till flöde enligt Figur 14.
300
250
200
150

NH4-N

100

N-tot

50
0
0

2

4

6

Flöde

8

10

12

(m3/h)

Figur 14. Inkommande kvävemängder (N-tot och NH4-N) i förhållande till
lakvattenflöde. Data från perioden mars 2018 - september 2020.
Som visas i Figur 14 har massflödet för både N-tot och NH4-N varit mellan cirka
50 – 260 g/h vid flöden mellan 3 – 10 m3/h. Vid högre flöden (8 – 10 m3/h) har
massflödet inte ökat, utan håller sig under 270 g/h (högst beräknad belastning
266 gN/h).
För dimensionering av framtida reningsanläggning har en säkerhetsmarginal om
20% använts eftersom mängden analysdata är relativt liten, samt för att ta höjd
för eventuell ökad belastning. Biosteget rekommenderas därför dimensioneras för
att kunna ta emot 320 gN/h, varav 260 gNH4-N/h.
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2.6.3

Fokusmetaller
Fokus ligger på reduktion av metallerna zink, nickel och kadmium. I Figur 15 visas
koncentrationen av zink, nickel och kadmium under perioden 2018–2020.
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Figur 15. Koncentrationen av zink, nickel och kadmium under perioden 20182020.
Medelkoncentrationen av zink under denna period ligger kring 72 µg/l men
variationen är stor och högsta koncentrationen uppmättes till 190 µg/l i mars
2019. Nickelkoncentrationen varierar relativt lite och ligger i medelvärde kring
11,5 µg/l under perioden 2018 – 2020. Kadmiumkoncentrationen är relativt låg
och ligger kring 0,13 µg/l i medelvärde under perioden 2018 – 2020. Viss
variation förekommer och det högsta värdet uppmättes i augusti 2018 där
kadmiumkoncentrationen uppmättes till 0,53 µg/l.
Analyser av filtrerade och ofiltrerade prover från tre olika tillfällen indikerar på att
zink föreligger till största delen (> 60%) i löst form, nickel föreligger nästintill
enbart i löst form och kadmium relativt jämnt fördelat mellan partikulär och löst
form.
Som dimensionerande koncentration för reningsanläggning väljs de högsta
uppmätta koncentrationen med marginal: 200 µg/L för zink, 20 µg/l för nickel och
0,6 µg/l för kadmium.
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2.6.4

PFAS
PFAS är ett samlingsnamn för per och polyfluorerade ämnen. Det är en lång rad
föreningar och genom att mäta ett urval av dessa (exempelvis PFAS-11) fås en
bild av allmän förekomst. Eftersom PFAS är en stor grupp av ämnen att övervaka
föreslås att fokus ska ligga på PFOS samt summa PFAS-11. Dels för att PFOS är
ett av de perfluorerade ämnen som förekommit i högst halter i lakvattnet på Sivik,
men framförallt för att PFOS finns med på listan över de ämnen som prioriteras i
Europadirektivet (2013/39/EU) (EU-parlamentet och EU-rådet, 2013).
Det finns inga riktvärden i dagsläget för summan PFAS-11 att förhålla sig till, men
PFAS-11 bör ändå beaktas i utredningen eftersom ett sådant riktvärde mycket väl
kan införas. Koncentrationer av PFOS och summa PFAS-11 redovisas i Tabell 9.
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Tabell 9. PFOS och PFAS 11 koncentration vid tre provtillfällen

2.6.5

Parameter

Enhet

2020-04-01

2020-06-23

2020-09-22

PFOS

(µg/l)

0,22

0,275

0,186

Summa PFAS-11

(µg/l)

1,20

1,00

0,82

Sammanställning dimensionerande data
Baserat på genomförd bearbetning av presenterade data avseende flöde,
temperatur och koncentration av de utvalda föroreningarna kväve, fokusmetaller
och PFAS har dimensioneringsförutsättningar för reningsanläggningen tagits fram
och presenteras i Tabell 10.
Tabell 10. Dimensionerande data för lakvattenanläggningen
Parameter

Enhet

Värde

Qmax

3

m /h

18

Qmax

m3/d

430

Mängd N

gN/h

320

gNH4-N/h

260

°C

2,5

Mängd NH4-N
Mintemp, processdim
pH

-

7,5

mgHCO3/L

875

PFAS 11

µg/L

1,2

PFOS

µg/L

0,3

Zink

µg/L

200

Kadmium

µg/L

0,6

Nickel

µg/L

20

Alkalinitet

Metaller:
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För den framtida anläggningen föreslås dimensionerande utgående målvärden
enligt Tabell 11. Halterna i tabellen ska enbart ses som målhalter för
dimensionering av anläggningen, och inte förväxlas med utsläppsvillkor.
Tabell 11. Dimensionerande målvärden för utgående halter nytt processteg.
Utsläpp till Saltö
fjord

Utsläpp till Långeviks
reningsverk

N-tot (mg/l)

15

-

Zink (µg/l)

50

50

Kadmium (µg/l)

0,1

Nickel (µg/l)

10

PFOS (µg/l)

0,1*

0,1*

*) Vilken utsläppshalt som är rimlig att uppnå kan fastställas först efter försök.
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3.

Tänkbara systemlösningar för Sivik
I Bilaga 4 Tekniskt PM presenteras information avseende typiska föroreningstyper
i lakvatten, olika reningstekniker som kan tillämpas på lakvatten samt
erfarenheter från andra lakvattenanläggningar.
Baserat på de föroreningar som förekommer i lakvattnet från Sivik, samt
recipientens respektive Långeviks ARV:s lämplighet att ta emot behandlat
lakvatten, är den samlade bedömningen att en framtida reningsanläggning bör
fokusera på reduktion av totalkväve, ammoniumkväve, vissa fokusmetaller (zink,
nickel och kadmium) och PFAS/PFOS. För tillräcklig reduktion av alla dessa ämnen
krävs rening i flera steg.
Tillgängliga tekniker för avskiljning av kväve, fokusmetallerna och PFAS har gåtts
igenom och en bedömning av dess lämplighet för lakvattnet från Sivik har
gjorts. Vissa alternativ har helt kunnat uteslutas av praktiska eller ekonomiska
skäl. Exempelvis har filtertekniker med finare membranfilter (RO, NF, UF) höga
investeringskostnader och relativt höga driftkostnader för kemikalieförbrukning,
samt en hög energiåtgång p.g.a. höga drifttryck. Indunstning är inte relevant
eftersom metallhalterna är så låga att tekniken inte är ekonomiskt försvarbar.
Ozonering väljs bort eftersom ozon ej är verksamt mot PFAS-ämnen, däribland
PFOS, eller tungmetaller (IVL, 2017)
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En reningsteknik som lyfts fram som aktuell för rening av lakvattnet från Sivik är
kemisk fällning och sedimentering. Kemisk fällning är en beprövad teknik som
finns på många reningsverk och även lakvattenanläggningar. För lakvattnet på
Sivik anses kemisk fällning med efterföljande lamellsedimentering vara lämplig
teknik som förbehandling för att avskilja framför allt suspenderade ämnen och
järn samt reducera eventuellt förekommande toxicitet. Dessutom medför den
kemiska fällningen att risken för utfällning i efterföljande reningssteg kan minskas.
Eftersom fokusmetallerna zink, nickel och kadmium förekommer i relativt låga
koncentrationer kommer det krävas utvärdering av olika fällningskemikalier samt
optimering av pH för att se om tillräcklig avskiljning kan åstadkommas med
kemisk fällning, eller om vidare avskiljning behövs, exempelvis med kolfilter.
Bland aktiva filtermaterial är främst aktivt kol och jonbytesmassa intressanta.
Aktivt kol har kapaciteten att avskilja både organiskt material, så som PFOS, samt
metaller. Vid användning av jonbytesmassa designas den specifikt för den
förorening som ska avskiljas, exempelvis metaller eller PFOS. Det innebär att om
flera olika föroreningar ska avskiljas krävs flera filtersteg med olika typer av
jonbytesmassa i varje steg.
För både aktivt kol och jonbytesmassa krävs en effektiv förbehandling för att
undvika filterna sätter igen samt att de kan uppnå den kapacitet som de är
designade för.
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För biologisk kväverening finns det flertal tekniker att tillämpa. Historiskt har
mark-växtbaserade system, så som luftade dammar, konstruerad våtmark och
översilningsytor, utnyttjats till stort del. Dessa tekniker är lågteknologiska och har
inte ansetts lämpliga för behandling av Siviks lakvatten, dels på grund av att de
tar stor yta i anspråk och verkningsgraden är relativt låg speciellt under vintertid,
dels på grund av att marken som används blir kontaminerad med de föroreningar
som finns i lakvattnet om metoderna inte kombineras med någon föravskiljning.
De tekniker som däremot anses lämpliga för kväverening på Siviks lakvatten är
framför allt MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) och SBR (Sequencing Batch
Reactor). Dessa är högteknologiska metoder som medför stabilare/säkrare och
mer kontrollerande rening samt tar mindre yta i anspråk. Dessa tekniker förklaras
mer detaljerad i kommande kapitel, samt i Bilaga 4.
Efter en genomgång av olika reningstekniker har två förslag på reningsprocesser
för lakvattnet på Sivik tagits fram. Alternativen presenterades under en workshop
som genomfördes via Teams med Siviks projektgrupp, representanter från LEVA
samt representant från Lysekils kommun den 21 oktober 2020. Syftet med
workshopen var att diskutera olika lösningar för rening av lakvattnet, diskutera
olika kriterier för den framtida anläggningen samt få en ökad samsyn mellan olika
aktörer (Bilaga 5 – Workshop).
Alternativen som har tagits fram är följande.
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3.1

·

I alternativ A presenteras förslag på reningsprocess som består av
förbehandling, efterpolering och avskiljning av organiska miljögifter innan
avledning till Långeviks avloppsreningsverk.

·

I alternativ B presenteras förslag på reningsprocess som består av
förbehandling, biologisk kväverening, efterpolering och avskiljning av
organiska miljögifter innan avledning till Saltö Fjord.

Alternativ A: Förbehandling och avledning till Långeviks ARV
I alternativ A ingår rening av lakvattnet innan avledning till Långeviks ARV, med
fokus på avskiljning av metallerna zink, kadmium och nickel samt organiska
miljögifter (PFAS/PFOS).
Principiellt koncept innehåller förbehandling för partikelavskiljning och reduktion
av metaller, efterpolering och till slut avskiljning av organiska miljögifter innan det
renade vattnet leds till Långeviks ARV. Reningsanläggningen behöver även
hantera slam som produceras vid rening av vattnet. Principiellt koncept visas i
Figur 16.
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Figur 16. Principiellt koncept för förbehandling av lakvattnet och avledning till
Långeviks ARV.
3.1.1

Förbehandling
Förbehandlingen består av flockning, fällning och lamellsedimentering. I detta steg
avskiljs partikulära ämnen, järn och vissa andel metaller. Eventuellt
förekommande toxicitet reduceras även i detta förbehandlingssteg. Kemisk
fällning med efterföljande lamellsedimentering medför även minskad risk för
utfällning i efterföljande reningssteg och bedöms vara en lämplig
förbehandlingsprocess för lakvattnet från Sivik. Kemisk fällning och
lamellsedimentering används på flera lakvattenanläggningar, exempelvis
Brudaremossens lakvattenanläggning samt Renovas anläggningar på Fläskebo och
Tagene med goda resultat.

3.1.2

Efterpolering
Efterpolering sker med någon typ av sandfilter. Sandfiltren kan antingen vara
trycksatta eller som öppna filter, men trycksatta sandfilter innebär generellt en
enklare drift och större flexibilitet avseende placering av filtren. Sandfiltren
säkerställer att lakvattnet blir så partikelfritt som möjligt innan det leds vidare till
nästa behandlingssteg.

3.1.3

Avskiljning av organiska miljögifter
I dagsläget finns det framför allt två tekniker för avskiljning av PFAS som är
etablerade på marknaden; kolfilter och jonbytesmassa. Av dessa två är det
kolfilter som främst har använts och i det avseendet bedöms som den mest
beprövade tekniken i dagsläget. Kolfilter finns installerade på flera anläggningar,
både kommunala och industriella reningsverk och även några
lakvattenanläggningar, exempelvis Brudaremossens lakvattenanläggning,
Fläskebo och Tagene. Erfarenhet från andra anläggningar visar att vid användning
av aktivt kol för avskiljning av PFAS-föreningar i lakvatten kan kolfiltret mättas
relativt fort, vilket då medför att filtermaterialet måste bytas. Detta innebär höga
driftkostnader. Med kolfilter förväntas även viss reduktion av metallerna kadmium
och zink förekomma.
Som alternativ till aktivt kol finns jonbytesmassa. Jonbytesmassa är selektiv, dvs
den designas för att avskilja specifika föroreningar, exempelvis PFOS. Det medför
att den har längre livslängd än kolfiltret eftersom den inte mättas av andra
föroreningar än vad den är avsedd för. Även här behöver filtermaterialet bytas ut
när det är mättat. Jonbytesmassan är ofta dyrare än det aktiva kolet, men
behöver i gengäld oftast inte bytas lika ofta.
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För att bedöma verkningsgrad och livslängd för både det aktiva kolet och
jonbytesmassan krävs kontinuerliga tester med respektive filtermaterial och det
aktuella lakvattnet. Det finns olika typer av aktivt kol på marknaden som alla har
olika egenskaper. Ett bra första steg kan därför vara att utföra enklare försök i
labbskala med olika typer av aktivt kol respektive jonbytesmassa, med syfte att
utvärdera vilket filtermaterial som är bäst lämpat för Siviks lakvatten. Därefter
kan kontinuerliga försök i pilotskala genomföras, med syfte att utvärdera det
valda filtermaterialets livslängd och verkningsgrad. Kontinuerliga försök ger ett
värdefullt underlag som sedan kan användas vid arbetet med att ta fram en mer
detaljerad design av fullskaleanläggningen.
3.1.4

Utmaningar med PFAS-avskiljning
Problematiken med PFAS i lakvatten har fått ökat fokus under de senaste åren. De
traditionella behandlingsteknikerna, som tex aktivt slam eller sedimentering, är
inte tillräckligt effektiva med avseende på avskiljning av PFAS. För att
åstadkomma reduktion av PFAS krävs därför implementering av ett ytterligare
reningssteg. Samtidigt är kunskapen kring PFAS sammansättning, koncentrationer
och flöden på lakvattenanläggningarna fortfarande inte fullständig.
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Avfall Sverige publicerade 2018 en rapport kring PFAS på lakvattenanläggningar
(Rapport 2018:25). En generell slutsats från den studien var att det är svårt att
förutsäga vilka flöden inom en avfallsanläggning som uppvisar högst halter.
Dessutom har PFAS en rad ämnesegenskaper som särskiljer dem från andra
föroreningar och som innebär unika utmaningar vad gäller rening/behandling.
Under 2019 – 2020 har IVL i samarbete med Avfall Sverige, VafabMiljö, Ronneby
Miljöteknik, Hässleholm Miljö och Fortum Waste Solutions genomfört ett projekt
med fokus på att testa olika tekniker för avskiljning av PFAS i lakvatten.
Teknikerna som har testats är aktivt kol, jonbytare, ozonering, nanaofiltrering och
den nya tekniken SAFF (Surface Active Foam Fractionation). Målet har varit att ta
fram rekommendationer för rening av olika typer av lakvatten, beräkna
reningskostnader samt att bedöma om reningskostnaden kan anses vara rimlig i
proportion till miljönyttan. Resultaten från projekten har ännu inte publicerats
men beräknas att publiceras i december 2020. IVL:s projekt är ett av de viktigaste
forskningsprojekten som pågår inom området just nu, och det kan finnas
anledning att beakta resultaten som presenteras inom den studien innan slutgiltig
lösning för Sivik väljs.

3.2

Alternativ B: Fullständig behandling och avledning till Saltö fjord
Alternativ B utgör ett koncept med fullständig rening av lakvattnet för att därefter
kunna avleda det till Saltö Fjord. För detta alternativ krävs, förutom de processer
som ingår i Alternativ A, även ett process steg för avskiljning av kväve.
Alternativ B utgörs av förbehandling för partikelavskiljning, reduktion av metaller
och eventuellt förekommande toxicitet, innan lakvattnet leds till en biologisk
behandling för kvävereduktion. Därefter sker efterpolering följt av avskiljning av
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organiska miljögifter, innan det renade lakvattnet leds till Salto Fjord.
Reningsanläggningen behöver även hantera det slam som uppstår. Principiellt
koncept visas Figur 17.

Figur 17. Principiellt koncept för fullständig rening innan avledning till Saltö Fjord.
Principiellt är processutformningen den samma som presenterades för
alternativ A. Skillnaden är införande av ett biologiskt steg mellan
partikelavskiljningen och efterpoleringen.
I kap 3.2.1 samt kap 3.2.2 presenteras två processalternativ för biologisk
avskiljning av kväve i lakvatten; MBBR och SBR.
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3.2.1

Kväverening med MBBR
MBBR står för Moving Bed Biofilm Reactor. MBBR-processen är en biofilmprocess
som bygger på att bakterier växer till på ytan av ett bärarmaterial av plast. Dessa
bärarmaterial har en hög specifik yta (>300 m2/m3) och finns suspenderade i
reaktorn. Genom att fylla en bassäng med dessa plastbärarmaterial fås en mycket
hög koncentration av biomassa i volymen, och behandlingssteget kan därmed
göras mer kompakt jämfört med ett konventionellt aktivslamsystem. MBBR är en
beprövad teknik som finns på många kommunala men även industriella
anläggningar. I dagsläget finns det bara en MBBR-process installerad för rening av
lakvatten i Sverige (Hovgården, Uppsala).
Grundregeln är att ha en volym för varje reningssteg som önskas, dvs en bassäng
för nitrifikation och en för denitrifikation. Syrehalten i nitrifikationsbassängen i
MBBR behöver hållas högre jämfört med aktivt slamprocesser eftersom
syretransporten in till bakterierna i biofilmen annars begränsas. Normalt
dimensioneras luftningen för en syrehalt på ca 4 mg/l (avser löst syre), vilket ska
jämföras med syrehalt i en SBR som ligger på 2 mg/l. Efter MBBR-bassängerna
behövs ett separationssteg, exempelvis flotation. Utmaningen med MBBR och
lakvatten är att det kan finnas risk för så kallad scaling, dvs.
kalciumkarbonatutfällning på bärarmaterialet.

3.2.2

Kväverening med SBR
SBR står för Satsvis Biologisk Rening på svenska eller Sequencing Batch Reactor
på engelska. SBR baseras på aktivslammetoden, dvs biologisk nedbrytning sker
med hjälp av bakterier som är suspenderade i reaktorn. SBR-tekniken innebär att
alla biologiska reningsprocesser sker i en och samma tankvolym, även
sedimenteringen. Detta kan åstadkommas genom att lakvattnet renas satsvis och
att varje sats renas under en cykel. Detta innebär att det krävs två parallella SBR
reaktorer för behandling av vattnet, alternativt en utjämningsvolym som kan ta
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emot lakvattnet under tiden SBR-reaktorn slutför en sats. Generellt kan SBR
driftas vid lägre syrehalter jämfört med MBBR. Ofta kan även lite lägre
kvävekoncentration åstadkommas med en SBR-process jämfört med en MBBR.
Utmaningen med SBR är att det kan förekomma utfällning på luftarmembranen
och andra maskindelar som riskerar att sätta igen. Med SBR finns det även risk för
slamflykt, vilket medför förlorad kapacitet.
SBR tekniken är en beprövad teknik som finns installerad på flera kommunala och
industriella anläggningar. I dagsläget finns SBR-tekniken installerad på 10
lakvattenanläggningar i Sverige, exempelvis på SYSAVs lakvattenanläggning på
Spillepeng i Malmö. De flesta SBR-anläggningarna är dimensionerade för måttliga
temperaturer. Exempelvis är SBR anläggningen på Spillepeng dimensionerad för
temperaturen 15 °C, vilket avviker stort från den låga temperatur som utgör
dimensionerande temperatur vid Sivik (2,5 °C).

o:\got1\smi\2020\1320050289\4_leverans\2021-02-01 slutleverans rapport\doc\20210201_huvudrapport sivik.docx

3.2.3

Val av metod för biologisk kväveavskiljning
MBBR och SBR utgör två processalternativ för biologisk avskiljning av kväve i
lakvatten. I framtagning av förslag på teknisk utformning av en framtida
behandlingsanläggning på Sivik har MBBR valts för biosteget. Detta val baseras på
följande resonemang:
-

Under workshopen framkom att kriteriet Driftstabilitet var viktigt. I detta
fall anger driftstabilitet hur tåligt biosteget är mot eventuell förgiftning
eller hydraulisk överbelastning. En MBBR-process består av bakterier som
bildar en biofilm på ytan av ett bärarmaterial. Processen kan därför anses
vara mer robust än en SBR-process, där bakterierna risker att sköljas ut
vid en hydraulisk överbelastning. Även vid en föroreningsmässig
överbelastning har bakterierna i en MBBR bättre chans att klara sig
jämfört med en processlösning med SBR.

-

En SBR-process har ett större behov av maskinutrustning jämfört med en
MBBR, vilket även medför att underhållsbehovet ökar.

-

En SBR-process kräver något mer tillsyn och kontroll än en
biofilmsprocess. Vid en hydraulisk överbelastning kan t ex allt slam sköljas
ur reningsverket och all reningskapacitet gå förlorat. I en biofilmsprocess
sitter bakterierna fast i bärarmaterialet som i sin tur inte kan smita ur
bassängen genom att silar finns monterade i varje bassäng.

-

Utrymmesbehov: Tack vare den höga koncentration i biomassa som
uppnås med en biofilmsprocess så som MBBR kan processbassängerna
göras mindre. Däremot måste ett slamavskiljningssteg installeras, vilket
en SBR-process inte behöver då den volymen finns i själva
reningsprocessen. I en SBR tillkommer dock en utjämningsvolym då den
processen inte kan ta emot lakvatten kontinuerligt, alternativt behövs två
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SBR-bassänger, vilket kräver utrymme. Sammantaget bedöms dock
utrymmesbehovet för en MBBR att vara mindre än för en SBR.
-

När det gäller driftkostnad utgörs dessa för det biologiska steget av
luftning, omrörning, pumpning, kemikalietillsats och personalkostnader.
MBBR-processen kräver mer luft för att syre ska kunna transporteras
genom biofilmen. Mer luftning leder till mer energi för blåsmaskiner. En
MBBR-process dimensioneras vanligtvis för en syrehalt på ca 4 mg O2/l
medan motsvarande syrehalt i en SBR är normal 2 mg O2/l. Utifrån
luftning har därför SBR en fördel. Å andra sidan kräver en SBR något mer
tillsyn samt mer maskinutrustning jämfört med en MBBR.
Både MBBR- och SBR-processerna behöver fosforsyra och kolkälla, och
behovet anses vara det samma oavsett process. Avseende
kemikalietillsats är läget därmed oavgjort mellan teknikerna.

-

Utsläppsnivå: En SBR-process bedöms kunna nå lägre föroreningshalter
än en MBBR, som har en begränsning vid diffusion av föroreningsämnen
genom biofilmen. Utifrån utsläppsnivån har därför SBR en fördel.

Sammanfattningsvis innebär denna processjämförelse att MBBR-alternativet
bedöms något mer fördelaktigt än SBR för rening av lakvatten från Sivik, speciellt
med avseende på lättare drift och motstånd mot giftiga ämnen som kan slå ut
nitrifikationen, samt mindre behov av utrymme. Dock ska det beaktas att SBRtekniken kan ha en större potential för en mer långtgående kväveavskiljning,
vilket kan komma ifråga om framtida försök/pilotförsök visar att MBBR inte
klarar av att avskilja kväve till önskad nivå.
Initialt bör parallella försök med MBBR och SBR genomföras för att utreda vilken
teknik som är lämpligast för det aktuella lakvattnet.
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3.2.4

Utmaningar med biologisk kväverening
Oavsett vilken teknik som väljs är kväverening vid låga temperaturer en
utmaning. För lakvattnet från Sivik utgörs lägsta uppmätta temperatur av 2,5 °C.
Dessutom visar data för flöde och temperatur på att de låga temperaturerna
sammanfaller med höga flöden, vilket är särskilt utmanande ur
behandlingssynpunkt.
Vid låga temperaturer sjunker den biologiska aktiviteten hos de mikroorganismer
som är aktiva i processteget kraftigt. För att kompensera för denna minskade
aktivitet krävs dels ökad bassängvolymen, dels att kvävereningssteget driftas vid
en betydligt högre syrehalt. Detta medför högre energikostnader. Det kan även
krävas att lakvattnet värms upp innan biosteget för att få kväveprocessen att
fungera, särskilt vid uppstart. Uppvärmning av lakvattnet kan åstadkommas med
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någon typ av värmeväxling innan lakvattnet leds in till biosteget för
kvävereduktion.
Utöver perioder med låga temperaturer och höga flöden förekommer också
perioder där lakvattenflödet är väldigt lågt. Vid dessa förutsättningar kan det vara
utmanande att hålla biologiska aktiviteten i gång. Även övergången från låga
flöden till kraftigt ökade flöden sker snabbt vilket försvårar upprätthållandet av
kvävereduktionen och utgående kvävekoncentrationer.

4.

Förslag till teknisk utformning

4.1

Etappvis utbyggnad
Gemensamt för systemlösningarna som presenterades i kapitel 3.1 och 3.2 är
både den kemiska förbehandlingen samt filterstegen med sand- och kolfilter. Det
som skiljer systemlösningarna åt är behovet av lokal biologisk kväverening om det
behandlade lakvattnet ska avledas till Saltö Fjord.
Lokal biologisk kväverening under de förutsättningar som har gåtts igenom, med
periodvis låga temperaturer och varierande belastning, är en stor utmaning för en
relativt liten anläggning som Sivik. Innan reningsprocess för kväverening kan
installeras i fullskala behöver kontinuerliga tester under en längre period
genomföras. Dessutom finns det planerade förändringar i verksamheten kring
bland annat minskad hantering av organiskt slam på avvattningsplattan som kan
leda till minskade halter av kväve i lakvattnet. Skulle det visa sig att
kvävehalterna i lakvattnet minskar efter införda verksamhetsförändringar, medför
det även att behovet av kompletterande lokal kväverening minskar alternativt
uteblir.
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För att skapa en helhetslösning för behandling av lakvattnet på Sivik, där rening
som gagnar både Långeviks reningsverk och recipienten Saltö Fjord kan installeras
på ett tidigare stadium, kan reningsanläggningen på Sivik med fördel byggas i
etapper:
·
·

Etapp 1 – införande av kemisk och mekanisk rening
Etapp 2 – införande av biologisk kväverening

Genom att först genomföra etapp 1 ges möjlighet till att analysera och utvärdera
kvalitén på lakvattnet efter ett första behandlingssteg med kemisk och mekanisk
rening. Det medför att behovet av ett kompletterande kvävesteg kan utvärderas
vidare och om behovet av lokal kväverening kvarstår kan dimensioneringen av ett
kvävesteg i etapp 2 finjusteras utifrån erhållna resultat från etapp 1.
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4.2

Etapp 1: Processlösning med kemisk och mekanisk rening
Etapp 1 utgörs av installation av nytt reningsverk efter befintlig lakvattendamm. I
den nya anläggningen ingår kemisk och mekanisk rening. Anläggningen utformas
så att ett eventuellt kompletterande biologiskt reningssteg för kväveavskiljning
kan införas vid ett senare tillfälle. Ett principiellt processchema visas i Figur 18.
Flödesschema redovisas i Bilaga 6.
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Figur 18. Principiellt processchema för etapp 1 med kemisk och mekanisk rening
av lakvattnet innan avledning till Långeviks reningsverk.
4.2.1

Befintlig lakvattendamm
Befintlig lakvattendamm behålls i nuvarande utformning. Sedimentationsdiket
med befintliga olje- och slamavskiljare vid L2 behålls i sin befintliga utformning.

4.2.2

Pumpstation och intagsledning
Pumpstation vid lakvattendammen som pumpar lakvattnet in till
lakvattenanläggningen anläggs. Befintlig avledning till Långeviks reningsverk
behålls i nuvarande utformning.

4.2.3

Förbehandling
Det första behandlingssteget i anläggningen utgörs av kemisk fällning och
flockning följt av lamellsedimentering. I detta steg avskiljs suspenderat material,
järn, metaller samt till viss del organiska partikelbundna ämnen. Dessutom
reduceras eventuell förekommande toxicitet vilket kan minska inverkan på
efterföljande process.
Processen föreslås fördelas på två behandlingslinjer, där varje linje har hydraulisk
kapacitet att hantera 18 m3/h. Valet grundar sig fram för allt i att uppfylla kriteriet
driftstabilitet, som under workshopen framkom att var viktigt för framtida
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reningsanläggning. Genom att fördela flödet på två linjer blir anläggningen bättre
rustad för att hantera flödesvariationer och har ökad redundans. Fördelning av
flödet rekommenderas styras med hjälp av ventiler på respektive ledning.
Uppströms flockningsbassängerna doseras fällningskemikalier och lut för pHjustering i en gemensam kanal för bägge behandlingslinjerna. Inblandningen sker
med snabbmixer och därefter leds vattnet till de två parallella flockningsbassängerna. Flockningsbassängerna föreslås ha 2-4 flockningskammare vardera,
med en omrörare i respektive delvolym. I den första delvolymen kan polymer
doseras innan vattnet går vidare genom flockningskamrarna. Därefter leds vattnet
vidare till lamellsedimentering för avskiljning av flockarna. Lamellsedimentering
rekommenderas eftersom den medför ett mer optimalt utnyttjande av
sedimenteringsbassängens horisontella yta och gör sedimenteringssteget mer
kompakt. Lamellsedimenteringen är försedd med snedställda skivor (lameller) där
vattnet strömmar mellan dessa. Slampartiklar sedimenterar på ytan och samlas
ner i en slamficka.
Flockningssteget och sedimenteringssteget föreslås utgöras av fristående enheter
som placeras på golvnivå.
Om underhåll behövs på flockning eller lameller i någon av linjerna på sådant sätt
att linjen behöver stängas av, planeras detta till en tidpunkt då väderprognosen
de närmaste dagarna inte varnar för väldigt stora regnmängder.
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Kemisk fällning utförs med fällningskemikalie, polymer och lut. För detta
installeras flockningstank med omrörare. I ett separat kemikalierum placeras
förrådskärl för fällningskemikalie, polymer och lut inklusive doserpumpar.
Årlig kemikalieförbrukning för fällningssteget är beräknad på uppskattat framtida
medelflöde och dosering baserat på erfarenheter från pilotförsök med lakvatten
från andra anläggningar. I denna utredning har det räknats på PAX XL-1000
(9,3 %-ig) men vilken fällningskemikalie som är mest fördelaktig för det aktuella
lakvattnet och optimal dosering behöver utredas vidare med tester och
fällningsförsök. Initialt i laboratorieskala men sedan även i en större skala på plats
med det aktuella lakvattnet. Det samma gäller för polymerdosering, där den mest
fördelaktiga polymeren behöver testas innan den appliceras i stor skala.
4.2.4

Filtersteg
Filtersteget utgörs av sandfilter och efterföljande kolfilter. Syftet med sandfiltren
är att få ett så partikelfritt lakvatten som möjligt innan lakvattnet leds vidare till
avskiljning av organiska miljögifter (främst med avseende på PFOS) i kolfilterna.
Sandfiltret kan antingen vara trycksatt eller som öppna filter, men trycksatta
sandfilter innebär generellt en enklare drift och större flexibilitet avseende
placering av filtren. Filtersteget föreslås utformas med två parallella trycksatta
sandfilter, där varje sandfilter klarar av att hantera hela flödet. Detta för ökad
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driftstabilitet och robusthet eftersom sandfilter behöver backspolas regelbundet
och kan även kräva att ett filter tas ur drift vid underhåll.
För avskiljning av organiska miljögifter, främst med avseende på PFOS, föreslås
en linje med 3 seriekopplade kolfilter. Filtersteget utformas så att två
seriekopplade filter är i drift samtidigt och ett filter står redundant. När det första
filtret är mättad tas det ur drift samtidigt som det tredje filtret kopplas på.
Seriekopplade filter möjliggör högre reningsgrad samt ökad redundans jämfört
med att enbart ha ett filter. Kolets gångtid och reningsgrad är svårt att bedöma
utan tester med det aktuella lakvattnet därför rekommenderas först försök i
pilotskala för detaljerad dimensionering av kolfiltret.
Till filtersteget är kopplad en spolvattenbassäng av volymen 30 m3.
4.2.5

Slamhantering
Slam från förbehandlingen pumpas till ett slammagasin. Avvattning kan
genomföras med exempelvis centrifug eller skruvpress. Rejektvattnet återförs till
lakvattendammen. Förväntat TS-halt på avvattnat slam efter centrifug och
skruvpress är cirka 15-20%. Producerat slam kan hämtas av slamsugbil eller
lagras i containrar som hämtas av exempelvis Ragn-Sells.

4.2.6

Ytbehov
Hela reningssteget placeras i en ny byggnad. Flockningstankar,
lamellsedimentering, sandfilter och kolfilter utgörs av fristående enheter som
placeras på golvnivå. Utöver processtegen krävs det ytor för pumpar, rör,
spolvatten, returspolvatten, kemikaliehantering samt el, vvs och
personalutrymmen.
Ytbehov i markplan för anläggningen bedöms till ca 400 m2. Utrymmen för
personal, VVS och el är förlagda på övre plan.
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För layout av anläggningen hänvisas till Bilaga 8.
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4.2.7

Dimensionerande data för etapp 1
Dimensionerande data för etapp 1 visas i Tabell 12.
Tabell 12. Dimensionering av mekanisk och kemisk reningsanläggning för Sivik.
Dimensionerande flöde på vardera linjen är 18 m3/h.

Inloppspumpstation
Inloppspumpar

Antal
Kapacitet per styck

st
m3/h

2
18

Antal
Kapacitet per styck
Volym per styck
Uppehållstid
Lamellsedimentering Antal
Kapacitet per styck
Projicerad yta
Ytbelastning
Slamproduktion
Slamhalt
Avvattning
Skruvpress/filterpress
Volym slammagasin
Slampump
Antal
Kapacitet
Filtersteg
Filterpump
Antal
Kapacitet per styck
Sandfilter
Antal
Kapacitet per styck
Filteryta per styck
Ytbelastning
Kolfilter
Antal
Kapacitet per styck
Filteryta per styck
Uppehållstid vid Qdim
Ytbelastning
Kemikalier
Uppskattad medelförbrukning lut
Uppskattad medelförbr. fällningskemikalie
Uppskattad medelförbrukning polymer

st
m3/h
m3
min
st
m3/h
m2/m2
m/h
m3/d
%
m3/h
m3
st
m3/h

2
18
6
20
2
18
4,4
1,5
~ 0,5 -1
1
0,3-3
15
1
1

st
m3/h
st
m3/h
m2
m/h
st
m3/h
m2
min
m/h
m3/år
m3/år
m3/år

2
20
2
18
4
4,5
3
18
3
24
6
6
4
0,1
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Förbehandling
Flockningstank
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4.3

Etapp 2: Kompletterande biologisk rening
Om behovet av lokal kväverening kvarstår krävs ett kompletterande biologiskt
reningssteg. I etapp 2 ingår därför implementeringen av ett biologiskt reningssteg
med MBBR. Detta medför att recipienten kan ändras från Långeviks reningsverk
till Saltö Fjord.
Ett principiellt processchema av komplett anläggning inklusive det kompletterande
kvävesteget visas i Figur 19. Flödesschema redovisas i Bilaga 7.

Fällningskemikalier
pH justering
Flockning

Lamellsedimentering

Sandfilter

Kolfilter i serie

Lakvatten
från lakvattendamm

Rejektvatten
till lakvattendamm

Saltö Fjord

Slambehandling
Avvattning
Fosfor
Slamlager

MBBR N

Tillsats av kolkälla

Polymer

MBBR DN

Flockning Flotation

Luft

Figur 19. Principiellt processchema för etapp 2 med mekanisk, kemisk och
biologisk behandling av lakvattnet innan avledning till Saltö Fjord.
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4.3.1

Biologisk kväverening i MBBR
Biologisk behandling utgörs i detta alternativ av MBBR med efterdenitrifikation.
MBBR-processen är robust och kompakt, och har p.g.a. att det är en
biofilmsteknik en god resiliens gentemot eventuella toxiska ämnen som skulle
kunna slå ut nitrifikationen.
Hela den biologiska reningsanläggningen föreslås placeras i en ny byggnad i direkt
anslutning, alternativt som en sammanhängande utbyggnad, till byggnaden
beskriven för etapp 1. Biologisk rening kopplas på som reningssteg efter
lamellsedimenteringen men innan sandfiltren. Förslagsvis kan lakvattnet från
förbehandlingen rinna med självfall genom det biologiska reningssteget. Efter
biologisk rening leds lakvattnet till befintlig pumpsump och därifrån pumpas det
till sand- och kolfiltren.
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MBBR-anläggningen har dimensionerats för en vattentemperatur på 2,5 °C, vilket
är en väldigt låg temperatur med avseende på biologisk kvävereduktion.
Processen kommer sannolikt att kräva någon form av uppvärmning för att
säkerställa att den biologiska aktiviteten upprätthålls året runt.
Den biologiska reningen fördelas på två linjer med fyra separata zoner i varje
linje; en luftad zon där nitrifikation sker, en de-ox zon för att reducera syrehalten,
en syrefri zon där denitrifikation sker samt en luftad zon för reduktion av organiskt
material. För detta krävs antingen en gemensam bassäng med tre skiljeväggar,
alternativt fyra separata reaktorer i vardera behandlingslinjen. Valet av att fördela
flödet på två behandlingslinjer grundas i att öka driftstabiliteten och klara av
variationer i belastning under olika perioder av året.
Fosforsyra doseras i nitrifikationen för att täcka behovet av fosfor både i
nitrifikations- och denitrifikationssteget. Kolkälla i form av exempelvis metanol
tillsätts i denitrifikationssteget.
Från MBBR anläggningen leds vattnet med självfall till en flockningsbassäng för
inblandning av polymer och eventuellt fällningskemikalie (exempelvis PAX) innan
vattnet leds till flotationsbassäng för separation av bioslam. Utloppet från
flotationsbassängen går till ny pumpsump och därefter vidare till sandfiltren. En
slampump pumpar bioslam från flotationen till ett slammagasin.
Efter behandling i sand- och kolfiltren (beskrivna i etapp 1) pumpas det
behandlade lakvattnet till utsläppspunkten.
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4.3.2

Ytbehov
Arealbehovet för den kompletterande biologiska behandlingslinjen i etapp 2
bedöms till ca 285 m2. Layout redovisas i Bilaga 8.
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4.3.3

Dimensionerande förutsättningar för kväverening i etapp 2
Dimensionerande data för etapp 2 visas i Tabell 13.
Tabell 13. Dimensionering av biologisk reningsanläggning för Sivik.

Nitrifikation

De-ox steg

Denitrifikation

Antal

m

Hastighet (vid 2,5 °C)

gNH4-N/m2,d

0,15*

Fyllnadsgrad

%

45%
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2

59

3

Bäraryta

m /m

800

HRT vid Qdim

h

7

Dosering fosforsyra

gP/l

0,7

Årsförbrukning fosforsyra

l/år

250

Antal

st

2

Volym per styck

m

Fyllnadsgrad

%

3

5
50%

2

3

Bäraryta

m /m

800

HRT vid Qdim

h

0,5

Antal

st
m

2
3

34
2

Hastighet (vid 2,5 °C)

gNO3-N/m ,d

0,25

Fyllnadsgrad

%

45%
2

3

Bäraryta

m /m

800

HRT vid Qdim

h

4

Kolkälledosering

gCOD/gNin

5

Kolkälla

gCOD/l MeOH

395

Årsförbrukning kolkälla

m3 MeOH/år

28

Antal

st

2

Volym per styck

m

Fyllnadsgrad

%

3

5
50%

2

3

Bäraryta

m /m

800

HRT vid Qdim

h

0,5

Flockningstank Antal
Kapacitet per tank

Flotation

2
3

Volym per styck

Volym per styck

Luftat steg

st

st

2
3

18

3

3

m /h

Volym per tank

m

Uppehållstid

min

10

Antal

st

2

Volym per tank

m3

8

Ytbelastning

m/h

4
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Slamproduktion

m3/d

1,8

Slamhalt

% TS

1%

Dagsbehov PAX 9,3%

l/d

20

3

Medel årsförbrukning PAX

m

Dagsbehov polymer

l/d

0,4

3

0,1

Medel årsförbrukning polymer

m

7

*Förutsätter att nitrifikationshämning ej föreligger. Försök behöver genomföras.

4.4

Förslag på placering av reningsverk och utsläppspunkt
Två olika möjliga placeringar av reningsverket har övervägts (Figur 20). Den ena
är i anslutning till lakvattendammen inom det område som finns avsatt för
framtida lakvattenhantering. Området utgörs av naturmark och är beläget
nedanför en brant slänt. Fördelen med en placering här är att ledningsdragning
från lakvattendammen blir mycket kort och kan göras utan att korsa andra
ledningar, asfaltytor eller områden med deponerat avfall. Huvudsaklig nackdel är
att området är något svårtillgängligt. Hur man bäst utformar accessen till detta
område för de fordon som behövs vid byggnation och drift har inte utretts. En
enklare väg ned från plattan till området vid lakvattendammen finns idag.
Ett annat alternativ för placering av en reningsanläggning är i kanten av
avrinningsplattan. Det har den fördelen att om man vill pröva mobila
containerbaserade lösningar för delar av reningen, så kan sådana troligen sättas
på plats på plattan utan föregående markarbeten. För att få tillräckligt med
utrymme kan man dock vilja ta i anspråk även en del av den intilliggande
bergytan, vilket kan innebära behov av sprängning.
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I figuren illustreras ytbehovet för respektive etapp av reningsanläggningen, där
blått (ca 400 m2) utgör alternativ A med förbehandling och grönt (ca 285 m2) är
tillkommande ytbehov för alternativ B med biologisk kväverening. Illustrationerna
är ungefärliga och representerar inte en detaljerad layout.
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Figur 20. Alternativa platser för reningsanläggning. Blå färg visar ytbehov för
alternativ A, Grön färg är tillkommande ytbehov för alternativ B med biologisk
kväverening.
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Vid utredning av utsläppspunkt till Saltö fjord har det beaktats vilka tillgängliga
vägar som finns att nå recipienten. Då området mellan avfallsanläggningen och
fjorden i huvudsak utgörs av berg i dagen är det inte möjligt att bara gräva ned
en ledning rakt ut.
I recipientutredningen (Bilaga 2) redovisas skälen för att välja en utsläppspunkt
utanför Siviksbuktens mynning. I detta avsnitt ges en beskrivning av
förutsättningarna för ledningsdragning och överföring av lakvatten till möjlig
utsläppspunkt. Någon detaljerad utredning kring utformning av ledningssystem för
avledande av behandlat lakvatten innefattas inte inom ramen för denna utredning.
De alternativ som redovisas nedan är översiktliga och behöver utredas vidare.
Alternativ A - Avledning till Långeviks AVR
I det fall behandlat lakvatten avleds till Långevik kan befintligt ledningssystem för
lakvatten nyttjas i stora delar. Systemet behöver dock anpassas till de förändrade
förutsättningarna. Nedan redovisas en möjlig utformning.
Steg 1 - Befintlig utloppsledning från dammen pluggas.
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Steg 2 - Vattnet pumpas från lakvattendammen till reningsanläggningens första
reningssteg. Detta kan ske genom att en pumpstation förläggs i eller i anslutning
till lakvattendammen. Eventuellt kan en av de befintliga utloppsbrunnarna i
dammen användas som pumpstation. Ett annat alternativ är att sugande pumpar
placeras i anslutning till reningsanläggningen.
Steg 3 - En ny ledning förläggs från reningsanläggningen till en brunn på befintlig
lakvattenledning som avleder behandlat lakvatten till Långeviks reningsverk via
befintligt system, se Figur 21.

Figur 21. Flödesschema, princip för ledningssystem för lakvatten vid avledande
av behandlat lakvatten till Långeviks ARV.
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Alternativ B 1 - Avledning till recipient via befintlig kulvert under
campingplats
Steg 1 och steg 2 genomförs på samma sätt som för avledning till Långeviks ARV
ovan.
Steg 3 - En ny ledning förläggs från reningsanläggningen till en brunn på befintlig
lakvattenledning som avleder behandlat lakvatten i nordöstlig riktning mot
Siviksvägen. I anslutning till Siviksvägen finns ett inlopp till en kulverterad
dagvattenledning som mynnar vid stranden tillhörande campingen norr om Siviks
avfallsanläggning. Befintlig lakvattenledning kopplas om så att denna avleder
lakvatten till befintlig kulvert istället för till Långevik.
Steg 4 – Befintlig kulvert förlängs ut i recipienten längs havsbotten, se Figur 22
nedan.
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Figur 22. Flödesschema, princip för ledningssystem för lakvatten vid avledande
av behandlat lakvatten till recipient via befintlig kulvert.
Alternativ B 2 - Avledning till recipient via dike som avvattnar
Hasslövs myr
Steg 1 och steg 2 genomförs på samma sätt som för avledning till Långeviks ARV
ovan.
Steg 3 – En pumpstation anläggs i anslutning till reningsanläggningen med
kapacitet att överföra utgående behandlat lakvatten till befintligt dike som
avvattnar Hasslövs myr via en tryckledning.
Steg 4 - Tre olika alternativ för ledningsdragning mellan reningsanläggningen och
diket redovisas nedan. Alternativen illustreras även i Figur 23.
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Alternativ 1.
Omgivande områden utanför deponin utgörs av berg i dagen. Längs deponins
norra och västra gräns finns en jordvall. Ledningen kan förläggas på frostfritt djup
i vallen genom konventionell schaktning. Överföringsledningens längd kommer att
uppgå till ca 400 m varav ca 200 m ledning bedöms kunna förläggas i vallen.
I sträckan mellan reningsanläggningen och vallen (ca 120 m) kan ledningen
antingen förläggas i ledningsgrav som schaktas ut i deponin eller ovan mark på
ledningsbädd som täcks över. Vid behov kan ledningen isoleras och/eller förses
med värmekabel.
I sträckan mellan vallen och diket som avvattnar Hasslövs myr (ca 80 m) kan
ledningen antingen förläggas i berg efter sprängning eller styrd borrning
alternativt förläggas på ledningsbädd ovanpå berget som sedan täcks över. Vid
behov kan ledningen isoleras och/eller förses med värmekabel.
Alternativ 2.
Genomförs på samma sätt som alternativ 1 med undantag av att ledningen
ansluts till planerad dagvattenledning från planerad dagvattendamm. Detta
förkortar ledningsdragningen på/i berg avsevärt.
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Alternativ 3.
Ledningen förläggs utanför deponin i norr och väster istället för i vallen. Ledningen
kan antingen förläggas i berg efter sprängning alternativt förläggas på
ledningsbädd ovan på berget som sedan täcks över. Vid behov kan ledningen
isoleras och/eller förses med värmekabel.

o:\got1\smi\2020\1320050289\4_leverans\2021-02-01 slutleverans rapport\doc\20210201_huvudrapport sivik.docx

Bland annat följande bör beaktas vid framtida fördjupad utredning/projektering:
-

Om alternativ 1 eller 2 väljs behöver ledningens påverkan på framtida
sluttäckningsarbeten beaktas. Dels är risken mycket stor att ledningen
utgör ett hinder i samband med sluttäckning och dels kan ledningens
tillgänglighet påverkas efter sluttäckning. Ledningens placering kan
därmed behöva justeras i samband med sluttäckning.

-

Om alternativ 3 väljs behöver konstruktionens påverkan på
dräneringsdiket för lakvatten beaktas så att dess funktion bibehålls.

-

Kapaciteten i befintligt dike som avvattnar Hasslövs myr bör utredas och
vid behov utökas. Detta så att lakvatten inte riskerar att brädda alternativt
kunna nå myren vid ogynnsamma förhållanden. Det finns en förträngning i
form av en bergklack i dikessträckningen som eventuellt kan ha en
dämmande effekt vid höga flöden.
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Figur 23. Avledning till recipient. Rosa prickade linjer visar alternativa
ledningssträckningar för avledande av behandlat lakvatten till recipient. Grön linje
visar utloppsledning för behandlat dagvatten.
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5.

Kostnadsbedömning
I utredningen har översiktliga kostnadsbedömningar utförts på förstudienivå.
Resultaten av denna typ av kostnadsbedömningar innehåller relativt stora
osäkerheter, av storleksordning ca 20 %. En mer detaljerad kostnadsprognos
föreslås genomföras i ett senare projektskede.

5.1

Investeringskostnader
Framtagning av investeringskostnader för mekanisk och kemisk rening i etapp 1,
samt biologisk rening i etapp 2 har baserats på i tidigare utförda projekt
framtagna kalkyler för lak- och spillvattenanläggningar. Därifrån har priser för de
olika anläggningsdelarna räknats fram.
Kostnad för el/styr, VVS och projektering har bedömt genom schablonvärden
enligt nedan.
·
·
·

5.1.1

El/styr = 25% av kostnaden för maskin och bygg
VVS = 15 % av kostnaden för maskin och bygg
Projektering, upphandling, byggledning och kontroll = 20 % av
entreprenadkostnad

Etapp 1
Kostnaden för en kemisk och mekanisk reningsanläggning med fällning, flockning,
lamellsedimentering, sandfilter, kolfilter och slamavvattning bedöms till 33 – 36
MSEK, vilket fördelas enligt nedan.
·
·
·
·
·
·
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5.1.2

Maskinutrustning
Byggnad inkl. grundläggning
El/styr
VVS
Projektering mm
Oförutsedda kostnader

10 – 10,5 MSEK
7 – 7,5 MSEK
4,5– 5 MSEK
2 – 2,5 MSEK
5 – 5,5 MSEK
4,5 – 5 MSEK

Etapp 2
Kostnaden för ett biologiskt reningssteg med MBBR bedöms till 17 – 20 MSEK,
vilket fördelas enligt nedan.
·
·
·
·
·
·

Maskinutrustning
Byggnad inkl. grundläggning
El/styr
VVS
Projektering mm
Oförutsedda kostnader

3,5
5,5
2–
1–
2,5
2,5

- 4 MSEK
– 6 MSEK
2,5 MSEK
1,5 MSEK
- 3 MSEK
– 3 MSEK
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5.2

Driftkostnader

5.2.1

Etapp 1
Driftkostnader för reningsanläggning för kemisk och mekanisk rening presenterad
i etapp 1 kommer att bestå av energiåtgång, kemikalier (lut, PAX och polymer),
förbrukning av filtermaterial (sand- och kolfilter), slamavyttring samt
personalomkostnader.
För bedömning medeleffektbehovet för en sådan anläggning har erfarenheter från
andra projekt utförda av Ramboll använts. Baserad på denna bedöms
medeleffektbehovet till 3 kW för pumpning. Med energipris på 1,1 kr/kWh innebär
detta en årlig energikostnad på ca 30 000 SEK. Utöver det tillkommer kostnader
för drift av lokalen för anläggningen (uppvärmning, belysning mm).
Driftkostnader avseende kemikalier utgörs av lut, PAX och polymer och bedöms
per år till följande:
·
·
·

Lut
PAX
Polymer

30 000 SEK
45 000 SEK
3 500 SEK

För bedömning av kostnad för materialåtgång i filterstegen (sand- och kolfilter)
har projekt som Ramboll har utfört åt SYSAVs lakvattenanläggning på Spillepeng i
Malmö samt resultat presenterade på seminarium från IVL (se Bilaga 4, rapport
förväntas publiceras i december) använts. Baserat på denna förväntas
driftkostnaden för rening av lakvattnet i sand- och kolfilterstegen ligga i spannet
6-10 kr/m3 behandlat lakvatten. Årlig kostnad blir utifrån det 430 000 – 720 000
SEK. I kostnaden ingår kostnad för filtermaterial samt kostnad för avyttring av
förbrukat filtermaterial. Det stora spannet speglar de osäkerheter som finns kring
hur länge kolfiltret kan drivas innan filtermaterialet behöver bytas ut mot nytt
filtermaterial, samt vilka utgående halter av PFOS som kommer att tillåtas.
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Kostnad för slamavyttring för etapp 1 bedöms till ca 30 000 - 35 000 SEK per år,
baserad på 8 000 SEK per hämtning á 10 m3.
I posten personalomkostnader ingår följande roller: driftingenjör, tekniker,
miljö/processingenjör samt laboratoriepersonal. För en drift av en anläggning
motsvarande etapp 1 med kemisk och mekanisk rening är bedömningen att det
krävs 0,5–1 heltidstjänster, fördelade på de 4 positionerna. Med antagandet att
personalkostnaden är 850 000 SEK/anställd/år utgör denna post 425 000 –
850 000 SEK per år.
Total driftkostnad en reningsanläggning motsvarande Etapp 1 bedöms till ca
1 000 000 – 1 700 000 SEK.

52 av 61

Huvudrapport
Siviks avfallsanläggning - Förstudie lakvattenbehandling
Unr 1320050289

5.2.2

Etapp 2
Driftkostnaderna för etapp 2, med implementering av biologisk kväverening,
kommer utöver kostnaderna presenterade i etapp 1 bestå av ökat energibehov
(pumpning, luftning, omrörning) och kemikalier för det biologiska steget (kolkälla,
fosforsyra, PAX och polymer). Medeleffektbehovet för biologisk kväverening som
presenteras i etapp 2 bedöms till 8-10 kW, totalt bedöms medeleffektbehovet för
en anläggning som innefattar både etapp 1 och etapp 2 bli 10-12 kW. Med ett
energipris på 1,1 kr/kWh innebär detta en årlig energikostnad på ca 100 000 –
120 000 SEK för etapp 1 + etapp 2.
Precis som presenteras för etapp 1 kommer kostnader för drift av anläggningen
(uppvärmning, belysning mm) att tillkomma.
Driftkostnader avseende kemikalier utöver de som behövs för etapp 1 utförs i
etapp 2 av kolkälla (metanol), fosforsyra, PAX och polymer och bedöms per år till
följande:
·
·
·
·

Kolkälla
Fosforsyra
PAX
Polymer

140 000 SEK
Försumbar (1250 SEK)
80 000 SEK
5 000 SEK

I posten personalomkostnader ingår följande roller: driftingenjör, tekniker,
miljö/processingenjör samt laboratoriepersonal. Vid utbyggnad av anläggningen
med etapp 2 är bedömningen att det för drift av hela anläggningen (etapp 1 +
etapp 2) kommer att krävas 1–2 heltidstjänster fördelade på de 4 rollerna. Med
antagandet att personalkostnaden är 850 000 SEK/anställd/år utgör denna post
850 000 SEK – 1 700 000 SEK per år.
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Total driftkostnad en reningsanläggning motsvarande Etapp 1 + Etapp 2 bedöms
till ca 1 600 000 – 2 800 000 SEK.
Utöver det kan energikostnad för eventuell uppvärmning av lakvattnet tillkomma.
Till vilken temperatur värmning bör ske kan avgöras först efter genomförda
försök. Som ett beräkningsexempel - om lakvattnet behöver värmas upp från 2 °C
till 6 °C under 6 månader per år, samt att flödet är 18 m 3/h, medför detta en årlig
kostnad på ca 600 000 SEK, förutsatt att elpriset är 1,1 kr/kWh.
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6.

Påverkan på recipient vid föreslagna alternativ

6.1

Förutsättningar
Förutsättningarna i recipienten Saltö fjord och potentiell påverkan vid utsläpp av
orenat lakvatten i recipienten redovisas mer ingående i Bilaga 2.
Sammanfattningsvis bedöms inte den ekologiska statusen påverkas på
kvalitetsfaktornivå och inte heller möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen god
status. Däremot bedöms det ändå vara eftersträvansvärt att reducera utsläppet av
ammonium och totalkväve före utsläpp med hänsyn till påverkan lokalt vid
utsläppspunkten. Vidare bedöms det finnas ett behov av att reducera utsläppet av
PFAS-ämnen inklusive PFOS eftersom det är persistenta ämnen som inte bryts ned
i naturen. Nedan sammanfattas recipientpåverkan utifrån de olika alternativen.

6.2

Alternativ A: Förbehandling och avledning till Långeviks ARV
I detta alternativ avskiljs partikulära föroreningar och metaller genom kemisk
fällning, sedimentering och filtrering i sandfilter. Därefter avskiljs organiska
miljögifter med fokus på PFOS med målvärde 100 ng/l av PFOS vilket är en
halvering av nuvarande utsläpp. Vid Långeviks ARV avskiljs kväve i minst samma
grad som idag.
Detta alternativ påverkar recipienten Saltö fjord främst genom ett reducerat
utsläpp av PFAS-ämnen. Mängden är så liten i förhållande till recipienten att det
inte är möjligt att avläsa någon effekt, men i förlängningen bidrar reduktionen till
att en andel av icke nedbrytbara kemikalier tas ur kretsloppet.
Innehållet av PFAS-ämnen i slammet från Långevik kommer också minska med
uppskattningsvis 7-8 %. Slammet klarar redan före reduktion lågrisknivån för
användning i jordbruk med god marginal enligt den analys som har utförts i
projektet, men detta minskar ytterligare spridningen.
Siviks bidrag till metallbelastningen av slammet är så liten att mätbar effekt
troligen inte uppstår, men det kommer att vara en minskning.
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6.3

Alternativ B: Fullständig behandling och avledning till Saltö fjord
I detta alternativ är förbehandlingen och avskiljningen av organiska miljögifter
densamma som i alternativ A. Alternativet kompletteras med avskiljning av kväve.
I en biologisk kväverening kan reduktion till ett utsläppsvärde om 15 mg/l kanske
komma att uppnås under gynnsamma omständigheter. Då inga försök på aktuellt
lakvatten ännu utförts är det dock för tidigt att avgöra vad som är en helt
realistisk och genomförbar nivå.
Detta alternativ påverkar recipienten Saltö fjord genom ett reducerat utsläpp av
PFAS-ämnen på motsvarande sätt som vid alternativ A. Mängden är så liten i
förhållande till recipienten att det inte är möjligt att avläsa någon effekt, men i
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förlängningen bidrar reduktionen till att en andel av icke nedbrytbara kemikalier
tas ur kretsloppet.
Innehållet av PFAS-ämnen i slammet från Långevik kommer på grund av att
lakvattnet inte längre tas emot att minska med uppskattningsvis 15 %. Slammet
från Sivik blir inte aktuellt för spridning i jordbruk, till skillnad från slammet från
Långevik, så de PFAS-ämnen som binder till bioslammet vid lokal biologisk
kväverening tas ur kretsloppet.
Vid fullt utbyggd lokal biologisk kväverening, som klarar uppsatta målvärden,
kommer samma mängd kväve att släppas ut till recipienten som vid överledning
till Långevik. Utsläpp av lakvatten lokalt vid Sivik innebär dock att en förflyttning
av utsläppspunkten från Långeviks reningsverk till en annan utsläppspunkt inom
recipienten. Detta kommer innebära att lokal påverkan på bottenfaunan och
primärproduktionen uppkommer.
Flödet av lakvattnet varierar över året, med lägre flöden under sommaren och
högre under vintern beroende på nedbörden. Under vintern, när den biologiska
produktionen är låg, kommer utsläppen av lakvatten ge en mindre påverkan på
bottenfaunan då lakvattnet kommer att sprida sig med resten av vattenmassan
innan någon lokal primärproduktion kan ta upp näringsämnena i vattnet.
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Vid ett alternativ med lägre kväveavskiljning i den lokala reningen blir påverkan
något större i den lokala utsläppspunktens omedelbara närhet. Under sådana
omständigheter bör man i första hand utföra behandling som omvandlar
ammonium för att undvika toxiska förhållanden i utsläppspunkten. Halterna av
ammonium i det obehandlade lakvattnet bedöms vara ca 74 gånger högre än
maximalt tillåten nivå i recipienten sommartid. För samtliga utsläppsvägar som
har diskuterats sker en viss utspädning i befintliga diken före utsläppet i
recipienten. En efterpolering av lakvattnet i våtmark/markfilter i området
nedströms lakvattendammen skulle kunna vara ett alternativ för att åstadkomma
nitrifikation och minska belastningen av kväve sommartid när det mest behövs,
men förutsättningarna behöver utredas.
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7.

Diskussion och slutsatser
Rambo avser att utforma en ny behandlingsanläggning för rening av lakvatten
från avfallsanläggningen vid Sivik. Hur omfattande utformningen av den nya
behandlingsanläggningen behöver vara styrs till stor del av vilken recipient
(Långeviks ARV eller Saltö Fjord) behandlat lakvatten ska avledas till.
Baserat på de föroreningar som förekommer i lakvattnet från Sivik, samt
recipientens respektive Långeviks ARV:s lämplighet att ta emot behandlat
lakvatten, är den samlade bedömningen att en framtida reningsanläggning bör
fokusera på reduktion av fokusmetaller (zink, nickel och kadmium) och
PFAS/PFOS. Om det behandlade lakvattnet ska avledas till Saltö Fjord behöver
även till en viss del totalkväve och ammoniumkväve beaktas. För tillräcklig
reduktion av alla dessa ämnen krävs rening i flera steg.
Två alternativa systemlösningar har tagits fram; Alternativ A som består av
förbehandling, efterpolering och avskiljning av organiska miljögifter innan
avledning till Långeviks reningsverk. Alternativ B som består av förbehandling,
biologisk kväverening, efterpolering och avskiljning av organiska miljögifter innan
avledning till Saltö Fjord. Det som skiljer systemlösningarna åt är således behovet
av lokal biologisk kväverening om det behandlade lakvattnet ska avledas till Saltö
Fjord.
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Genomförd utredning visar på flera fördelar med ett etappvis genomförande
avseende byggnation av ny reningsanläggning på Sivik. I etapp 1 föreslås kemisk
och mekanisk rening införas, och i etapp 2 införs biologisk kväverening. Genom
ett etappvis införande kan en helhetslösning för behandling av lakvattnet på Sivik
skapas, där rening som gagnar både Långeviks reningsverk och recipienten Saltö
Fjord kan installeras på ett tidigare stadium. Genom att först genomföra etapp 1
ges möjlighet till att analysera och utvärdera kvalitén på lakvattnet efter ett första
behandlingssteg med kemisk och mekanisk rening. Det medför att behovet av ett
kompletterande kvävesteg kan utvärderas vidare och om behovet av lokal
kväverening kvarstår kan dimensioneringen av ett kvävesteg i etapp 2 finjusteras
utifrån erhållna resultat från etapp 1.
Investeringsbedömning har gjorts för de två etapperna. Total investering för Etapp
1 beräknas till 33 – 36 MSEK. För införande av Etapp 2 bedöms investeringen till
17 – 20 MSEK. Totalt ytbehov för Etapp 1 är ca 400 m2 respektive ca 285 m2 för
Etapp 2. Avseende driftkostnader uppskattas de till ca 1 – 1,7 MSEK för en
reningsanläggning motsvarande etapp 1, respektive 1,6 – 2,8 MSEK för en
reningsanläggning motsvarande Etapp 1 + Etapp 2.
Inför byggandet av en ny reningsanläggning bör labb- och pilotförsök genomföras,
framförallt med avseende på avskiljning av PFOS och kväve. Resultaten från
denna typ av försök utgör en bra grund för att kunna bygga en korrekt
dimensionerad fullskaleanläggning, samt ger möjlighet att ta fram en noggrannare
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kostnadsbedömning. Fortsatt avledning av det renade vattnet till Långevik
förordas under en förlängd utredningsperiod, då förutsättningarna för kväverening
ska utredas fördjupat.
Inför fortsatt arbete finns det främst två områden som fortfarande kringgärdas av
stora osäkerheter, vilka behöver beaktas innan man kan bestämma sig för i vilken
riktning man ska gå, och det är kväverening samt PFAS/PFOS.
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Avseende kväverening gäller frågan var den ska ske, på Sivik eller på Långeviks
avloppsreningsverk? Svaret på den frågan hänger bland annat på vilka strategiska
beslut som fattas inom LEVA och Lysekils kommun. Dessutom finns det planerade
förändringar i verksamheten kring bland annat minskad hantering av organiskt
slam på avvattningsplattan som kan leda till minskade halter av kväve i
lakvattnet. Skulle det visa sig att kvävehalterna i lakvattnet minskar efter införda
verksamhetsförändringar, medför det även att behovet av kompletterande lokal
kväverening minskar, alternativt uteblir. I tillägg är det utmanande ur
behandlingssynpunkt att driva en lokal biologisk kväverening eftersom det
periodvis råder svåra förutsättningar med låga temperaturer. Den biologiska
aktiviteten sjunker kraftigt under dessa förutsättningar. Detta leder till att
anläggningen kommer att behöva vara relativt stor för att kompensera för den
reducerade aktiviteten, samt att det kan krävas att lakvattnet periodvis värms upp
för att åstadkomma önskvärd reduktion av kväve. Vidare utredning får visa om
det är motiverat och skäligt med en processanläggning för biologisk
kväveavskiljning vid Sivik.
Då det redan finns ett område nedströms lakvattendammen som är reserverat för
framtida lakvattenbehandling (se flygbild i Bilaga 1) kan det vara relevant att även
utreda möjligheten att utveckla förutsättningarna här för naturlig nitrifikation och
kväveretention i anlagda markfilter/våtmarker. Ett sådant system har små
förutsättningar att kunna avskilja kväve vintertid och det är också mycket svårt
att dimensionera och styra så att specifika utsläppskrav kan klaras, men det skulle
kunna ge en efterpolering av vattnet, som minskar belastningen sommartid, när
det mest behövs, av framförallt ammonium, men även en del totalkväve. Ett
sådant system kan också ha en funktion i framtiden efter sluttäckning av deponin
för att uppfylla krav på omhändertagande av lakvatten, när lakvattenmängderna
har minskat så att reningsanläggningen kanske inte längre kan nyttjas.
När det gäller PFAS händer det just nu mycket i den frågan inom lakvattenområdet. Det blir därför svårt att veta vad som i ett längre perspektiv är den
bästa lösningen för Sivik. Det finns en risk att man, om man går för fort fram,
bygger in sig i en lösning som redan om ett par år upplevs omodern och kanske
även är dyrare i drift jämfört med nya tekniker. Länsstyrelserna i Sverige ska i ett
gemensamt projekt se över vilka krav de bör ställa på avfallsanläggningar
avseende åtgärder mot utsläpp av PFAS och innan det är genomfört finns också en
stor osäkerhet om vad som kan komma att gälla. Det kan konstateras att IVL:s
projekt avseende PFAS-rening av lakvatten är ett betydelsefullt forskningsprojekt
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som pågår inom området just nu, och det kan finnas anledning att beakta
resultaten som presenteras inom den studien innan en slutgiltig lösning för Sivik
väljs.
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Med anledning av ovanstående resonemang rekommenderas att Rambo AB
föreslår till tillsynsmyndighet att slutliga haltvillkor för utsläpp, samt slutligt villkor
om behov av kväverening vid utsläpp till Saltö fjord, skjuts upp under ytterligare
prövotid.
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8.

Rekommendation för fortsatt arbete

o:\got1\smi\2020\1320050289\4_leverans\2021-02-01 slutleverans rapport\doc\20210201_huvudrapport sivik.docx

Nedan redovisas förslag på fortsatt arbete.

·

Fällningsförsök för att utreda val av fällningskemikalie och polymer, samt
dosering av dessa. Försöken bör innehålla tester vid olika pH för att
utvärdera vilken pH justering som är lämplig.

·

Laboratorieförsök för att utvärdera nitrifikationshämning. Detta kan
initieras omgående, informationen är betydande för båda alternativen.

·

Kolonnförsök med aktivt kol och/eller jonbytesmassa för att utreda vilken
typ av filtermassa som är lämplig för Siviks lakvatten. Detta gäller för
avskiljning av både fokusmetallerna och PFAS/PFOS.

·

Inför byggandet av en ny reningsanläggning bör kontinuerliga försök i
pilotskala genomföras, framförallt med avseende på avskiljning av PFOS
samt biologisk kväveavskiljning. Syftet med ett pilotförsök är att få
värdefull information med avseende på exempelvis kemikaliedosering,
slammängder, reningskapacitet mm. Ett pilotförsök ger även värdefull
information avseende drift och underhåll. Resultaten från pilotförsöket
utgör en bra grund för att kunna bygga en korrekt dimensionerad
fullskaleanläggning samt ger möjlighet att ta fram en noggrannare
kostnadsbedömning.

·

Speciellt med avseende på PFOS finns det anledning att titta på fler
alternativ för PFAS/PFOS-avskiljning än kolfilter, exempelvis SAFF. Det
finns flera företag som erbjuder paketlösningar av det slaget och dessa
anläggningar är ofta relativt enkla att skala upp eller ner. Exempel på
företag som har färdiga anläggningar för både testdrift och fullskaledrift är
Eurowater och Envytech. I en sådan anläggning är det relativt enkelt att
byta ut den tekniska lösningen när man är klar med en testperiod och vill
testa ett annat koncept. En sådan anläggning kan troligtvis komma på
plats ett par månader efter beställning. Detta skulle till och med kunna
vara ett alternativ att tillämpa under kanske ett par års tid, framför att
bygga en fast reningsanläggning så fort som möjligt.

·

Fördjupad utredning av placering av reningsanläggning och
ledningsdragning inom och utanför avfallsanläggningen (se kapitel 4.4).
Utredning av pumpningsbehov, höjdförhållanden, schaktbarhet et.c.
Undersökning av geotekniska förutsättningar för att få fram bättre
underlag för kostnadsbedömningar av ledningsdragning och schakt- och
grundläggningsarbeten, som inte är inkluderade i den kostnadsbedömning
som översiktligt har tagits fram i denna utredning.
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·

Utredning av hur området nedströms lakvattendammen skulle kunna
nyttjas för anläggande av markfilter och/eller våtmarksdammar som
efterpolering av behandlat lakvatten. Närmare studie av de fysiska
förutsättningarna med hänsyn till områdets topografi m.m. Jämförelse av
olika typer av dammar eller filter samt bedömning av reningspotentialen
baserat på vilken ytbelastning som kan åstadkommas under
sommarhalvåret.
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1.

Inledning
En utredning ska göras om hur lakvattnet från Siviks avfallsanläggning ska renas.
I dagsläget leds lakvattnet till Långeviks avloppsreningsverk i Lysekil utan annan
föregående rening än sedimentation och utjämning i en lakvattendamm samt
oljeavskiljning från en delström som avrinner från asfalterade ytor mot
lakvattendammen. De recipientalternativ som har utpekats för lakvattnet är
antingen fortsatt avledning till reningsverket med lämplig lokal förbehandling eller
avledning till den närliggande recipienten Saltö fjord efter lokal lakvattenbehandling. Utsläppet från Långeviks reningsverk sker också i Saltö fjord, dock i en annan
punkt. Föreliggande PM redovisar förutsättningarna för respektive recipient,
lakvattnets föroreningsinnehåll och vilka parametrar som bör renas med avseende
på respektive recipient.

2.

Miljökvalitetsnormer
Alla vattenförekomster ska följa särskilda miljökvalitetsnormer (MKN) enligt
förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. MKN för
ytvattenförekomster utgör kvalitetskrav som syftar till att uppnå god/hög
ekologisk status och god kemisk status, om de inte omfattas av undantag. Vattnet
för utsläpp av det renade lakvattnet ingår i vattenförekomsten Saltö fjord
( WA28341915). Saltö fjord är också ett utpekat område som musselvatten och ska
skyddas enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.
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Informationen om vattenförekomsten är inhämtad från VISS (2020a).
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Figur 1. Ytvattenförekomsten Saltö fjord.
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2.1

Ekologisk och kemisk status i vattenförekomsten Saltö fjord

Saltö fjord uppnår måttlig ekologisk status, se Tabell 1. Klassning för den
ekologiska statusen baseras på miljökonsekvenstypen övergödning som bedöms
ha måttlig status baserad på kvalitetsfaktorerna Bottenfauna och Näringsämnen.
Kvalitetsfaktorn Bottenfauna är den utslagsgivande faktorn som visar att
näringsbelastning påverkar bottenfaunans artsammansättning negativt, medan
angiven status för Näringsämnen är god. Tillförlitligheten är låg eftersom de två
kvalitetsfaktorerna visar olika status. För kvalitetsfaktorn Bottenfauna har
mätdata inhämtats från stationer inom vattenförekomsten och för kvalitetsfaktorn
Näringsämnen har mätdata inhämtats från Släggö i en intilliggande
vattenförekomst (Gullmarn centralbassäng - SE581700-113000).
Miljökonsekvenstyperna morfologiska förändringar och kontinuitet samt
flödesförändringar har bedömts till måttlig status då kvalitetsfaktorerna
Konnektivitet respektive Hydrografiska villkor visar på måttlig status.
Tillförlitligheten är okänd för båda miljökonsekvenstyperna eftersom klassningen
av respektive kvalitetsfaktor är osäker och expertbedömningar av biologin saknas.
Påverkansanalysen visar på betydande påverkan med avseende på dessa
miljökonsekvenstyper.
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Tabell 1. Ekologisk status i Saltö fjord, förvaltningscykel 3 (2017-2021) (VISS,
2020a).
Klassificering
Ekologisk status
Biologiska kvalitetsfaktorer

Måttlig

Växtplankton

Hög

Makroalger och gömfröiga
växter
Bottenfauna

Ej klassad
Måttlig

Fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden

Hög

Ljusförhållanden
Näringsämnen

God
God

Särskilt förorenade ämnen

God

Konnektivitet i kustvatten och
vatten i övergångszon

Måttlig

Hydrografiska villkor i
kustvatten och vatten i
övergångszon
Morfologiskt tillstånd i
kustvatten och vatten i
övergångszon

Måttlig
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Hydromorfologi

God

Den sammanvägda bedömningen av de olika kemiska ämnena ger att den
kemiska statusen ej uppnår god status, se Tabell 2. Antracen har i
påverkansanalysen för miljögifter pekats ut, det saknas dock mätdata i
vattenförekomsten och det är därför inte möjligt att bedöma statusen för den
parametern. Gränsvärdena för bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver
överskrids i Sveriges alla undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och
kustvatten och uppnår ej god status. Dioxiner och dioxinlika föreningar samt
fluoranten och benso(a)pyren har analyserats i blåmusslor och har klassificerats
som god status för samtliga parametrar. Tributyltennföreningar (TBT) uppnår ej
god status. Det saknas mätdata från vattenförekomsten, statusen har tagits fram
genom extrapolering. TBT överskrids dock i samtliga mätpunkter på västkusten i
halter som kan vara problematiska för bottenfaunan.
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Tabell 2. Kemisk status i Saltö fjord, förvaltningscykel 3 (2017-2021) (VISS,
2020a).
Klassificering
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Kemisk status
Prioriterade ämnen

Uppnår ej god
Uppnår ej god

Antracen

Ej klassad

Bromerade difenyletrar

Uppnår ej god

Kvicksilver och
kvicksilverföroreningar

Uppnår ej god

Dioxiner och dioxinlika
föreningar

God

Fluoranten
Benso(a)pyren

God
God

Tributyltennföreningar

Uppnår ej god

2.2

Miljökvalitetsnormer för Saltö fjord

2.2.1

Ekologisk status
Kvalitetskravet är god ekologisk status till 2027 (förvaltningscykel 2 (20102016)). God ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller snarare
biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås
till 2021 på grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen
kommer från utsjön. Åtgärderna för Saltö fjord behöver emellertid genomföras till
2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027.

2.2.2

Kemisk status
Kvalitetskravet är god kemisk ytvattensstatus med undantag av bromerade
difenyletrar samt kvicksilver och kvicksilverföreningar (förvaltningscykel 2 (20102016)). Skälet för undantaget är att det är tekniskt omöjligt att sänka halterna för
ämnena till en halt som motsvarar god kemisk ytvattensstatus. De nuvarande
halterna (december 2015) får dock inte öka

2.2.3

Förslag till ny Miljökvalitetsnorm
Ett arbetsmaterial finns framtaget för förvaltningscykel 3 (2017-2021) (VISS,
2020b) där kvalitetskravet är god ekologisk status till 2027. De kvalitetsfaktorer
som har undantag och tidsfrist till 2027 är Bottenfauna, Konnektivitet i kustvatten
och vatten i övergångszon samt Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i
övergångszon. För denna utredning är endast kvalitetsfaktorn Bottenfauna
relevant.
Bottenfauna påverkas av diffusa källor genom vattenutbyte med intilliggande
vattenförekomster, detta har identifierats som en betydande påverkanskälla.
Riskbedömningen anses osäker och det krävs övervakning för att verifiera
statusbedömningen. Vattenförekomsten får därför undantag till 2027 med skälet
tekniskt omöjligt på grund av kunskapsbrist.
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Bottenfauna påverkas genom punktkällor som direktutsläpp från industri och
reningsverk. Tillförlitligheten i statusklassning är låg/information saknas vilket
innebär att den genomförda riskbedömningen om god status kan nås är osäker.
Åtgärder kan därför inte initieras utan att vattenförekomsten omfattas av
övervakning. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet tekniskt
omöjligt pga. kunskapsbrist.
Ett arbetsmaterial finns framtaget för förvaltningscykel 3 (2017-2021) (VISS,
2020b) där kvalitetskravet är god kemisk ytvattensstatus med undantag av
bromerade difenyletrar samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Skälet för
undantaget är att det är tekniskt omöjligt att sänka halterna för ämnena till en
halt som motsvarar god kemisk ytvattensstatus. De nuvarande halterna
(december 2015) får dock inte öka. Lokala påverkanskällor som bidrar till sänkt
status för bromerade difenyletrar samt kvicksilver och kvicksilverföreningar ska
åtgärdas oavsett det mindre stränga kravet för atmosfärisk deposition.
Tributyltennföreningar har kvalitetskravet god kemisk ytvattensstatus med
tidsfrist till 2027. Skälet till undantaget är att gränsvärdet överskrids, dock är
tillförlitligheten låg vilket innebär den genomförda riskbedömningen om god status
kan nås är osäker. Åtgärder kan därför inte initieras utan att vattenförekomsten
omfattas av övervakning.

2.3

Påverkanskällor - punktkällor

I Tabell 3 visas de påverkanskällor som är punktkällor och har en betydande
miljöbelastning i vattenförekomsten.
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Tabell 3. Punktkällor för miljöproblem i vattenförekomsten.
Punktkälla

Miljöproblem

Risk för sänkt status

Reningsverk –
Långevik
Fiskkonservindustri –
Marenor Seafood,
Dalaskogen

Övergödning pga. belastning
av näringsämnen
Övergödning pga. belastning
av näringsämnen

Totalkväve
Totalfosfor
Totalkväve

Förorenade områden

Miljögifter som potentiellt kan
tillföras i betydande mängd

Antracen
TBT

3.

Utsläppspunkt och bottenfaunaundersökning

3.1.1

Planerad utsläppspunkt
Från avfallsanläggningen har det identifierats två möjliga vägar att leda ut vatten
från en lokal reningsanläggning till recipienten Saltö fjord (Figur 2). Båda
alternativen utgör befintliga och/eller planerade utsläppspunkter för dagvatten
från anläggningen. Den ena punkten är ett befintligt dagvattendike som mynnar
vid campingen längst in i Siviksbukten utanför avfallsanläggningen. Utgående
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vatten från reningsanläggningen skulle kunna släppas här genom att befintlig
spillvattenledning från lakvattendammen nyttjas ned till det dike som leder till en
kulvert som mynnar i Siviksbukten (orange linje i Figur 2). Detta är sannolikt
tekniskt enklast, eftersom det redan finns en befintlig ledning större delen av
vägen. Det bedöms dock olämpligt med ett utsläpp av lakvatten, även om det är
behandlat, så lång inne i viken, eftersom även ett behandlat lakvatten kommer att
innehålla relativt sett höga halter av kväve. Vattenomsättningen längst inne i
viken vid utsläppspunkten bedöms vara begränsad beroende att vattenutbytet
endast sker genom en öppning in mot viken, se Figur 2. Ett utsläpp inne i viken
med ett begränsat vattenutbyte skulle därmed kunna leda till en ökad
primärproduktion av exempelvis fintrådiga alger, vilket kan skulle kunna vara en
olägenhet då stranden används bland annat av campingens gäster. Det låga
vattenutbytet inne i viken innebär att utspädningen av flödet från utsläppspunkten
inte sker lika snabbt vilket ökar risken för lokalt höga ammoniumhalter som är
skadliga för den marina miljön.

Figur 2. Planerade utsläppspunkter för dagvatten och potentiella utsläppspunkter
för behandlat lakvatten.
Ett annat alternativ är att förlänga dagvattenledningen ut till djupare vatten
(ljusblå streckad linje). Ett utsläpp på djupare vatten i Siviksbuktens mynning kan
också erhållas genom att en ledning(ljusgrön i Figur 2) anläggs från
reningsanläggningen till det dike som avvattnar Hasslövs myr. Diket mynnar på en
plats där berget stupar brant till 5 meters vattendjup och når mer än 10 meters
djup endast några 10-tal meter från stranden. Området utanför Siviksbuktens
mynning har bedömts mer lämpligt för lakvattenutsläppet än inne vid stranden
och har därför utretts vidare – se nedan.
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3.1.2

Undersökning ingående i denna utredning
Den 14 maj 2020 genomfördes en provtagning av bottenfaunan i området mellan
Lorte udd och Valboholmen i vattenförekomsten Saltö fjord, se Figur 3, för att
bedöma den ekologiska statusen av bottenfaunan i området med hjälp av
miljökvalitetsindexet BQIm (Benthic Quality Index),Bilaga A.

Figur 3. Provtagningspunkter för bottenfauna utförda i vattenförekomsten Saltö
fjord.
Provtagning av bottenfaunan skedde vid fem stationer enligt standardiserade
metoder. Proverna togs på ett djup mellan 15–19 meter. Bottensubstratet var
likartat vid alla stationerna med lera och inslag av silt förutom på Sivik 1 där det
även fanns inslag av skalgrus. Svavelväte från bottensubstratet fanns vid Sivik 3
och 6, se Tabell 4.
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Tabell 4. De fem olika provtagningsstationernas position, djup, substrat samt om
man detekterade svavelväte i substratet.
Station

Latitud

Longitud

Djup [m]

Substrat

Svavelväte

Sivik 1

58°17,773'

11°26,156'

18

Siltig lera,
inslag av skal

Nej

Sivik 2

58°17,673'

11°26,017'

19

Siltig lera

Nej

Sivik 3

58°17,509'

11°26,025'

17,5

Siltig lera

Ja

Sivik 5

58°17,618'

11°26,297'

15,4

Sandig silt

Nej

Sivik 6

58°17,594'

11°26,267'

16,3

Siltig lera

Ja

Totalt förekom 49 olika arter i proverna och bottenfaunasamhället dominerades i
antal och biomassa av havsborstmaskar och blötdjur. Bottenfaunaanalysen visade
på variationer mellan stationerna, med nästan tre gånger så många arter samt
betydligt högre biomassa och abundans i den yttre delen av
undersökningsområdet där Sivik 1 och 2 är placerade, se Figur 3. Djupet för
stationerna varierade mellan 15,4 och 19 meter där Sivik 1 och Sivik 2 låg något
djupare än övriga tre stationer. Språngskiktet återfinns vanligen inom detta
intervall vilket också kan bidra till variationen mellan proverna då det är möjligt
att miljön är något mer stabil vid de djupare belägna stationerna, vilket möjliggör
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en högre artdiversitet. Avståndet till småbåtshamnen i Valbodalen kan ev.
ytterligare vara en orsak till variationen mellan proverna då de stationer som
ligger närmast småbåtshamnen (Sivik 3, 5 och 6) uppvisar lägst artdiversitet.
Två rödlistade arter av märlkräftor påträffades i proverna, Ampelisca
macrocephala och Ampelisca spinipes. Både arterna finns med på rödlistan som
”Nära hotad” på grund av populationsminskningar respektive fragmenterade och
minskade utbredningsområden.
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Provtagningen för vattenförekomsten Saltö fjord har fokuserat på bottnar
grundare än 20 meter och data uppfyller kraven i bedömningsgrunden (HVMFS
2013:19). Tre av stationerna (Sivik 1, 2 och 5) visade på ett BQIm inom spannet
för god status och två av stationerna (Sivik 3 och 6) visade på ett BQIm inom
spannet för måttlig status. Det var för dessa stationer som svavelväte noterades i
substratet, se Tabell 4. För de fem analyserade stationerna inom denna studie
beräknades ett sammantaget BQIm med en 20% percentil på 9,2 för området
vilket motsvarar måttlig ekologisk status, se Figur 4.

Figur 4. BQIm för respektive station samt klassning av miljöstatus med 20%
percentilen (9,2) som streckad svart linje. Bakgrundsfärgerna illustrerar
klassgränserna för miljöstatus för djupintervallet 5–20 meter i Västerhavet; hög
(blå), god (grön), måttlig (gul), otillfredsställande (orange) och dålig (röd).
3.1.3

Nationellt övervakningsprogram
Vattenförekomsten har provtagits inom det nationella övervakningsprogrammet
2017 och 2019. Uttag av information från VISS (2020a) visar på en måttlig
ekologisk status för bottenfaunan i området. Klassningen baseras på mätdata som
är tagen på 20 m djup eller djupare. Enligt nu utförd utredning (se Bilaga A)
uppfyller denna provtagning dock inte kraven i den då gällande
bedömningsgrunden, HVMFS 2013:19, varför det finns en klassningsosäkerhet
som uppgår till högst 20 %. Tabell 6 visar stationerna som ingår i den nationella
övervakningen samt djup som ingår i provtagningen (SMHI, 2020a).
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Provtagningen skedde både över och under 20 m, se Tabell 6. Enligt HVMFS
2013:19 ska provtagningen ske mellan 5-20 m eller under 20 m.
Tabell 5. De fem olika provtagningsstationernas position och djup som är ingående
i det nationella övervakningsprogrammet för vattenförekomsten Saltö fjord.
Station

Latitud

Longitud

Djup [m)

LysV01

58 16.38

11 22.08

31,4

LysV02

58 18.39

11 23.03

38,5

LysV03

58 17.93

11 25.58

16,9

LysV04

58 14.79

11 22.32

23

LysV05

58 17.07

11 24.78

25,5

Figur 5 visar spridningen av provtagningspunkterna i det nationella
övervakningsprogrammet från 2017 och 2019.

LysV02
LysV03

LysV05

Sivik

LysV01
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LysV04

Figur 5. Provtagningspunkterna i det nationella övervakningsprogrammet för
vattenförekomsten Saltö fjord.
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4.

Avrinning och belastning

4.1

Avrinningsområden och källor till belastning på recipienten

Den totala belastningen av näringsämnen på Saltö fjord beräknas årligen av SMHI.
Data för perioden 2004-2018 redovisas i Tabell 6.
Tabell 6. Total belastning av näringsämnen på vattenförekomsten Saltö fjord för
perioden 2004-2018 (SMHI, 2020)
Total belastning

Totalkväve
[ton/år]

Totalfosfor
[ton/år]

Nettoutbyte med övriga
vattenförekomster

49

1,2

Belastning från land

5,5

0,11

Direktutsläpp1 punktkällor i
kustvattenförekomsten

19

0,33

Atmosfärsdeposition på vattenytan

14,6

0,13

Summa

88

1,77

Vattenomsättningen i Saltö fjord varierar något år från år, men
kväveomsättningen varierar betydligt beroende på skillnader i utbytet med
omgivande vattenförekomster. Av Tabell 7 framgår hur vatten- och
kväveomsättning har varierat under perioden 2004-2018 (SMHI, 2020). Tabellen
tar inte hänsyn till de variationer i kvävebelastning som kommer av att utsläppet
från Långeviks reningsverk varierar, utan SMHI:s data är baserad på ett enskilt år
som får vara gällande för en längre period, dock ej 2019.
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Tabell 7. Vattenutbyte i Saltö fjord (2004-2018)
[m3/s]

[miljoner m3/år]

Totalkväve
[ton/år]

Medel

1 890

59 612

88

Median

1 908

60 158

87

Max

2 094

66 043

125

Min

1 705

53 759

45

Siviks avfallsanläggning är placerad inom ett delavrinningsområde benämnt
”Rinner mot Saltö fjord (647107-124422). Långeviks avloppsreningsverk ligger
inom samma avrinningsområde.

Baseras i modellen på data från SMP (Svenska miljörapporteringsportalen) för ett visst enskilt år)
Som jämförelse var utsläppet från Långeviks reningsverk 26 ton 2019, d.v.s. betydligt högre än
det år som SMHI:s data baseras på.
1
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Figur 6. Delavrinningsområde ”Rinner mot Saltö fjord”. (Ljusblå linje)
Den årliga tillrinningen från delavrinningsområdet (exklusive punktkällor som t.ex.
reningsverket) till Saltö fjord är 2,1 miljoner m3.
Av belastningen från landområden på Saltö fjord beräknas 29 procent av kvävet
och 48 procent av fosforn komma från delavrinningsområdet. Detta är endast
baserat på marktyp och markanvändning. Punktkällor, som t.ex avloppsreningsverket, är inte inkluderade (SMHI, 2020).
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Tabell 8. Belastning av näringsämnen från land.

4.2

Belastning på Saltö fjord
från landområden

Kvävetransport
[kg]

Fosfortransport
[kg]

Totalt (se även Tabell 6)

5 456

106

”Rinner till Saltö fjord”

1 608

51

Andel av totalt [%]

29

48

Reningsgrad i Långeviks reningsverk

Långeviks reningsverk utgör, näst efter nettoutbytet med andra
vattenförekomster, den klart dominerande källan till utsläpp av näringsämnen i
vattenförekomsten. Inkommande respektive utgående mängder av näringsämnen
och syreförbrukande ämnen vid Långeviks reningsverk finns sammanställt i Tabell
9 (LEVA, 2019).
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Tabell 9. In- och utgående mängder till Långeviks reningsverk 2019.
Parameter

In [kg/år]

Ut [kg/år]

Reduktion [%]

P-tot

4 000

330

92

N-tot

53 700

26 280

51

NH4-N
BOD7

40 200
251 900

11 320
14 970

72
94

COD-Cr

420 800

68 990

84

Av tabellen framgår att utsläppet av kväve från reningsverket i Lysekil år 2019
översteg det av SMHI angivna direktutsläppet (2004-2018) från punktkällor i
vattenförekomsten. Som angivits ovan kan det förklaras med att utsläppet från
Långevik har varierat under åren och att SMHI:s data är baserad på ett enskilt år,
dock ej 2019.
För metaller finns det osäkerheter i bedömningen av utgående mängder från
reningsverket beroende bl.a. på att uppmätta halter ligger nära rapporteringsgränserna. En annan orsak kan vara att halterna i inkommande vatten varierar
betydligt beroende på varierande proportioner mellan spillvatten och
ovidkommande vatten, så att uppmätta medelvärden på inkommande inte är
representativa för det verkliga nivåerna. En jämförelse mellan in- och utgående
mängder av metaller baserat på uppmätta halter i vatten, med mängd metaller
uppmätt i slammet, indikerar att en större mängd metaller än vad som kan mätas
avskiljs i reningsprocessen.
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Tabell 10. In- och utgående halter av metaller 2019, Långeviks reningsverk

5.

Parameter

ARV-IN
[kg/år]

ARV-UT
[kg/år]

Reducerad
mängd
[kg/år]

Reduktion
[%]

Slaminnehåll
[kg/år]

Pb

2,9

0,5

2,4

83

7

Ni

7,3

5,3

2

27

8

Cr

2,2

0,4

1,8

82

8

Cu

47,5

7,9

39,6

83

132

Zn

109,5

38,8

70,7

65

311

Nuläge - Utsläpp med lakvattnet och påverkan på Långeviks
reningsverk
I dagsläget sker utsläppet av lakvatten till en ledning till Långeviks reningsverk,
där vattnet renas före utsläpp i recipienten Saltö fjord.
Lakvattnets medelhalter av föroreningar i utsläppet till ledningen för perioden
mars 2018 t.o.m. mars 2020 redovisas i Tabell 11 tillsammans med halter i
ingående vatten till Långeviks reningsverk för 2019 (LEVA, 2019). Där görs även
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jämförelse med Svenskt Vattens rekommendationer för värden som inte bör
överskridas i industriellt avloppsvatten som tillförs ett kommunalt reningsverk
(P95). Av sammanställningen framgår att kadmium och nickel ligger något högre
än varningsvärdena i P95.
Tabell 11. Medelhalter i lakvattnet mars 2018 t.o.m. mars 2020.
P95*
Varningsvärden
60

Enhet

Medel
Sivik ut

Ammonium-kväve, NH4N
Fosfor,P-tot

mg/l

27,42

Medel
Långevik
in (2019)
17

mg/l

0,30

2,4

Kväve,N-tot

mg/l

30,92

23

BOD7

mg/l

8,77

108

COD(Cr)

mg/l

88,00

257

DOC

mg/l

34,43

TOC

mg/l

36,92

Arsenik

µg/l

1,70

Bly

µg/l

0,69

1,7

10

Kadmium

µg/l

0,14

0,07

0,1

Koppar

µg/l

4,69

27,7

200

Krom

µg/l

1,07

1,1

Nickel

µg/l

11,94

4,5

10

Vanadin

µg/l

1,22

Zink

µg/l

82,27

70,6

200

Kvicksilver

µg/l

<0,10

0,06

0,1

58
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*Svenskt Vatten - Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan
verksamhet, P95 mars 2019.
Uppmätt årsflöde ut av lakvatten från Sivik, baserat på uppmätta månadsvärden
för perioden februari 2018-april 2020 har varit strax under 60 000 m3. För det
enskilda året 2019 uppgick flödet från Sivik till 50 186 m3. Inkommande flöde till
Långeviks reningsverk uppgick 2019 till 1 636 293 m3, varav grovt räknat hälften
utgjordes av s.k. ovidkommande vatten, d.v.s. vatten (t.ex. dagvatten) utöver det
som sålts till abonnenter. Siviks andel av inkommande flöde 2019 var ca 3,1 %.
Räknat på det antagna större flödet 60 000 m3, så skulle det motsvara 3,7 %.
Följande beräkningar tar höjd för det högre flödet, men sannolikt varierar inte
Siviks andel av inkommande flöde så mycket mellan åren, utan under perioder då
flödena är större från Sivik är även inkommande flöden till Långevik större,
eftersom andelen ovidkommande vatten(dagvatten) till reningsverket är så hög.
I Tabell 12 redovisas de totala årsmängderna av olika föroreningar som släppts
med lakvattnet till Långeviks reningsverk, baserat på antaget årsflöde 60 000 m3
och medelhalterna i lakvattnet från Tabell 11. Inkommande mängder till Långevik
är hämtade från miljörapporten för 2019. Av tabellen framgår att det är få ämnen,
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där lakvattnet bidrar i större proportion än flödet, det vill säga där halterna i
lakvattnet genomsnittligt är högre än halterna i inkommande vatten till
reningsverket. För totalkväve och ammoniumkväve är halterna i lakvattnet
jämförbara med inkommande halter till reningsverket med en aning högre
ammoniumhalter. Zink förekommer i förhållandevis höga halter i lakvattnet, men
det gäller även halten i inkommande vatten i stort till reningsverket. Därför är
lakvattnets bidrag till inkommande zink mängd endast 4,5 %, vilket är 1,2 gånger
högre än Siviks andel av det totala flödet. För nickel bidrar Sivik med nästan 10 %
av den inkommande mängden enligt utförd beräkning. Halten i lakvattnet ligger
strax över varningsvärde enligt P95. Innehållet av nickel i slammet från
reningsverket indikerar dock att upp till fyra gånger mer nickel kommer in till
reningsverket än vad som påvisats genom vattenanalyser, så det kan vara så att
Siviks bidrag är förhållandevis lågt i förhållande till andra källor. Även för
kadmium är mängden i utgående lakvatten högre än Siviks andel av flödet in till
Långevik.
Tabell 12. Årsmängder ut från Sivik och andel av inkommande till Långevik. Siffror
i fet stil indikerar större bidrag än vad som motsvarar flödesandelen.
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Enhet
Flöde

m3/år

Årsmängd
Sivik ut
60 000

Årsmängd
Långevik in
1 636 293

Andel från Sivik

NH4-N

kg/år

1 645

40 200

4,1 %

P-tot

kg/år

18

4 000

0,5 %

N-tot

kg/år

1 855

53 700

3,5 %

BOD7

kg/år

526

251 900

0,2 %

COD-Cr

kg/år

5 280

420 800

1,3 %

Bly

g/år

42

2 900

1,4 %

Kadmium

g/år

8

100

8%

Koppar

g/år

281

47 500

0,6 %

Krom

g/år

64

2 200

2,9 %

Nickel

g/år

716

7 300

9,8 %

Zink

g/år

4 936

109 500

4,5 %

3,7 %

Analyser utförda på lakvattnet har visat att utöver ovanstående ämnen, så
förekommer PFAS-ämnen i lakvattnet i halter som kan anses betydande.
PFAS har analyserats vid 3 tillfällen, samtliga 2020, och resultaten redovisas i
Tabell 13 nedan.
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Tabell 13. PFAS i utgående lakvatten från Sivik
Parameter

Enhet

2020-04-01

2020-06-23

2020-09-22

PFBA perfluorbutansyra*

µg/l

<1.00

<1.00

<0,600

PFPeA perfluorpentansyra

µg/l

0,163

0,109

0,137

PFHxA perfluorhexansyra

µg/l

0,175

0,157

0,096

PFHpA perfluorheptansyra

µg/l

0,105

0,097

0,078

PFOA perfluoroktansyra

µg/l

0,172

0,144

0,119

PFNA perfluornonansyra

µg/l

0,011

0,011

<0,010

PFDA perfluordekansyra

µg/l

<0,010

<0,010

<0,010

PFBS perfluorbutansulfonsyra

µg/l

0,036

0,029

0,033

PFHxS perfluorhexansulfonsyra

µg/l

0,273

0,156

0,157

PFOS perfluoroktansulfonsyra

µg/l

0,22

0,275

0,186

6:2 FTS fluortelomersulfonat

µg/l

0,02

0,024

0,013

PFAS, summa 11

µg/l

1,2

1,00

0,82

*P.g.a. matrisstörningar vid analysen har en extra hög detektionsgräns erhållits för PFBA

Årsmängder beräknade på ett lakvattenflöde om ca 60 000 m3/år blir då:
PFOS
14 g/år
PFAS-11 60 g/år
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Uppmätta halter ligger på liknande nivåer som normalt kan uppmätas i lakvatten
från svenska deponier (Avfall Sverige, 2018), där medianhalten för flera av de
ämnen som ingår i PFAS-11 ligger mellan 100 och 500 ng/l (Figur 7).

Figur 7. Ur Avfall Sverige Rapport 2018:25. PFAS-halter i obehandlat lakvatten.
Siffran ovan varje stapel anger hur många prov som ingår i sammanställningen.
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För slam finns inom REVAQ-certifieringsarbetet framtaget lågrisknivåer (LRN) för
vissa organiska ämnen (Avfall Sverige, D2014:03). Dessa utgör högsta acceptabla
halter för svenska förhållanden vid användande av slam i jordbruket. Vid
bedömning enligt REVAQ:s regler av om ett lakvatten kan vara tolerabelt att tas
emot vid ett reningsverk med REVAQ-certifierat slam, så utvärderas ett antal
prioriterade organiska ämnen (WSP, 2017).
Slammet från Långevik är inte REVAQ-certifierat och något beslut om REVAQcertifiering finns inte enligt uppgift. För att kunna bedöma om ett lakvatten är
tolerabelt enligt REVAQ:s regler krävs en utredning med provtagningar under ett
års tid och modellberäkningar av hur mycket förorening som fastnar i slammet
baserat på specifika uppgifter om förutsättningarna vid reningsverket. Någon
sådan utredning har inte kunnat göras inom ramen för detta projekt, men en
översiktlig bedömning av Siviks bidrag till föroreningshalter i slammet med
jämförelse mot REVAQ:s kriterier har ändå utförts baserat på ett analystillfälle.
Enligt REVAQ:s kriterier ska ett lakvatten inte bidra med mer än 1 % av
lågrisknivån i slammet. Därför beräknades först hur mycket av respektive
prioriterat ämne som släpps ut från Sivik och vilken halt det skulle ge i slammet,
utan hänsyn till att endast en fraktion av detta fastnar i slammet. Beräkningen
baseras på en slammängd om 2 523 ton TS (2019) och ett antaget lakvattenflöde
på 60 000 m3.
Tabell 14. Utsläpp av prioriterade ämnen enligt REVAQ från Sivik. Beräkningen
utförd med halva rapporteringsgränsen för <-värden
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Prioriterade
organiska ämnen

Tri(2-butoxyetyl)
fosfat (TBEP)
DEHP (di-(2etylhexyl)ftalat)
Diisobutylftalat
Diisononylftalat
(DINP)
Dibutylftalat (di-nbutylftalat)
PFOS

Persistens

Lågrisknivå
(LRN) slam
[mg/kg
TS]

Halt Sivik
[µg/l])
2020-10-08

Årsmängd
[g]

Sivik
andel av
LRN

[%]

650

0,23

13,8

0,00

x

6 500

<1,0

3

0,00

20

<1,0

3

0,01

x

23 000

<10

300

0,00

<1,0

3

0,00

1 700
x

0,227*

13,62

4,50

80

<0,029**

0,87

0,00

x

28

<0,029**

0,87

0,00

350

<0,39

11,7

0,00

BDE-47

x

440

<0,0000077

0,000231

0,00

BDE-99

x

100

<0,000017

0,00051

0,00

246

14 760

0,01

Antracen
Benzo(a)pyren
4-nonylfenol

Alifater (C16-C35)

0,12

80 000

*Medel av tre
**(tidigare även <0,01)
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Av beräkningen framgår att det är bara PFOS som har potential att påverka
slammet med mer än en procent av lågrisknivån. En beräkning, baserad på
generella förutsättningar, av att 15 % av PFOS i inkommande vatten binds till
slamfasen i ett reningsverk finns i rapporten Bedömning av påverkan från
lakvatten inom REVAQ (Avfall Sverige, D2014:03). Användandet av detta
antagande om 15 % bindning till slammet ger att Siviks bidrag till PFOS-halten i
slam uppgår till 0,68 % och alltså klarar gränsen 1 % av lågrisknivån.
LEVA redovisar inga uppgifter om PFAS i vatten och slam från Långeviks
reningsverk i miljörapporten och enligt muntlig uppgift har inga analyser gjorts av
dem. Det innebär att underlaget för att beräkna Siviks bidrag är begränsat. Dock
har en provtagning med analys av PFAS genomförts på slam som lagrats på Sivik
under hösten 2020. Provet utgör ett samlingsprov av 5 delprover och kommer
från slam som uppstått under en begränsad tidsperiod. Det utgör endast en
indikation på PFAS-nivåer i slammet och fler provtagningar enligt standardiserade
metoder behöver utföras på reningsverket om det ska gå att bedöma vilka
representativa halter som förekommer i slammet.
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Analys utfördes på 23 olika PFAS. Rapporteringsgränsen för enskilda PFAS var
< 0,0005 mg/kg TS. Nio olika PFAS påträffades i halter över rapporteringsgränsen
och dessa redovisas i Tabell 15. European Food Safety Authority (EFSA) har
nyligen beslutat om en rekommendation av maximalt veckointag(TWI) av PFAS
som omfattar summan av 4 olika ämnen, PFOS, PFOA, PFHxS och PFNA (EFSA,
2020). Av dessa 4 är det endast PFOS som förekommer i halt över
rapporteringsgränsen i det uttagna provet. Den nya rekommendationen är på 4,4
ng/kg kroppsvikt och vecka, vilket avsevärt mycket lägre än tidigare
rekommendation för TDI från 2008 som var på 150 ng PFOS/kg kroppsvikt och
dag samt upp till 1500 ng PFOA/kg kroppsvikt och dag. De nya
rekommendationerna utgör en del av underlaget när Livsmedelsverket tar fram
gränsvärden för PFAS i dricksvatten och även andra bedömningsgrunder för PFOS
och övriga PFAS kan komma att påverkas, t.ex. generella riktvärden för mark och
lågrisknivåer i slam.
Tabell 15. Påträffade PFAS-föreningar i slam från Långeviks reningsverk
Ämne
perfluortetradekansyra (PFTeDA)
perfluoroundekansyra (PFUnDA)
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA)
perfluorodekansyra (PFDA)
perfluorhexansyra (PFHxA)
fluortelomersulfonat (8:2 FTS)
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE)
N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE)
perfluoroktansulfonsyra (PFOS)

Halt
[mg/kg TS]
0,00053
0,000593
0,000671
0,000683
0,0011
0,00113
0,00139
0,00143
0,00538
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Innehållet av PFOS i slammet från Långevik ligger mycket långt under den genom
REVAQ framtagna lågrisknivån 0,12 mg/kg TS för användning i jordbruket. Halten
uppgår till < 5 % av LRN enligt den analys som har utförts. Med antagandet om
15 % bindningsgrad till slammet för PFOS bidrar Sivik med i storleksordningen
15 % av det totala innehållet av PFOS i slammet från Långeviks reningsverk.

6.

Potentiell påverkan på vattenförekomsten Saltö fjord

6.1

Miljökvalitetsnormer – halter

Som tidigare angivits gäller miljökvalitetsnormer för musselvatten samt
miljökvalitetsnormer för kustvatten för vattenförekomsten Saltö fjord.
De kvalitetskrav som anges för musselvatten i bilaga 2 i Förordning (2001:554)
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten sammanfattas i förkortad
version i Tabell 16.
Tabell 16. Gränsvärden och riktvärden för musselvatten.
Parameter

Riktvärden

pH
Temperatur (ºC)

7-9
Påverkan < 2
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Färgtal [mg Pt/l
Suspenderade
ämnen mg/l

Påverkan < 10
Påverkan på halt < 30 %.

Salthalt %

12-38

Mättnadsgrad i löst
syre [%

>=80

Kolväten från
mineraloljor
Organiska
halogenföreningar

Gränsvärde

Ej påverka
kvalitet

Metaller

Ej påverka
kvalitet

Koliforma bakterier
/100 ml

d 300 i
musselkött och
vätska innanför
skal

Ämnen som
påverkar
musslornas smak

<=40
Ej öka mer än 10 %.
>= 70 (medelvärde)
Ej synlig påverkan eller skadlig
påverkan för musslor
Ej skadliga nivåer
Ej skadliga nivåer, beakta
synergieffekter

< vad som antas påverka smak

Lakvattnets innehåll av organiska halogenföreningar och ämnen som kan påverka
musslornas smak, t.ex. fenoler, är så lågt att det understiger rapporteringsränsen
i de analyser som utförts. Temperatur och pH avviker inte från normala nivåer för
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ytvatten. Avseende metaller bedöms en jämförelse mot miljökvalitetsnormer för
kustvatten vara mest relevant för att bedöma lakvattnets påverkan både på
musslor och andra biota i vattnet. Utsläpp av koliforma bakterier är inte relevant
för lakvattnet. Någon ytterligare bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna för musselvatten utförs därför inte.
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I Tabell 17 nedan redovisas dels bedömningsgrunder för särskilda förorenande
ämnen, som används vid utvärdering av kemiska kvalitetsfaktorer för bedömning
av ekologisk status, dels de gränsvärden som gäller som miljökvalitetsnormer vid
bedömning av kemisk status enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25). Ett
urval av relevanta ämnen har gjorts baserat på vad som påträffas i lakvattnet. För
metaller gäller att det är den lösta halten som bedöms. Bedömningsgrunden för
ammoniak har räknats om till en korresponderande ammoniumhalt baserat på
vattnets temperatur och pH-värde i enlighet med en formel som anges i
föreskrifterna. I tabellen redovisas även medelhalten i lakvattnet för perioden
mars 2018 – mars 2020 och hur den förhåller sig till miljökvalitetsnormerna.
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Tabell 17. Bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) samt
gränsvärden för tillåten koncentration som årsmedelvärde i kustvattenförekomster
(HVMFS, 2019:25) jämfört med innehållet i lakvattnet från Sivik.
Årsmedelvärde
(utom där max:
anges)
[µg/l]

Sivik
mar2018mar2020
[µg/l]

Kvot
Sivik/MKN

SFÄ bedömningsgrunder
Ammoniak (NH3-N)

0,66

Ammonium (NH4-N)
(pH 7,6; temp 20⁰C)

43

27 420

638

Ammonium (NH4-N)
(pH 7,6; temp 20⁰C)

max:369

27 420

74

0,55
2,6

1,7
4,69

3,1
1,8

3,4

82,27

24

Krom

3,4

1,07

0,31

PFAS

max:0,09

1,01

11,2

MKN gränsvärden
Bly

1,3

0,69

0,5

Kadmium

0,2

0,14

0,7

Arsenik
Koppar
Zink

Kvicksilver*
Nickel
Antracen
Fluoranten
Naftalen
Benso(a)pyren
Bromerade difenyletrar*
PFOS

max:0,07

<0,1

8,6
0,1

11,94
<0,01

1,4
<0,1

0,0063

<0,01

<1,6

2

0,03

0,02

0,00017

<0,01

<59

max: 0,014
0,00013

0,227

1 746
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*Gränsvärde årsmedelvärde saknas

Av tabellen framgå att det främst är halterna av ammoniumkväve och PFOS, som
är på en sådan nivå att omfattande utspädning krävs för att miljökvalitetsnormerna ska underskridas. Av metallerna är det endast zink som uppträder i halt
som överskrider bedömningsgrunden påtagligt. Där kan man dock beakta att
lakvattenanalyserna i det flesta fall har gjorts på upplösta prov, medan
jämförelsevärden gäller för löst halt. Benso(a)pyren har inte uppmätts i halt över
rapporteringsgränsen 0,01 µg/l i lakvattendammen. Den aktuella rapporteringsgränsen är 59 gånger högre än MKN för benso(a)pyren. Enstaka prov i dagvattnet
från kompostplattan, som också avleds till lakvattendammen (L2b) har påvisat
benso(a)pyren i halten 0,03 µg/l.
I kapitel 2.1, Tabell 2, redovisas kemisk status i Saltö fjord. Av de ämnen som
utpekas i påverkansanalysen eller ej uppnår god status; antracen, bromerade
difenyletrar, kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt tributyltennföreningar,
bedöms inget förekomma i betydande halt i lakvattnet.
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6.2

Påverkan på ekologisk status

Den ekologiska statusen i Saltö fjord har bedömts till måttlig baserat på
kvalitetsfaktorerna Bottenfauna och Näringsämnen där den utslagsgivna faktorn är
kvalitetsfaktorn Bottenfauna (VISS, 2020a), se kapitel 2.2.1.
Kopplingen mellan näringsämnen och bottenfauna är komplex. En förenkling av
kopplingen är att när de begränsande näringsämnena ökar i vattnet ökar också
primärproduktionen av pelagiska och bentiska alger. Den ökade mängden
organiskt material kommer i slutändan hamna på botten där den konsumeras av
bakterier och bottenfauna. Detta kan eventuellt leda till en ökning av den bentiska
biomassan, samt en förändring av antal och artdiversitet, men kan också medföra
syrefria bottnar och utslagning av bottenfaunan.
Om ingen rening av totalkvävet sker i lakvattnet från Sivik innan det leds ut i
recipienten via en bäck kommer ökningen av totalkvävetillförseln till
vattenförekomsten vara ca 1,1 %. Detta är för vattenförekomsten en försumbar
ökning av den totala kvävebelastningen på vattenförekomsten som utgör ca 88
ton per år i genomsnitt. Vattenförekomsten kommer därmed inte att påverkas av
det ökade utsläppet av totalkväve, dock kan en mycket lokal påverkan ske i själva
utsläppspunkten (se även Tabell 18).

o:\got1\smi\2020\1320050289\4_leverans\2021-02-01 slutleverans rapport\doc\bilaga 2 recipientutredning 2021-02-01.docx

Den lokala påverkan beror på det lokala upptaget av näringsämnen innan en
utspädning av lakvattnet sker med resten av vattenmassan i vattenförekomsten.
Omfattningen av den lokala påverkan kommer vara i utsläppspunktens närmaste
område innan utspädningen av lakvattnet reducerar näringsinnehållet i
vattenmassan.
Utsläpp av lakvatten till en bäck som leder till recipienten innebär att en
förflyttning av utsläppspunkten för Siviks lakvattnen från Långeviks reningsverk
till en annan utsläppspunkt inom vattenförekomsten. Detta kommer innebära en
förflyttning av utsläppspunkten och var den lokala påverkan på bottenfaunan
uppkommer. Vid en lokal rening med reduktion av totalkväve för utsläppen från
Sivik till samma reduktion som det är från Långeviks reningsverk för lakvattnet
kommer nettotillförseln att vara samma i vattenförekomsten, dvs ingen skillnad i
belastning utan endast i var utsläppspunkten ligger.
Flödet av lakvattnet varierar över året, med lägre flöden under sommaren och
högre under vintern beroende på nedbörden. Under vintern, när den biologiska
produktionen är låg, kommer utsläppen av lakvatten ge en mindre påverkan på
bottenfaunan då lakvattnet kommer att sprida sig med resten av vattenmassan
innan någon lokal primärproduktion kan ta upp näringsämnena i vattnet. För
kvalitetsfaktorn Näringsämnen i vattenförekomsten är statusen god, en variation
finns dock för parametern Totalkväve som under sommaren har måttlig status och
under vinter hög status (VISS, 2020a).
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Klassgränser för kvalitetsfaktorn Näringsämnen bestäms genom bedömning av
den ekologiska kvoten, som utgörs av referensvärdet för vattenförekomsten
dividerat med uppmätt halt. Den ekologiska kvoten (EK) i vattenförekomsten för
parametrarna Totalkväve vinter respektive Totalkväve sommar samt
bedömningsgrunden för den aktuella klassgränsen redovisas i Tabell 18.
Tabell 18. Ekologisk kvot i Saltö fjord för parametrarna totalkväve vinter resp.
sommar.
EK

Klassning

Klassgräns EK

Totalkväve vinter

1,056

Hög status

> 0,88

Totalkväve sommar

0,734

Måttlig status

0,79-0,6

Av tabellen framgår att den ekologiska kvoten för respektive parameter ligger i
det övre intervallet för respektive klassgräns. En ökning av kväveutsläppet med
1,1 procent riskerar inte att förändra de ekologiska kvoterna på ett sätt som
förändrar status för kvalitetsfaktorn Näringsämnen.
För att ge en representativ bild av vattenförekomsten finns det en viss spridning
på provatagningsstationerna för kvalitetsfaktorn Bottenfauna. Denna spridning
medför, i och med den utspädning som sker av lakvattnet i vattenmassan, att
ingen påverkan kommer att ske på vattenförekomsten eller på
provtagningsstationer för kvalitetsfaktorn. Kvalitetsfaktorn Bottenfauna kommer
därmed inte att påverkas i vattenförekomsten av utsläppen av lakvatten från
Sivik.
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Med ledning av haltförhållandena mellan utsläppet och bedömningsgrunderna för
särskilt förorenande ämnen som framgår av Tabell 17 kan slutsatsen dras att
utsläpp av lakvatten från Sivik inte har någon påverkan på kvalitetsfaktorn
Särskilt förorenande ämnen.
I Bilaga B görs en bedömning för den ekologiska statusen i vattenförekomsten och
alla dess kvalitetsfaktorer. Sammanfattningsvis bedöms inte den ekologiska
statusen påverkas och inte heller möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen,
eftersom ökningen av totalkvävetillförseln är försumbar i vattenförekomsten.

6.3

Påverkan på kemisk status

Av Tabell 17 framgår att av kemiska ämnen med gränsvärdesnormer så är det
PFOS som har högst halt i lakvattnet i förhållande till miljökvalitetsnormen. Inget
är känt om statusen i recipienten avseende PFOS, då provtagningsdata saknas,
men klassningen för recipienten är god kemisk status med undantag endast för
kvicksilver och PDBE. Reningen vid Långeviks reningsverk har idag ingen särskild
process som kan förväntas medföra avskiljning av PFOS och andra PFAS, men en
marginell del kan förväntas bindas till det organiska materialet i slam. Utsläpp från
Sivik direkt till recipient skulle därför inte medföra kraftigt ökat utsläpp av PFAS
jämfört med dagens läge, men i en anläggning utan organiskt slam kan utsläppet
eventuellt bli något större än idag. Eftersom Saltö fjord är en mycket stor
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recipient medför ett utsläpp av den aktuella årsmängden PFOS från Sivik ett
genomsnittligt halttillskott i recipienten, som endast motsvarar 0,18 % av
miljökvalitetsnormen. Utsläppet har därför inte potential att påverka den kemiska
statusen för recipienten avseende PFOS.

7.

Behov av rening före utsläpp

7.1

Utsläpp till Saltö fjord

Recipientens ekologiska status är måttlig men miljökvalitetsnormen är god status
till 2027. Av den anledningen ska utsläpp som kan medföra att
miljökvalitetsnormen inte uppnås inte tillåtas. I dagsläget reduceras ca 50 % av
kväveutsläppet från Sivik. Reduktionen motsvarar knappt ett ton per år och den
totala kvävebelastningen på vattenförekomsten utgjorde ca 88 ton per år i
genomsnitt 2004-2018. Belastningen varierar dock betydligt år från år, främst
beroende på variationer i belastningen från intilliggande vattenförekomster.
Dessutom finns variationer i belastningen från den största punktkällan, Långeviks
reningsverk, som är betydligt större än det totala kväveutsläppet från Sivik. Ett
utsläpp av knappt 1 ton kväve mer från Sivik än dagens belastning bedöms inte
vara en faktor som äventyrar möjligheten att uppnå god ekologisk status till 2027.
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Däremot så behövs det generellt en reduktion av belastningen av näringsämnen i
recipienten. Därför bedöms en kvävereduktion motsvarande den som sker idag på
Långevik vara eftersträvansvärd. Möjligheterna att uppnå ett utsläppsvärde som
årsmedelvärde för totalkväve på 15 mg/l bör därför utredas grundligt.
Ammoniumkväve uppträder delvis som ammoniak på grund av kemiska
jämviktsreaktioner i vatten. Vid högt pH och höga temperaturer är andelen
ammoniak högre än vid lågt pH och låga temperaturer. Halterna kan därför
förväntas vara högre sommartid. För att undvika akuttoxiska nivåer från
ammoniak, i anslutning till utsläppspunkten för lakvattnet bör ammoniumhalten i
lakvattnet reduceras. Reduktion av totalkvävehalten medför även reduktion av
ammoniumkvävehalten.
Övriga ämnen som bör reduceras med hänsyn till vilka halter som uppmäts i
lakvattnet och vilka bedömningsgrunder och gränsvärden som föreligger bedöms
vara PFAS och i viss mån zink.
Det reningsmetoder som är tillgängliga för PFAS kräver mycket stora resurser i
form av filtermaterial och ju mer rening, desto mer förbrukning av filtermaterial.
Det har visat sig på senare år att PFAS-halter motsvarande dem man ser på Sivik
är ett utbrett problem på i stort sett alla avfallsanläggningar. Än så länge är det
ytterst få anläggningar som renar lakvattnet m.a.p. PFAS-ämnen. De som gör det
har i huvudsak startats upp under innevarande år, 2020. Det pågår forskning och
projekt om hur PFAS kan renas effektivt i lakvatten och den utvecklingen behöver
följas. Initialt föreslås ett målvärde om PFOS på 0,1 µg/l, då det motsvarar krav
som har ställts på en av de få lakvattenreningsanläggningar som är i drift,
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Renovas anläggning vid Tagene. Med exempelvis kolfilterteknik, så innebär det att
även andra PFAS kommer att reduceras. Utredningen får dock visa vilka nivåer av
rening som kan vara rimliga att åstadkomma med beprövad teknik och i vilken
omfattning andra PFAS utöver PFOS kan och bör avskiljas.
Koncentrationen av zink är endast 24 gånger högre än MKN (bedömningsgrund för
SFÄ) som årsmedelvärde, vilket innebär att det inte finns någon risk för påverkan
på MKN. För zink sker dock idag en reduktion i reningsverket med i storleksordningen 70 %, vilket innebär att det är eftersträvansvärt att bibehålla en god
avskiljning.

7.2

Utsläpp till Långeviks reningsverk

Långeviks reningsverk är byggt för att klara reduktion av kväve. Utgående vatten
från Sivik har kvävehalter i ungefär samma storleksordning som den totala
belastningen in till reningsverket. Ammoniumhalterna ligger väl under de värden
som gäller med avseende på risk för korrosion i ledningar.
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De ämnen som behöver reduceras före utsläpp till reningsverket är sådana som
riskerar att påverka slammet eller processen eller reningsverkets recipient
negativt. De metaller som har identifierats i halter över varningsvärden och högre
än halterna i inkommande vatten är kadmium, nickel och i viss mån zink.
Organiska miljögifter ska helst inte förekomma i industriellt spillvatten som släpps
till reningsverk. PFAS-ämnen har en stor spridning i samhället och undersökningar
som gjorts på senare år, bl.a av Avfall Sverige (Avfall Sverige, 2018) visar att
halterna i lakvatten ligger på hundratals ng/l för enskilda föreningar och ofta mer
än 1 000 ng/l för summa PFAS-11. Det är än så länge ytterst få avfallsdeponier
som har krav på att rena lakvattnet från PFAS-ämnen och de reningsmetoder som
finns är resurskrävande. Innehållet av PFOS i slammet från Långevik ligger långt
under nu lågrisknivån, men Sivik bedöms vara en källa av betydelse (15 % av
slaminnehållet). I Göteborg har Renova fått ett provisoriskt villkor om rening av
PFOS ned till 100 ng/l före utsläpp till spillvattennätet, vilket bedöms vara en
rimlig utgångspunkt vid utredning av reningsmetoder för Siviks lakvatten.
Förutsättningarna att rena till lägre nivåer bör utredas genom försöksdrift.
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1. Inledning
Miljötillståndet för Siviks avfallsanläggning är under uppdateringen och som ett led i detta ser Rambo
på möjliga alternativ för avledning av dag- och lakvatten från deponin. Idag avleds lakvattnet till LEVAs
reningsverk i Långevik. En utredning pågår för att se på möjlighet att rena lakvattnet internt inom
anläggningen och avleda detta direkt till recipienten Saltö fjord. En analys har även visat på möjlighet
att avleda dagvattnet i en separat ström till recipienten för att på så vis minska lakvattenbildningen.
Dagvattnet kan förslagsvis avledas via en mindre bäck som går från Hasslövs myr och mynnar i havet.
Marine Monitoring AB har fått i uppdrag att undersöka bottenfaunan i närområdet till utloppet för
ovan nämnda bäck med syfte att få mer information om bottenfaunasamhället i området samt
ekologiska status för år 2020. Området som undersöks ligger inom vattenförekomsten Saltö fjord,
vilken provtas inom det nationella övervakningsprogrammet för bottenfauna med fem stationer
vartannat år (senast 2019). Dessa stationer återfinns huvudsakligen på bottnar djupare än 20 meter,
varför denna studie har fokuserat på stationer belägna grundare än 20 meter.
Provtagning av bottenfauna utfördes vid fem stationer i enlighet med standardiserade metoder.
Därefter genomgick proverna taxonomisk analys, innan miljöstatus klassades i enlighet med gällande
nationella bedömningsgrunder för bottenfauna. Statusen baseras på indexvärdet BQIm vilket beräknas
från de förekommande arterna. Mer information om BQIm finns presenterade i Faktaruta 1. Klassning
av den ekologiska miljöstatusen i en vattenförekomst sker enligt en femgradig klassificeringsskala; hög,
god, måttlig, otillfredsställande och dålig status, där målet är att minst god status skall uppnås i en
vattenförekomst till ett visst år.

2. Utförande
Provtagning utfördes från forskningsfartyget R/V Skagerak den 14 maj 2020. Bottenfaunan
undersöktes genom provtagning med en bottenhuggare vid fem slumpmässigt utplacerade stationer,
(Figur 1, Tabell 1). För provtagningen användes en Smith McIntyre bottenhuggare med en yta på 0,1
m2 och proverna togs på ett djup mellan cirka 15–19 meter.
Varje prov grovsållades i fält med 1 mm maskvidd på sållet och konserverades i etanol för vidare analys
i laboratoriet. Efter konservering finsållades varje prov i flerfraktionssåll med minsta maskvidd 1 mm,
för att därefter sortera fram djuren. Faunan artbestämdes till lägsta möjliga nivå, antal djur räknades
(abundans) och viktbestämdes (biomassa i våtvikt). All provtagning och analys av bottenfauna utfördes
utifrån standardiserade metoder (Havs- och Vattenmyndigheten 2016, Leonardsson 2004).
Insamlade data analyserades för att bedöma den ekologiska statusen i området med hjälp av
miljökvalitetsindexet BQIm (Benthic Quality Index) enligt EU:s Vattendirektiv (Rosenberg m.fl. 2004), se
Faktaruta 1. BQIm beräknades i programmet BEDA (version 2019-02-12).
Tabell 1. Beskrivning av de provtagna stationerna med stationsbeteckning, position (WGS 84, ddmm), djup (m)
och substrat samt om svavelväte noterades i provet.
Station

Latitud

Longitud

Djup (m)

Substrat

Svavelväte

Sivik 1
Sivik 2
Sivik 3
Sivik 5
Sivik 6

58°17,773'
58°17,673'
58°17,509'
58°17,618'
58°17,594'

11°26,156'
11°26,017'
11°26,025'
11°26,297'
11°26,267'

18
19
17,5
15,4
16,3

Siltig lera, inslag av skal
Siltig lera
Siltig lera
Sandig silt
Siltig lera

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
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Figur 1. Karta över provtagningsstationer för bottenfauna norr om Lysekil. Grå cirkel markerar Siviks
avfallsanläggning. Grön cirkel markerar var bäcken mynnar i Saltö fjords vattenförekomst.

Figur 2. Provtagning och sållning av bottenfauna i fält. Foton Marine Monitoring AB©.
.
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Faktaruta 1 - BQIm
Den ekologiska statusen för bottenfauna klassificeras med hjälp av ett bentiskt kvalitetsindex, BQIm,
enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). BQIm beräknas per station och
baseras på tre parametrar; provens proportion av känsliga och toleranta arter, antal arter och abundans.
Proportionen känsliga och toleranta arter bygger på framtagna känslighetsvärden per art och varierar
mellan ca 1–15. Värdet klassas i västerhavet efter förekomsten av arten i olika miljöer. Förekommer arten
oftast i förorenade miljöer ges ett lågt känslighetsvärde, medan ett högt värde ges om arten oftast
förekommer i artrika miljöer.
BQIm-indexet bygger på att de tre parametrarna förändras vid ökad organisk belastning på bottnarna där
en ostörd bottenmiljö förväntas ha en fauna med hög diversitet av arter, medan faunan i en störd botten
förväntas bestå av få antal arter och tåligare arter. Indexet ger därför en uppskattning av graden av stress
hos bottenfaunasamhället, där ett högt BQIm generellt är ett tecken på ett gott miljötillstånd.
Klassgränserna för BQIm i Västerhavet redovisas i tabellen nedan.
Den ekologiska statusen klassificeras för en hel vattenförekomst och inte för enskilda prov, där data från
minst fem stationer ska ingå i klassificeringen. Av försiktighetsskäl beräknas ett sammantaget BQIm som
20% percentilen av medelvärdet för de ingående stationerna. Bedömningen utgår således från de lägsta
observerade värdena.
Klassgränser för bedömning av ekologisk status i Västerhavet utifrån BQIm för 5–20 m och >20 m.

Bassäng

Typ nr

Djupstrata

Hög

God

Måttlig

Otillfredsställande

Dålig

Västerhavet

1–6 & 25

5 - 20 m

≥13,9

<13,9 - 10,3

<10,3 - 6,9

<6,9 - 3,4

<3,4

Västerhavet

1–6 & 25

>20 m

≥15,7

<15,7 – 12,0

12,0 – 8,0

8,0 – 4,0

<4,0
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3. Resultat
Vid samtliga stationer togs fulla hugg, vilket motsvarar ett provtagningsdjup på ca 20 cm ned i
sedimentet och en yta om 0,1 m2. Substratet var likartat vid alla stationerna med lera och inslag av silt.
Vid station Sivik 1 förekom även skalgrus i sedimentet. Svavelväte från sedimentet detekterades vid
station Sivik 3 och Sivik 6.

3.1 Förekommande arter, abundans och biomassa
Totalt förekom 49 olika arter i proverna och bottenfaunasamhället dominerades i antal och biomassa
av havsborstmaskar och blötdjur. Ormstärnan Amphiura filiformis förekom på två stationer. Enstaka
kräftdjur av fem olika arter förekom i proverna. Artantal, abundans och biomassa var betydligt högre
vid stationerna i Sivik 1 och Sivik 2 än de övriga stationerna (Tabell 2 och Tabell 3). Antalet arter vid
Sivik 1 och Sivik 2 var 33 respektive 27 stycken och havsborstmaskar var dominerande djurgrupp, följt
av blötdjur. Vid Sivik 5 observerades endast 14 arter men även här dominerade havsborstmaskarna
avseende antal arter men också när det gällde abundans. För stationerna Sivik 3 och 6 noterades 11
arter vardera och ingen tydlig dominans av specifik djurgrupp noterades utan arterna är relativt jämnt
fördelade mellan huvudsakligen havsborstmaskar, kräftdjur och blötdjur.
Vanligast förekommande avseende abundans var ormstjärnan Amphiura filiformis vilken liksom
havsborstmasken Melinna albicincta förekom i höga antal vid två stationer (Sivik 1 och Sivik 2). Även
havsborstmaskarna Prionospio fallax och Scalibregma inflatum samt musslan Nucula nitidosa var
vanligt förekommande i proverna. Biomassan följer samma mönster som abundansen, med hög
biomassa för ormstjärnan Amphiura filiformis samt havsborstmaskarna Melinna albicincta och Nephtys
incisa.

3.2 Rödlistade arter
Två rödlistade arter påträffades i proverna, Ampelisca macrocephala (NT) där en individ påträffades i
Sivik 1 respektive Sivik 6 samt en individ av Ampelisca spinipes (NT) som observerades vid Sivik 3. Båda
är märlkräftor, den första är en märlkräfta som kan bli cirka 30 mm stor och som förr var vanlig på
mjuka bottnar längs västkusten. Populationen av A. macrocephala har dock minskat under den senaste
tioårsperioden med ca 25% vilket är anledningen till varför den återfinns på Artdatabankens rödlista
som Nära hotad (NT). Orsaken till minskningen är osäker men enligt SLUs Artfakta kan det vara
klimatrelaterat då det finns tecken på att den kan vara känslig för ett varmare klimat. En annan teori
till minskningen är att den är utsatt för parasitangrepp som kan orsaka sterilitet hos värddjuret, vilket
kan påverka den reproducerande delen av populationen kraftigt. Arten har därtill direktutvecklande
larver, vilket försvårar nyrekrytering, spridning och återkolonisering av arten.
Den andra rödlistade märlkräftan A. spinipes kan bli upptill 15 mm och lever också i mjukbottnar men
även i grovsand och grus. Enligt Jägerskiölds marina inventering (SLU Artfakta), som pågick mellan
1921-1938, fanns denna art från norra Bohuslän ned till mellersta Kattegatt. Mer nutida fynd är dock
få och det senaste inom den nationella miljöövervakningen för bottenfauna är från 2008 på en lokal i
Skagerak. Varför arten har minskat är idag okänt, men populationsminskningen i kombination med att
utbredningsområdet förmodligen har minskat och dessutom är kraftigt fragmenterat gör att även
denna art uppfyller kriterierna för rödlistans kategori Nära hotad (NT).
För mer information om Artdatabankens rödlista se Faktaruta 2.
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Faktaruta 2 – Artdatabankens rödlista
I Artdatabankens rödlista tas bedömningar fram för risken att arter dör ut i Sverige. Rödlistningen tar upp
arter med en osäker framtid på grund av minskande eller mycket små populationer och är baserad på
vedertagna kriterier från internationella naturvårds-unionen IUCN, (www.iucn.org). Rödlistan har ingen
formell juridisk status, men utgör ett hjälpmedel för att kunna göra naturvårdsprioriteringar samt för att ge
en överblick över arternas tillstånd.
Bedömningen görs utifrån fem kriterier, A–E, vilka är konstruerade så att olika slags varningssignaler fångas
upp för en arts risk att dö ut i Sverige. Rödlistan är uppdelad i kategorier baserat på de fem kriterierna. De
arter som uppfyller kriterierna för Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära
hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. Arter kategoriserade som CR, EN eller VU benämns
dessutom som hotade. Utöver rödlistekategorierna finns också kategorierna Ej bedömd (NE) och kategorin Ej
tillämplig (NA) vilken bland annat används för arter som inte är inhemska. En art som bedömts enligt
rödlistningskriterierna men inte uppfyller något av kriterierna kategoriseras som Livskraftig (LC).

I figuren visas kategorierna i ArtDatabankens rödlista. Figuren är hämtad från
ArtDatabanken (2020).
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Tabell 2. Artlista med abundans hos bottenfaunan (individer/0,1 m2).
Arter
Havsborstmask
Chaetozone setosa
Diplocirrus glaucus
Eteone flava
Galathowenia oculata
Levinsenia gracilis
Magelona minuta
Melinna albicincta
Melinna sp.
Nephtys incisa
Notomastus latericeus
Pectinaria belgica
Pholoe baltica
Polychaeta sp.
Polycirrus sp.
Priapulus caudatus
Prionospio sp.
Prionospio fallax
Prionospio multibranchiata
Rhodine gracilior
Scalibregma inflatum
Scolelepis tridentata
Terebellidae
Terebellides stroemi
Trichobranchus roseus
Kräftdjur
Ampelisca macrocephala
Ampelisca spinipes
Diastylis lucifera
Eudorella emarginata
Eudorella truncatula
Blötdjur
Abra nitida
Armina loveni
Corbula gibba
Cylichna cylindracea
Ensis ensis
Euspira nitida
Hyala vitrea
Kelliella miliaris
Kurtiella bidentata
Nucula nitidosa
Philine quadripartita
Thracia sp.
Thyasira flexuosa
Tagghudingar
Amphiura sp.
Amphiura chiajei
Amphiura filiformis
Echinocardium cordatum
Nässeldjur
Virgularia mirabilis
Övrigt
Nemertea
Phoronis muelleri
Summa

Sivik 1

Sivik 2

Station
Sivik 3

Sivik 5

7
8
1
4

1
1

1

3
2

7
19
8
9
1

1
4
44
9
1
1
2

Sivik 6

1
2

7

2

2

1

1

1
1
2
1

3

1
2

2

19

1
14

8

1

4
1

4
1
1

1
1

5

2

1

1
1
1

1

1

1
1

2
5
1
1
2
2

4

1

2

1
1

1
1
1
5
13
1

14
6
1

11

2

2
2

1

2

1

1
1
15
1

75

1
2
4
156

3

6
194

18

45

1
17
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Tabell 3. Artlista med biomassa hos bottenfaunan (gram/0,1 m2, våtvikt i etanol).
Arter
Havsborstmask
Chaetozone setosa
Diplocirrus glaucus
Eteone flava
Galathowenia oculata
Levinsenia gracilis
Magelona minuta
Melinna albicincta
Melinna sp.
Nephtys incisa
Notomastus latericeus
Pectinaria belgica
Pholoe baltica
Polychaeta sp.
Polycirrus sp.
Priapulus caudatus
Prionospio sp.
Prionospio fallax
Prionospio multibranchiata
Rhodine gracilior
Scalibregma inflatum
Scolelepis tridentata
Terebellidae
Terebellides stroemi
Trichobranchus roseus
Kräftdjur
Ampelisca macrocephala
Ampelisca spinipes
Diastylis lucifera
Eudorella emarginata
Eudorella truncatula
Blötdjur
Abra nitida
Armina loveni
Corbula gibba
Cylichna cylindracea
Ensis ensis
Euspira nitida
Hyala vitrea
Kelliella miliaris
Kurtiella bidentata
Nucula nitidosa
Philine quadripartita
Thracia sp.
Thyasira flexuosa
Tagghudingar
Amphiura sp.
Amphiura chiajei
Amphiura filiformis
Echinocardium cordatum
Nässeldjur
Virgularia mirabilis
Övrigt
Nemertea
Phoronis muelleri
Summa

Sivik 1

Sivik 2

Station
Sivik 3

Sivik 5

0,005
0,038
0,001
0,012

0,001
0,018

0,011

0,003
0,005

0,005
0,397
0,479
1,002

0,001
0,002
1,293

Sivik 6

0,001
0,051

0,180

0,014

0,343
0,033
0,609
0,001
0,150
0,016

0,172

0,330

0,177

0,120

0,029

0,002

0,001
0,002

0,001

0,011

0,003

0,015
0,079

0,022

0,002

0,038
0,011

0,146
0,039
0,024

0,013
0,035

0,388
0,254
0,037
0,189
0,001

0,003

0,001

0,001
0,002
0,001

0,001

0,001

0,001
0,001

0,001
0,354
0,133
0,002
0,056
0,126

0,132

0,001

0,005

0,002
0,006

0,006
0,002
0,002
0,012
0,475
0,004

0,047
0,062
0,003

0,307

0,077

0,028
0,014

0,008

0,036

0,004

0,001
0,017
2,431
0,202

11,377

0,118
0,001
0,014
8,399

0,099

0,020
14,273

0,507

0,626

0,001
0,240
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3.3 Bedömning av ekologisk status i området
Området ligger i vattenförekomsten Saltö fjord, som har provtagits inom det nationella
övervakningsprogrammet 2017 och 2019. Enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige;2020) är
Saltö fjords ekologiska status utifrån bottenfauna måttlig. Klassningen baseras på mätdata från
vattenförekomsten tagna på 20 meter djup eller djupare. Data uppfyller dock inte kraven i
bedömningsgrunden (HVMFS 2013:19) varför det finns en klassningsosäkerhet som uppgår till högst
20%.
Denna studie har fokuserat på bottnar grundare än 20 meter och data uppfyller kraven i
bedömningsgrunden (HVMFS 2013:19). För de fem analyserade stationerna inom denna studie
beräknades ett sammantaget BQIm med en 20% percentil på 9,2 för området vilket motsvarar måttlig
ekologisk status (Figur 3). Tre av stationerna (Sivik 1, 2 och 5) visade på ett BQIm inom spannet för god
status.
Den sammantagna bedömningen av Saltöfjords ekologiska status med avseende på bottenfauna och
oavsett djupintervall är därmed en måttlig status.

12,03

11,30

10,84
7,50

7,93

Figur 3. BQIm för respektive station samt klassning av miljöstatus med 20% percentilen (9,2) som streckad svart
linje. Bakgrundsfärgerna illustrerar klassgränserna för miljöstatus för djupintervallet 5–20 meter i Västerhavet;
hög (blå), god (grön), måttlig (gul), otillfredsställande (orange) och dålig (röd).
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4. Diskussion och slutsats
Områdets ekologiska status för djup grundare än 20 meter klassas utifrån denna studie som måttlig,
vilket är överensstämmande med den ekologiska statusen som uppges i VISS (2020) för bottnar djupare
än 20 meter.
Bottenfaunaanalysen visade på variationer mellan stationerna, med nästan tre gånger så många arter
samt betydligt högre biomassa och abundans i den yttre delen av undersökningsområdet (Sivik 1 och
Sivik 2). Svavelväte noterades i provet från Sivik 3 respektive Sivik 6, vilket kan förklara variationen i
området. Det var även dessa två stationer som uppvisade måttlig status. Att Sivik 5 uppvisade god
status trots ett likartat bottenfaunasamhälle som Sivik 3 och Sivik 6 beror på att ett flertal individer av
havsborstmasken Prionospio fallax förekom på denna stationen. I övrigt noterades inga tydliga
skillnader i substrat, med undantag för Sivik 5 där substratet var något grövre med sandig silt istället
för siltig lera som noterades på övriga stationer. Djupet för stationerna varierade mellan 15,4 och 19,0
meter där Sivik 1 och Sivik 2 låg något djupare än övriga tre stationer. Salthaltssprångskiktet återfinns
vanligen inom detta intervall vilket också kan bidra till variationen mellan proverna, då det är möjligt
att miljön är något mer stabil vid de djupare belägna stationerna vilket möjliggör en högre artdiversitet.
Avståndet till småbåtshamnen i Valbodalen kan vara en ytterligare orsak till de skillnader som ses, då
stationer närmast hamnen är de som uppvisar en lägre artdiversitet dvs Sivik 3, Sivik 5 och Sivik 6.
Vidare påträffades två rödlistade arter, Ampelisca macrocephala som påträffades i Sivik 1 och Sivik 6
samt Ampelisca spinipes som observerades vid Sivik 3. Båda arterna av märlkräfta klassas som Nära
hotade (NT) på grund av populationsminskningar respektive fragmenterade och minskade
utbredningsområden. Rödlistan är ett verktyg för att bedöma risken att arter dör ut i Sverige men
kriteriet Nära hotad (NT) ingår inte i de kriterier som bedöms som hotade.
Sammanfattningsvis är områdets ekologiska status att betraktas som måttlig och artdiversiteten är
högre vid de yttre stationerna. Två rödlistade arter av märlkräfta observerades vilka båda klassas som
Nära hotade, noterbart är att det dock handlar om enstaka individer.

Ó Marine Monitoring AB
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-24

LKS 2021-000444

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på återremiss om taxor för markupplåtelse och
parkeringsavgifter
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-09-30 beslut om Taxor för
markupplåtelse och parkering för vidare hantering i kommunfullmäktige för beslut.
Vid beredning i kommunstyrelsen 2021-11-03, § 179 återremitterades förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget innebar att;
 minimera/förenkla antal enheter (kr/kvm, kr/år, kr/månad...) i taxan
 att förenkla, se över och minimera antalet olika taxenivåer
 täcka övriga verksamheter som inte är specifikt nämnda i taxedokumentet
 dokumentet indelas i olika taxezoner utifrån "attraktivitet"
Härtill ska särskilt beaktas att dokumentet ska vara enkelt att kommunicera samt
förstå för allmänhet och näringsliv. Samtidigt ska regler för taxor för
markupplåtelse och parkering ges en översyn så att differentiering mellan
attraktivitet och säsongsanpassning uppmuntras. Därutöver bör det säkerställas att
reglerna och taxorna står i samklang med varandra. Reglerna bör dessutom ges en
språklig översyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beaktat och justerat taxedokumentet enligt
kommunstyrelsens synpunkter. Taxor för parkering har inte reviderats i
dokumentet utan kvarstår som tidigare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade taxor
för markupplåtelse i Lysekils kommun.
Ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade 2021-11-03, § 179 ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att
 minimera/förenkla antal enheter (kr/kvm, kr/år, kr/månad...) i taxan samt
 att förenkla, se över och minimera antalet olika taxenivåer
 täcka övriga verksamheter som inte är specifikt nämnda i taxedokumentet
 indelas i olika taxezoner utifrån "attraktivitet"
Härtill ska särskilt beaktas att dokumentet ska vara enkelt att kommunicera samt
förstå för allmänhet och näringsliv. Samtidigt ska regler för taxor för
markupplåtelse och parkering ges en översyn så att differentiering mellan
attraktivitet och säsongsanpassning uppmuntras. Därutöver bör det säkerställas att
reglerna och taxorna står i samklang med varandra. Reglerna bör dessutom ges en
språklig översyn.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2021-000444

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beaktat och justerat taxedokumentet enligt
kommunstyrelsens synpunkter. Taxor för parkering har inte reviderats i
dokumentet utan kvarstår som tidigare.
Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat från samhällsbyggnadsförvaltningen,
ett reviderat jämförelsedokument av taxor från andra kommuner. För övrigt har
kommunstyrelseförvaltningen inget att invända i ärendet.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 17
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Reviderat förslag om taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun
Jämförelse av taxor med andra kommuner
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Avdelningen för mark och gata
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 27

2022-03-03

Dnr 2021-000603

Svar på återremiss om markupplåtelse i Lysekils kommun
Sammanfattning
Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-11-03, § 179, till
samhällsbyggnadsnämnden för att


minimera/förenkla antal enheter (kr/kvm, kr/år, kr/månad...) i taxan samt



att förenkla, se över och minimera antalet olika taxenivåer samt



även täcka övriga verksamheter som inte är specifikt nämnda i
taxedokumentet



och indelas i olika taxezoner utifrån "attraktivitet"

Härtill ska särskilt beaktas att dokumentet ska vara enkelt att kommunicera samt
förstå för allmänhet och näringsliv.
Samtidigt ska regler för taxor för markupplåtelse och parkering ges en översyn så att
differentiering mellan attraktivitet och säsongsanpassning uppmuntras.
Därutöver bör det säkerställas att reglerna och taxorna står i samklang med
varandra. Reglerna bör dessutom ges en språklig översyn.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-10
Reviderat förslag om taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för
markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare
E-signering:
C9756E5206F0185A38966B5FF57D84FF5E5863FB21

Utdragsbestyrkande

2022-03-022-03-02

Sid 1/6
Dnr SBN 2021-000603

Taxor för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun
Kommersiella ändamål
Ändamål

Avgift

Försäljning t.ex.
Foodtrucks,
Matvagnar, Kafevagnar,
Julgransförsäljning

200 kr/kvm/månad
högsäsong

Minimiavgift Kommentar
Högsäsong 15/4–
15/9
Ej moms

50 kr/kvm/månad
/lågsäsong
300 kr/dag

Torgplatser

42 kr/kvm/månad

En plats är 6 kvm
Ej moms

100 kr/dag/plats
Uteservering
Varuexponering,
Trottoarpratare
Övrigt icke
kategoriserat

75 kr/kvm/månad
Högsäsong
50 kr/kvm/månad
Lågsäsong

700 kr

Ej moms

Evenemang
Högsäsong

2000 kr/dag/zon A
500 kr/dag/övrig plats

Ej moms
Zon A, se kartbilaga
Högsäsong 15/4–
15/9

Evenemang
Lågsäsong

500 kr/dag/zon A
100 kr/dag/övrig plats

Ej moms
Zon A, se kartbilaga
Lågsäsong 16/9–
14/4

El från kommunalt
elskåp

72o kr/månad
50 kr/dag

Plus moms 25%
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Dispenser
Ändamål

Avgift

Transporttillstånd
för bred, hög, tung
eller lång transport
inom kommunen

1000 kr

Minimiavgift

Kommentar
Ej moms

Parkering
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

Kommentar

Parkeringsavgift
central parkering

15 kr/timme

Inklusive moms

Parkeringsavgift
övriga parkeringar

10 kr/timme

Inklusive moms

Nyttokort

800 kr

Plus moms 25%

Boendekort

1 500 kr

Plus moms 25%

Förvaring av fordon
vid fordonsflytt

1 500 kr

Plus moms 25%

Byggetablering
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

Kommentar

Byggnadsställning
Container
Upplag

30 kr/kvm/månad

700 kr

Ej moms
Max 8000:-/mån
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Parkeringsanmärkning enligt lag (1976:206)
Ändamål

Avgift

Minimiavgift Kommentar

Parkeringsanmärkning på plats med förbud att
stanna

900
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning på plats med förbud att
parkera

700
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning på ändamålsplats

900
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning på plats för rörelsehindrade

900
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning för tidsöverträdelse, ej
erlagd avgift eller avsaknad av p-skiva

400
kr

Ej moms

Parkeringsanmärkning för parkering mot
färdriktningen

900
kr

Ej moms

Kontrollavgift enligt lag (1984:318)
Ändamål

Avgift

Kontrollavgift på plats med förbud att stanna

900
kr

Kontrollavgift på plats med förbud att parkera

700
kr

Kontrollavgift på ändamålsplats

900
kr

Kontrollavgift på plats för rörelsehindrade

900
kr

Kontrollavgift för tidsöverträdelse, ej erlagd avgift
eller avsaknad av p-skiva

400
kr

Kontrollavgift för parkering mot färdriktningen

900
kr

Minimiavgift Kommentar
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Kartbilagor
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Jämförelse av taxor med andra kommuner enligt föreslagen taxa
Säsong i Lysekil är 15/4-15/9

Kommun

Torgplats

Lysekil

42/kvm/år
100/dag

Foodtruck

Uteservering

Byggetablering

Evenemang

Container

(kommersiellt)
3000/månad
Högsäsong
750/månad
Lågsäsong
(Beräknat på 15
kvm)

75/kvm/månad

30/kvm/månad

2000/dag/zon A
500/dag övrig plats
Högsäsong
500/dag/zon A
100/dag övrig plats
Lågsäsong

10 kvm=75/vecka

Högsäsong
50/kvm/månad
Lågsäsong

Varberg

44/kvm/år

3000/månad Högs
2000/månad Lågs
Ingen el

110/kvm/månad

25/kvm/månad
Min 650

1500/dag

650/vecka

Uddevalla

29/kvm/år

833/månad

31/kvm/månad

16/kvm/månad

1000/dag

3500/vecka

Värnamo

56/kvm/år
200/dag

2800/månad
Ingen el

65/kvm/månad

25/kvm/månad

2750/dag

Helsingborg

102/kvm/år

1500/månad
Ingen el

50,66/kvm/månad

41/kvm/månad
Min 2312

2-3000/dag

3598/vecka

Jönköping

660/kvm/år
165/dag

2500/månad
12 500/år
Ingen el

105/kvm/månad
Grund 715

30/kvm/månad
Grund 715

3500/dag
Grund 715

385/vecka
Grund 715

Nyköping

55/kvm//år
220/dag

542/månad
(3 dagar/vecka)
Ingen el

40/kvm/månad
Min 400

30/kvm/månad
Min 400

1-2000/dag

200/vecka
Min 400

2040/månad
Ingen el

41/kvm/månad

20/kvm/månad

378/kvm/månad
306/kvm/månad
+Avgift 3914

5-18/kvm/månad
+Avgift 3914

Högsäsong
240/kvm/månad
Lågsäsong
180/kvm/månad
41/kvm/månad

100/dag

Vellinge
64/kvm/år
(Skanör/Falsterbo) 102/dag
Sotenäs

Strömstad

97/kvm/år
300/dag

Tanum

42/kvm/år
200/dag

50/dygn

153/vecka

2-30 000
(alla evenemang)

3000/dag

721/vecka
+Avgift 1030
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Datum

Dnr
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Avdelningen för hållbar utveckling
Cia Säll, 0532-61 31 62
cia.sall@lysekil.se

Tjänsteskrivelse Program för evenemang
Sammanfattning
På uppdrag av kommundirektör påbörjades 2019 arbetet med en
evenemangsutredning och efter ett uppehåll i arbetet färdigställdes en rapport
under 2021.
Genom ett medvetet, konsekvent och långsiktigt arbete med att främja hållbara
evenemang, ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv skapas goda
möjligheter att konkret jobba med implementering av kommunens vision och i
enlighet med Agenda 2030.
Evenemangsutredningen behandlar hur kommunen bör organisera sitt arbete för
att säkerställa kvalitet och hållbarhet i verksamheten samt god ekonomiuppföljning
i samband med evenemang. Detta skapar förutsättningar för att kunna stötta
externa arrangörer samt vidareutveckla kommunens egna evenemang.
Arbetet med utredningen har legat inom ramen för utvecklingsområde Upplev
Lysekil vår unika livsmiljö samt Destinationsstrategi Lysekil 2030.
Utifrån utredningens resultat har förvaltningen tagit fram ett förslag till
styrdokument för att hantera hur Lysekils kommun arbetar med evenemang,
”Program för evenemang”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Program för evenemang.
Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag.
Ärendet
Genom ett medvetet, konsekvent och långsiktigt arbete med att främja hållbara
evenemang, ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv skapas goda
möjligheter att konkret jobba med implementering av kommunens vision och i
enlighet med Agenda 2030.
Inom ramen för projekt Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB 2016–2019), som
samordnades av Tillväxt Norra Bohuslän med Lysekils kommun som projektägare,
togs en gemensam övergripande evenemangsstrategi fram för kommunerna
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Rekommendationen från MUB-projektet
var att den övergripande strategin skulle kompletteras med lokalt anpassade
styrdokument för respektive kommun.
På uppdrag av kommundirektör påbörjades 2019 arbetet med en
evenemangsutredning och efter ett uppehåll i arbetet färdigställdes en rapport
under 2021.
Evenemangsutredningen behandlar hur kommunen bör organisera sitt arbete för
att säkerställa kvalitet och hållbarhet i verksamheten samt god ekonomiuppföljning
i samband med evenemang. Detta skapar förutsättningar för att kunna stötta
externa arrangörer samt vidareutveckla kommunens egna evenemang.
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Arbetet med utredningen har genomförts inom ramen för utvecklingsområde
Upplev Lysekil vår unika livsmiljö samt Destinationsstrategi Lysekil 2030.
Styrgrupp har bestått av samhällsbyggnadschef och avdelningschef för hållbar
utveckling. Arbetet har därutöver avrapporterats till kommundirektör samt
kommundirektörens ledningsgrupp.
Förvaltningens synpunkter
Utifrån utredningens resultat har förvaltningen tagit fram ett förslag till
styrdokument för att hantera hur Lysekils kommun arbetar med evenemang,
”Program för evenemang”.
Syftet med ”Program för evenemang” är att skapa förutsättningar för att använda
evenemang som ett strategiskt verktyg i samhällsutvecklingen och utveckla Lysekils
kommun som attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.
Målet med ”Program för evenemang” är att skapa förutsättningar för att utveckla
och genomföra hållbara evenemang, skapa inkluderande mötesplatser och vara ett
verktyg i arbetet för jämlikhet och jämställdhet. Kvalitativa evenemang skapar
också intäkter till det lokala näringslivet och stärker Lysekils platsvarumärke.
Arbetet ska ske genom att stödja externa huvudarrangörer och vidareutveckla
kommunens egna evenemang.
Vid evenemangsarbete ska kommunen ha en tydlig organisation- och
ansvarsfördelning samt relevant budget på berörd förvaltning/avdelning och en
tydlig ekonomisk spårbarhet. Detta säkerställer att kommunen inte drabbas av
oförutsedda kostnader och att valda insatser går att utvärdera och vidareutveckla.
Baserat på den evenemangsutredning förvaltningen gjort (se bilaga) vill
förvaltningen föreslå en initial budget för 2023 års evenemang som uppgår till
1,3 miljoner och fördelas enligt följande:
 Köp av sponsring/marknadsföringspaket
Beredning av ärendet görs av evenemangsrådet och beslut tas politiskt.
Budgetram 500 000 kronor årligen.
 Praktiskt stöd till större icke vinstdrivande evenemang
Beredning av ärendet görs av rådet och beslut tas politiskt. Budgetram
motsvarande 300 000 kronor årligen.
 Finansiellt stöd till mindre icke vinstdrivande evenemang
Evenemangsrådets ekonomiska ram uppgår till 100 000 kronor (2022) och
finansieras med 50 000 kronor från kommunstyrelsens budget och 50 000
kronor från utbildningsförvaltningens budget.
 Praktiskt stöd till mindre icke vinstdrivande evenemang
Evenemangsrådets ekonomiska ram för beviljande av praktiskt stöd
200 000 kronor årligen från samhällsbyggnadsförvaltningen.
 Kommunens egna evenemang
200 000 kronor varav ca 80 000 kronor för innehåll i Kulturveckan som
utbildningsförvaltningen administrerar. Övrig budget handhas av
evenemangslots via kommunstyrelseförvaltningen.
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Vid evenemang som drivs av extern huvudman/arrangör, ska det finnas tydlig
information om eventuella kostnader för arrangören, vilken typ av stöd som går att
ansöka om från kommunen, vilka kriterier som gäller samt hur
ansökningsprocessen fungerar. Detta skapar förutsättningar för att arbeta
konsekvent, långsiktigt och utifrån en likabehandlingsprincip.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Cia Säll
Destinationsstrateg

Bilagor
Program för evenemang
Evenemangsutredning 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Kommunala helägda bolag
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Inledning
Genom att medvetet, konsekvent och långsiktigt arbeta för att främja hållbara
evenemang, i enlighet med Agenda 2030, kan dessa bidra till förverkligandet av
Lysekils kommuns vision.
Vision Lysekil 2030
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av
kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom
maritima näringar.”

Bakgrund
På uppdrag av kommundirektör påbörjades 2019 arbetet med en evenemangsutredning
som färdigställdes i en rapport under 2021. Evenemangsutredningen behandlar hur
kommunen bör organisera sitt arbete för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i
verksamheten samt god ekonomiuppföljning i samband med evenemang. Detta skapar
förutsättningar för att kunna stötta externa arrangörer samt vidareutveckla
kommunens egna evenemang. Utredningen ligger till grund för detta program.
För ytterligare information om bakgrunden se Appendix.

Syfte, mål och förutsättningar
Syfte
Syftet med Program för evenemang är att skapa förutsättningar för att använda
evenemang som ett strategiskt verktyg i samhällsutvecklingen och stärka Lysekils
kommun som attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.

Mål
Målet med Program för evenemang är att skapa förutsättningar för att utveckla och
genomföra hållbara evenemang, skapa inkluderande mötesplatser och vara ett verktyg i
arbetet för jämlikhet och jämställdhet. Kvalitativa evenemang skapar också intäkter till
det lokala näringslivet och stärker Lysekils platsvarumärke. Ytterligare en målsättning
är att skapa en ökad tydlighet och likabehandlingsprincip för de som ansöker om
evenemangsstöd hos kommunen.

Förutsättningar
Arbetet ska ske genom att stödja externa huvudarrangörer och vidareutveckla
kommunen egna evenemang.
Vid evenemangsarbete ska kommunen ha en tydlig organisation och ansvarsfördelning
samt relevant budget på berörd förvaltning/avdelning och en tydlig ekonomisk
spårbarhet. Detta säkerställer att kommunen inte drabbas av oförutsedda kostnader
och att valda insatser går att utvärdera och vidareutveckla.
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Definition och begrepp
I arbetet med evenemang behövs ett antal definitioner och begrepp förklaras i syfte att
skapa en samsyn hos berörda, både internt i kommunen och bland externa aktörer.
Evenemang och/eller arrangemang omnämns och definieras fortsatt såsom:
Ett evenemang är en publik aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Det har ett
program, en arrangör, åskådare och/eller deltagare. För arrangörerna är det en
icke-frekvent aktivitet (inträffar till exempel en eller enstaka gånger årligen) utanför
det normala programmet. (Andersson, 1984; Getz, 1991; Andersson, Larson och
Mossberg, 2009)
Hållbara evenemang definieras ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Evenemang ska vara öppet och inkluderande för alla målgrupper samt vara religiöst
och politiskt obundet. Evenemanget ska genomföras helt eller delvis inom Lysekils
kommuns geografiska område.
 Lokala evenemang
Exempel: marknader, by- och stadsfester, festivaler, läger, tävlingslopp,
extraordinära matcher, tillfälliga utställningar, konserter, invigningar,
författarkvällar, föreläsningar, teater, högtider, vissa årstidsbaserade
återkommenade företeelser såsom julbord.
 Större lokala och regionala evenemang
Exempel: Musselfesten, Cruisingen i Lysekil, cuper, Båt & Hav, Bokens dag,
Divers night, Kulturveckan.
 Större regionala och nationella evenemang
Exempel: Större konserter som exempelvis Gyllene Tider 2019, GES
(Glennmark, Eriksson, Strömstedt).
 Internationella evenemang
Evenemang med exempelvis VM-status eller konsert med världsartist.
Exempel: Lysekils Women’s Match, Skaftö Open (Ladies European Tour).
 Arrangör/huvudmannaskap
Arrangören är huvudansvarig för evenemanget och är den part som söker
erforderliga tillstånd. Arrangören är därmed juridisk ansvarig för evenemanget
avseendet till exempel försäkringar, säkerhetssamordning och kommunikation.
 Medarrangör
En medarrangör är delaktig i planeringsarbetet och genomförandet. Det kan
innebära finansiellt stöd eller praktiskt stöd i form av personella resurser eller
praktiskt fysiska insatser. Förutsättningarna ska avtalas mellan kommun och
arrangör i förväg.
 Värdkommun
När större evenemang arrangeras inom kommunens geografiska område kan
kommunen agera värd. Det innebär exempelvis deltagande vid invigning eller
prisutdelning. Detta behöver inte vara förknippat med någon ekonomisk
överenskommelse och ska avtalas mellan kommun och arrangör i förväg.
 Sponsoravtal/marknadsföringspaket
En sponsor kan stödja ett evenemang rent finansiellt eller till exempel genom
att låna ut en lokal. Vid sponsring ska en motprestation genomföras i samtycke
mellan parterna. Förutsättningarna ska avtalas mellan sponsor och arrangör i
förväg.
 Interna evenemang
Interna evenemang betyder att kommunen har huvudmannaskap. Det kan vara
kommunala invigningar, mässor, högtider och Kulturveckan.
 Externa evenemang
Evenemang som har en extern huvudarrangör och som inte drivs av
kommunen.
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Processbeskrivning vid evenemang
För att skapa en strukturerad och tydlig process vid evenemang där samverkan både
internt och externt främjas har Lysekils kommun beslutat att följa nedanstående
process. Den utgår från förslag som framkommit under arbetet med
Evenemangsutredning 2021.

Figur 1. Övergripande processmodell för evenemang

Evenemangsorganisation
I den utredning som gjorts och som ligger till grund för programmet och ovanstående
processmodell har en inventering genomförts där det samlade utbudet av evenemang
sammanställts i en evenemangsportfölj som kompletteras av en nulägesanalys och
framtidsspaning. Dessa beskrivs vidare i Appendix 1.
Kommunen ska arbeta med en väg in och när en extern evenemangsarrangör vill ha
vägledning och stöd av kommunen gällande evenemang ska denne kontakta
Kontaktcenter som slussar vidare till evenemangslotsen. Evenemangslotsen, som är en
funktion på avdelningen för hållbar utveckling, informerar initialt exempelvis om hur
arrangören kan gå till väga för att utveckla ett hållbart evenemang, söka erforderliga
tillstånd och hur det fungerar med ansökan om kommunalt finansiellt eller praktiskt/
infrastrukturellt/materiellt stöd.
Kriterierna och de olika formerna av möjligt kommunalt stöd ska även kommuniceras
på kommunens hemsida. Det ska också tydligt framgå hur man som arrangör konkret
går till väga för att söka stöd från kommunen samt hur beslut fattas. För att skapa
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medvetenhet om möjligheterna till rådgivning och stöd bör även kommunikationsinsatser i sociala medier och andra relevanta kanaler genomföras.
Kommunen ska arbeta genom ett evenemangsråd som handhar ärenden om
kommunalt stöd till externa aktörer. Arbetet koordineras av evenemangslotsen. För att
säkerställa en kvalitativ hantering av praktiska åtgärder och kommunikation i samband
med framför allt större evenemang ska en arbetsgrupp tillsättas. Evenemangslotsen
fungerar som samordnare även för denna gruppering.
Evenemangslotsen arbetar dock inte som samordnare för enskilda externa evenemang.
Arrangören ansvarar själv för att utveckla och projektleda sitt evenemang, bekosta och
genomföra marknadsföringsinsatser samt är juridiskt ansvarig.
Kommunens säkerhetsstrateg ska alltid vara delaktig i planeringen inför större
evenemang.
Figuren nedan illustrerar arbets- och organisationsmodell för kommunens arbete och
medför ökad tydlighet, transparens och likabehandling.

Figur 2 Evenemangsorganisation

Evenemangslots
Evenemanglotsens huvudsakligen uppdrag består av att stötta evenemangsarrangörer
med rådgivning inför genomförande av evenemang, både interna och externa.
Evenemangslotsen hänvisar också arrangörer vidare till rätt tjänstperson vid eventuella
frågor. Evenemangslotsen kan stötta arrangören i sin planering genom att reda ut vilka
tillstånd som behövs, ge information om evenemangsplatser och arenor samt övrigt
praktiskt inför uppstart.
Evenemangslotsen ansvarar för att det finns väl uppdaterad information för
evenemangsarrangörer på kommunens hemsida. När en evenemangsarrangör
kontaktar kommunen via Kontaktcenter om olika former av stöd eller andra
frågeställningar kring evenemang ska denne kopplas till evenemangslotsen.
Evenemangslotsens arbete kategoriseras utifrån fyra huvuduppgifter i enlighet med
förslag i en delrapport inom projekt Maritim utveckling i Bohuslän (Anderson, 2017).
Dessa fyra huvuduppgifter är: uppmuntra och ge stöd, samordna och balansera, utbilda
och utveckla samt administrera.

Evenemangsråd
För att främja kvalitetssäkring och utveckling av hållbara evenemang finns ett
evenemangsråd. Inledningsvis består evenemangsrådet av kommunala tjänstepersoner.
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På sikt blir det eventuellt ett råd med representanter även från de kommunala bolagen,
företag, föreningar, organisationer och fastighetsägare i kommunen. Detta förutsätter
en framtida samfinansiering av finansiellt stöd till externa evenemang för att utveckla
evenemangsportföljen ytterligare.
Evenemangsrådets huvuduppdrag:
 Bereda ärenden till politiken gällande större evenemang två gånger årligen, dvs
vid ansökningar om kommunalt stöd gällande högre belopp, större praktiska
insatser och/eller ansökningar om stöd som gäller flera år, genom att använda
legacymetoden (se avsnitt nedan)
 Besluta om finansiellt och praktiskt stöd vid mindre ansökningar av kommunalt
stöd
 Säkerställa att kommunens interna evenemang utvecklas hållbart
 Informera berörda medarbetare om kommande evenemang
 Arbeta med uppföljning och utvärdering
 Verka för och prioritera evenemang som bidrar till Lysekils kommuns vision
Funktioner i evenemangsrådet:
 Kulturchef – beslutsfattare personellt och finansiellt stöd från
utbildningsförvaltningen
 Representant från Ung utveckling – representant för ungas perspektiv
 Fritidschef – ansvarig för anläggningar/arenor
 Föreningsutvecklare – representant för föreningar
 Säkerhetsstrateg - kvalitetssäkra evenemangets plan för säkerhet
 Teknisk chef/Enhetschef park, gata och natur - beslutsfattare personellt och
materiellt stöd från enheten för park, gata och natur samt beställare av LEVA:s
tjänster
 Destinationsstrateg – kvalitetssäkra arbetet med platsens attraktivitet
 Evenemangslots – samordnare för rådet

Legacymetoden
För att förstå komplexiteten kring större evenemang och skapa förutsättningar för att
kunna påverka de samhälleliga effekterna positivt har en så kallad legacymetod
utvecklats av Göteborgs universitet. Metoden kan ses som en utökad SWOT- eller
konsekvensanalys. Legacy kan översättas till ordet ”arv” eller som långsiktig effekt för
samhället.

Arbetsgrupp
Vid större regionala, nationella eller internationella evenemang ställs större krav på
samordning för att säkerställa bland annat samhällskommunikation, säkerhet vid
evenemanget, renhållning och trafikhållning med mera. Vid dessa tillfällen
sammankallar evenemangslotsen en kommunal arbetsgrupp som har uppdraget att
säkerställa:
 att det stöd som evenemangsrådet beviljat verkställs.
 att kommunikationsinsatser och säkerhetsåtgärder genomförs.
 att ha kontakt med arrangören inför och under evenemanget om konkreta
åtgärder.
 att återrapportera till evenemangrådet efter evenemang hur evenemanget
fungerat.
Exempel på funktioner i arbetsgruppen (behovsstyrt):
 Kommunikatör – samhällsinformation till allmänhet i samband med
evenemang
 Turistinformatör – information till allmänhet via vastsverige.com
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Säkerhetsstrateg – kontakt blåljusgrupp
Trafikingenjör – markupplåtelse, trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Enhetschef park, gata och natur – beställare infrastrukturella insatser
Kommunala bolag (LEVA, RAMBO) – utförare infrastrukturella insatser
Alkoholhandläggare
Livsmedelstillståndshandläggare
Miljöhandläggare

Kommunalt stöd till externa arrangörer
Genom ett relevant kommunalt stöd till externa evenemangsarrangörer skapas
förutsättningar för kvalitativa och hållbara evenemang och en bred
evenemangsportfölj. Evenemangslotsen samordnar samtliga kommunala stödinsatser i
samverkan med evenemangsrådet och arbetsgruppen. Evenemangslotsen projektleder
inga externa evenemang.
Kommunen ska ge möjlighet för externa arrangörer av icke vinstdrivande evenemang
att ansöka om stöd i form av rådgivning, praktiskt/materiellt/infrastrukturellt stöd till
ett värdesatt belopp samt finansiellt stöd. Praktiskt och finansiellt stöd kan endast
tilldelas juridisk person såsom en förening eller organisation och inte till enskild
privatperson.
Exempel på praktiskt/materiellt/infrastrukturellt stöd kan utgöras av exempelvis:
toaletter, elförsörjning, evenemangsparkering, extrainsatta bussar,
fiberanslutning/wifi, hamnavgifter i gästhamnar och Lysekils hamn, lokaler och arenor,
markupplåtelse/evenemangsplats, renhållning toaletter, sopkärlstömning, städning av
gator och parker, vägavspärrningar, p-vakter, återställning av skadade markområden
och annan förstörelse, åtgärder för trygghet och säkerhet.
Kommunen ska ge möjlighet och uppmuntra externa arrangörer av
vinstdrivande/kommersiella evenemang att kontakta kommunen för rådgivning och
samverkan för att främja en hållbar utveckling samt ge möjligheter att köpa
servicepaket avseende praktiska/materiella/infrastrukturella insatser. Om arrangören
inte önskar köpa servicepaket från kommunen får arrangören själv beställa och boka
åtgärderna av lämplig leverantör.

Servicepaket
Beroende på vilken typ och storlek på evenemang som ska anordnas, kan olika
samhälleliga krav ställas för att upprätthålla till exempel en väl fungerade infrastruktur,
renhållning och miljö samt kommunikation. För att hantera dessa behov erbjuder
kommunen ett servicepaket för de arrangörer som väljer att inte själva ordna de
funktioner som Lysekils kommun kräver för att bevilja tillstånd och stöd.
Innehållet och kostnaden för servicepaketet varierar beroende på evenemangets
omfattning och upplägg och bygger på faktisk kostnad utifrån underlag från enheten
för park, gata och natur. Servicepaketet kan exempelvis innehålla:
avspärrningar, skyltning, toaletter/bajamajor, sopställ, soptömning, gatustädning,
elförsörjning, extra p-platser, p-bussar, p-vakter, extra kostnader för kollektivtrafik,
säkerhetsanordningar, kommunikation, vattenförsörjning, wifi, uteblivna intäkter från
ex /kajupplåtelser/parkeringsintäkter, hyra lokaler/arenor,
markupplåtelser/vattenupplåtelser, återställning av skadade markområden och annan
förstörelse.
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Ansökan om stöd
Ansökan om kommunalt stöd görs digitalt via kommunens hemsida. Ansökan om stöd
är ett formulär med ett antal frågor som evenemangsarrangören ska besvara.
Arrangören fyller i uppgifter om evenemanget, hur de arbetar med säsongsförlängning
och samverkan, praktiska åtgärder såsom hållbara inköp och transporter, tillgänglighet
och inkludering, information/ kommunikation, utveckling och utvärdering.
Syftet med ansökan är att säkerställa tillgängliga, inkluderande och hållbara
evenemang, ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv samt ge möjlighet
för likabehandling av alla intresserade evenemangsarrangörer.
Ansökningsformuläret ska också fungera som en hjälp-till-självhjälp under
planeringsstadiet av evenemanget.
I samband med ansökan om stöd ska evenemangsarrangören också skicka in bilagor
som beskriver:
 Säkerhetsplan
 Översiktlig budget
 Kommunikationsplan

Kommunen som medarrangör eller värdkommun vid större externa
evenemang
Vid större icke vinstdrivande evenemang inom kommunens geografiska område ska
kommunen om möjligt agera medarrangör alternativt fungera som värdkommun. Detta
medför inte automatiskt att evenemanget är berättigat till stödinsatser av praktisk eller
finansiell karaktär.

Kommunala interna evenemang som samordnas av evenemangslots
Kommunen ska vara huvudarrangör för vissa återkommande, övergripande och utvalda
evenemang för att kvalitetssäkra och tillgängliggöra evenemang och högtider. Dessa
samordnas av evenemangslotsen. Det betyder att evenemangslotsen sammankallar till
arbetsmöten och håller ihop den förvaltningsövergripande processen. Ansvar för
innehåll, program och upplägg av evenemangen ska fortsatt skötas av respektive berörd
förvaltning.
Evenemangen är:
 Nationaldagen med medborgarceremoni
 Kulturveckan
 Hållbarhetsveckan - Kommunstyrelseförvaltningen
 Julljuspromenad/ljuständning vid advent
 Utvalda specifika evenemang såsom exempelvis
invigning av Sommargata 2022

Ekonomi
Ekonomisk transparent kan ses som en av hörnstenarna för en hållbar
samhällsutveckling och en kommunal budget i balans. Evenemang, både interna och
externa, som innebär någon form av kostnad för kommunen ska ha en egen kodsträng
så att ekonomin är spårbar och enkel att följa. Samtliga förvaltningar och kommunala
bolag ska rapportera kostnader via denna kodsträng. Därmed skapas förutsättningar
för att synliggöra kommunens ekonomiska insatser, transparens och möjligheter att
kunna utvärdera, följa upp och utveckla evenemangshanteringen. Redovisningssystem
för evenemang ska byggas upp i samråd med ekonomiavdelningen.
Kommunens verksamheter som kan förväntas uppbära kostnader, exklusive
lönekostnader, i samband med planering, genomförande och uppföljning av
Sida 10 av 15

evenemang, ska ha en specificerad budgetpost för att säkerställa att det finns utrymme
för Lysekils kommun att arbeta med och stödja evenemang. Några verksamheter som
kan förväntas uppbära kostnader i samband med evenemang är
kommunstyrelseförvaltningen (avdelningarna för verksamhetsstöd samt hållbar
utveckling), samhällsbyggnadsförvaltningen (enheten för park, gata och natur samt
hamnenhet) samt utbildningsförvaltningen (kultur och fritid).
Kostnader för evenemang uppstår vid:
 Köp av sponsring/marknadsföringspaket
 Praktiskt stöd till icke vinstdrivande evenemang
 Finansiellt stöd till icke vinstdrivande evenemang
 Kommunens egna evenemang
Politiska beslut om att medverka eller arrangera evenemang ska alltid åtföljas av
finansieringsbeslut i de fall de inte ryms inom beslutade ramar. Utbetalning sker i
direkt anslutning till beslut om inte annat är överrenkommet.
Ekonomiska ramar för evenemang fastställs i ordinarie budgetprocess.

Ekonomisk spårbarhet
Alla evenemang som innebär någon form av kostnader för kommunen får en egen
kodsträng, både interna och externa, för spårbarhet. Alla förvaltningar och kommunala
bolag ska rapportera kostnader via denna kodsträng. På så sätt skapas förutsättningar
för att synliggöra kommunens ekonomiska insatser, skapa transparens och möjligheter
att på riktigt kunna utvärdera, följa upp och utveckla evenemangshanteringen.

Avtal/Återbetalningskrav
Skriftliga avtal ska finnas mellan parterna där respektive parts skyldigheter och
rättigheter regleras samt hur tvist ska hanteras. Återbetalningskrav kan komma att
ställs på arrangören om evenemanget inte genomförs enligt avtal eller i enligt med
skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Information och kommunikation
Kommunen ska arbeta aktivt med kommunikation kring evenemang. Det är dock
viktigt att skilja på kommunikation om ett evenemang avseende samhällsinformation
såsom exempelvis påverkan på trafik, transporter och säkerhetsåtgärder till skillnad
från marknadsföringen i samband med ett evenemang. När evenemangen har en extern
arrangör är denna alltid ansvarig för reklaminsatser och marknadskommunikation.

Utvärdering och utveckling
I enlighet med kommunens styrdokument ska organisationen arbeta aktivt för en
hållbar utveckling och med ständiga förbättringar. Det finns ett stort värde i att ta vara
på erfarenheter och lärdomar från tidigare genomförda evenemang och därför ska
kommunen aktivt arbeta med utvärdering av relevanta genomförda evenemang. Detta
främjar vidareutveckling och bildar basen för innovation och nytänkt.
Evenemangslotsen koordinerar arbetet.
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Appendix
Arbetet med utredningen har legat inom ramen för utvecklingsområde Upplev Lysekil
vår unika livsmiljö samt Destinationsstrategi Lysekil 2030. Styrgrupp har bestått av
samhällsbyggnadschef och chef hållbar utveckling. Arbetet har skett i dialog med
kommundirektör samt kommundirektörens ledningsgrupp.
Evenemangsutredningens nulägesanalyser och rekommendationer baseras på en rad
intervjuer med tjänstepersoner inom Lysekils kommun och de kommunala bolagen,
samtal med externa aktörer på lokal och regional nivå, en rad olika skriftliga rapporter
och andra underlag samt studier av goda exempel och andra kommuners arbete. Ett av
kommunens övergripande utvecklingsområden är ”Barn och unga är vår framtid” och
sedan 1 januari 2021 är Barnkonventionen lag och ska genomsyra kommunernas
arbete. För att sätta fokus på ungas perspektiv i samband med evenemang har en
digital enkät om inkludering vid evenemang skickats ut till högstadieelever och
gymnasieelever. Resultaten från undersökningen ingår i evenemangsutredningens
rekommendationer.
Inom ramen för projekt Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB 2016–2019), som
samordnades av Tillväxt Norra Bohuslän med Lysekils kommun som projektägare, togs
en gemensam övergripande evenemangsstrategi fram för kommunerna Strömstad,
Tanum, Sotenäs och Lysekil. Rekommendationen från MUB-projektet var att den
övergripande strategin skulle kompletteras med lokalt anpassade styrdokument för
respektive kommun.
Evenemangsutredningen gör inte anspråk på att vara en strategi för vilka evenemang
externa arrangörer bör välja att genomföra.
Föreliggande Program för evenemang baseras på genomförd evenemangsutredning
och ska gälla alla kommunala bolag, nämnder och förvaltningar.

Inventering och evenemangsportfölj
I Lysekils kommuns geografiska område anordnas årligen en mängd evenemang. En
översiktlig inventering har genomförts av evenemang för åren 2018–2020 där år 2019
valts ut som referensår eftersom åren 2020/2021 dominerades av Corona-pandemin
och därför inte anses representativa. Evenemangsinventeringen gör inte anspråk på att
vara fullständig utan har genomförts för att skapa en översiktlig bild av utbudet.
En evenemangsportfölj är det samlade utbudet av olika kategorier av evenemang som
sker inom ett geografiskt avgränsat område under en begränsad tid. Portföljen visar
utgångspunkterna när en destination eller kommun vill arbeta för att utveckla
evenemang som en del av sin destinationsutvecklingsstrategi. Syftet med att inventera
och analysera befintligt evenemangsutbud har varit att få en översiktlig bild av vilka
målgrupper som inkluderas, varaktighet, huvudmannaskap och hur evenemangen är
fördelade geografiskt i kommunen samt under året. Idén bakom en medveten
evenemangsportfölj är att se till helheten i stället för delarna i form av enskilda
evenemang. Genom ett strategiskt och långsiktigt arbete med evenemang kan
kommunen främja sitt platsvarumärkesarbete och en generellt positiv
samhällsutveckling med välmående företag och föreningar, ett rikt upplevelseutbud för
boende och besökare och god livskvalitet. Kommunen har ett stort inflytande på
evenemangsportföljen genom att själv agera huvudarrangör eller genom riktat stöd till
externa arrangörer i olika former såsom rådgivning, praktiskt och/eller finansiellt stöd.
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I enlighet med de av Turistrådet Västsverige fastställda Hållbarhetsklivets principer
och Destinationsstrategi Lysekil 2030 ska kommunen verka för en inkluderande
utbudsfördelning över hela året och hela kommunen och detta stöds även av
Grönstrategin som i delmål 4 om kultur uttrycker ”Vi skapar levande mötesplatser
genom delaktighet och kultur”.
Sammanfattningsvis kan sägas att:
 År 2019 genomfördes totalt 181 evenemang inom kommunens geografiska
område.
 Inventeringen visar på en bred evenemangsportfölj i kommunen år 2019 där
topp tre var kategorierna: utställning 18%, konsert 17% och sport 11%.
 Totalt 81% av alla evenemang var lokala evenemang.
 När det gäller den geografiska fördelningen i kommunen genomfördes 52% av
evenemangen i Lysekils stad.
 Totalt var 10% av de genomförda evenemangen 2019 flerdagarsevenemang.
 Flest evenemang arrangerades i juli månad.
 79 % av evenemangen besöktes huvudsakligen av en senior och/eller vuxen
målgrupp.
 Evenemang som riktade sig huvudsakligen till ungdomar stod för 4 % av det
totala utbudet år 2019.
 Avseende arrangörskap hade 45% av evenemangen en ideell huvudarrangör i
form av en förening eller organisation. 34% av evenemangen arrangerades av
företag.
15% arrangerades av kommunen.

Nulägesanalys
När det gäller kommunens övergripande organisation vid evenemang finns i nuläget en
otydlighet som skapar osäkerhet hos anställda men även i kommunikation och
samverkan med externa arrangörer.
Kommunen stöttar ibland externa evenemangsarrangörer på olika sätt. Det kan handla
om personellt stöd, finansiellt och/eller materiellt stöd i form av fysisk tillrättaläggning
såsom exempelvis trafikavspärrningar, parkeringar, toaletter, tillgång till el med mera.
Kriterier för vilka evenemang som är berättigade till kommunalt evenemangsstöd, i
vilken omfattning och i vilken form saknas. Det saknas också en struktur för hur beslut
om kommunalt stöd till externa arrangörer tas. I nuläget har ingen förvaltning en
avsatt budget eller struktur för att kunna tilldela externa arrangörer finansiellt stöd.
Detta med undantag av Utbildningsförvaltningen som har vissa medel att dela ut i
föreningsstöd. Kriterierna för den hanteringen är dock oklara och utreds i nuläget (år
2021).
Det saknas även en tydlig arbetsordning och ansvarsfördelning samt allokerad budget
när det gäller kommunens egna evenemang.
En väsentlig arbetsinsats har gjorts för att ta reda på och synliggöra kostnader som
kommunen har i samband med evenemang. Detta har visat sig vara en mycket svår
uppgift då evenemangen generellt inte har kodsträng eller är ekonomiskt spårbara.
På grund av att processen är otydlig skapas en förvirring internt på kommunen och
ingen vill riktigt ta tag i frågan kring evenemangsstöd. Lika otydligt är det för
arrangören som lär sig att det kan löna sig att kontakta politiker, olika förvaltningar
eller kommunala bolag i hopp om att få stöd på något sätt. Figuren nedan illustrerar
nuläget som innebär oklarheter och förvirring hos både externa evenemangsarrangörer
och inom kommunen.
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Figur 1 Nuläge evenemangssituation

Framtidsspaning om evenemang
Pandemin covid-19 har påskyndat den digitala utvecklingen väsentligt. Mest troligt
kommer detta att fortsätta. Förväntan att kunna delta digitalt på distans, gärna
interaktivt kommer att finnas kvar. Även då man deltar vid evenemang på plats
kommer olika digitala interaktionsmetoder att efterfrågas. Exempelvis hybrida
evenemang som är en mix av digitala lösningar och delaktighet på plats kommer att
efterfrågas. Kommunen bör följa den digitala utvecklingen och möta efterfrågan.
Besökare förväntar sig väl fungerande digitala lösningar inför ett evenemang men också
mest troligt även under genomförande med exempelvis liverapportering och
interaktion. Stor potential finns i att exempelvis utveckla Kulturveckan till ett
hybridevenemang och genom detta inspirera andra aktörer.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-15

LKS 2021-000152

Avdelningen för hållbar utveckling
Michael Johansson,
michael.johansson@lysekil.se

Tjänsteskrivelse - Revidering av kulturmiljöprogram
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-05 att återremittera förslaget till revidering
av Kulturmiljöprogram till samhällsbyggnadsnämnden med hänvisning till att
programmet kan innebära konsekvenser för bygglov på utpekade områden i
kulturmiljöprogrammet.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt nämndsmöte 2021-11-04.
Samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden
var att ”samhällsbyggnadsnämndens svarar kommunstyrelsen att man inte har
något att invända mot ett antagande av reviderat kulturmiljöprogram”.
Ärendet kom åter upp på samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-12-09 och
nämnden beslutade då att svara kommunstyrelsen:
− Man önskade att kulturmiljöprogrammet omarbetas på ett sådant sätt att
det är ett mer övergripande dokument som ger vägledning för förvaltning
och samhället hur vi vill hantera alla våra kulturmiljöer.
− Nämnden vill se ett kulturmiljöprogram som sveper över en större
tidsperiod och ger samhället möjlighet att på ett säkert sätt implementera ny
bebyggelse utan att våra unika kulturmiljöer påverkas på ett negativt sätt.
− Man önskade att programmet minskar på utpekande av enskilda
bebyggelser samt att dokumentet kortas ned.
− De områden som finns i kulturmiljöprogrammet är stora vilket innebär att
det endast kommer finnas vissa typer av bebyggelse i dessa områden. Vi
måste ge samhället möjlighet att ge alla våra olika tidsepoker sina avtryck.
Vi ska lämna ett avtryck även ifrån vår tid till nästa generation. Likväl som
att bevara behöver vi hitta samspel mellan olika tidsperioder.
Efter dialog med kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidier har
förvaltningen gjort förtydliganden i kommunens reviderade kulturmiljöprogram.
Det framgår nu tydligare att utveckling i förening med bevarande är av stor vikt
med avseende på kommunens samhälls- och bebyggelseutveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat
kulturmiljöprogram för Lysekils kommun.
Ärendet
Lysekils kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. I samband med
avgränsningssamrådet med Länsstyrelsen framkom att en revidering av
kommunens kulturminnesvårdsprogram från 1992 är nödvändig. I april 2021
överlämnade kommunstyrelseförvaltningen ett förslag till kulturmiljöprogram med
tillhörande tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.
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På kommunstyrelsens möte den 5 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden då programmet befarades
kunna innebära konsekvenser för bygglov på utpekade områden.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt nämndsmöte 2021-11-04.
Samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden
var att ”samhällsbyggnadsnämnden svarar kommunstyrelsen att man inte har
något att invända mot ett antagande av reviderat kulturmiljöprogram”.
Ärendet kom åter upp på samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-12-09 och
nämnden beslutade då att svara kommunstyrelsen:
− Man önskade att kulturmiljöprogrammet omarbetas på ett sådant sätt att
det är ett mer övergripande dokument som ger vägledning för förvaltning
och samhället hur vi vill hantera alla våra kulturmiljöer.
− Nämnden vill se ett kulturmiljöprogram som sveper över en större
tidsperiod och ger samhället möjlighet att på ett säkert sätt implementera ny
bebyggelse utan att våra unika kulturmiljöer påverkas på ett negativt sätt.
− Man önskade att programmet minskar på utpekande av enskilda
bebyggelser samt att dokumentet kortas ned.
− De områden som finns i kulturmiljöprogrammet är stora vilket innebär att
det endast kommer finnas vissa typer av bebyggelse i dessa områden. Vi
måste ge samhället möjlighet att ge alla våra olika tidsepoker sina avtryck.
Vi ska lämna ett avtryck även ifrån vår tid till nästa generation. Likväl som
att bevara behöver vi hitta samspel mellan olika tidsperioder.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens svar
och vill framföra följande.


Ärendet remitterades till samhällsbyggnadsnämnden med hänvisning till
eventuell påverkan på bygglovsprocessen. De rekommendationer som lyfts
inom respektive kulturmiljö är just vägledande. Den faktiska
myndighetsutövningen vid bygglov regleras av plan- och bygglagen.



Kulturmiljöprogrammet som helhet sveper över en tidshorisont som
sträcker sig från bronsåldern till 1900-talets första hälft även om vissa
miljöer kan ha ett snävare tidsspann. Bebyggelse från 1900-talets andra
hälft upplevs i allmänhet inte som kulturmiljöer ännu även om de givetvis
kommer att bli det i framtiden. Detta är en avgränsning som är i linje med
nämndens önskemål om att korta ned dokumentet då ett inkluderande av
1900-talets andra hälft skulle utöka omfånget.
Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens
uppfattning att vi måste ge samhället möjlighet att ge alla våra olika
tidsepoker sina avtryck men är av uppfattningen att kulturmiljöprogrammet
inte är rätt dokument för att hantera vilka nutida avtryck vi lämnar. Detta
bör snarast hanteras inom ramen för t ex en arkitekturpolicy.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har
samarbetat tätt i framtagandet av programmet och uppfattningen är att
programmet ger den vägledning till handläggarna som
samhällsbyggnadsnämnden efterlyser i sitt beslut.

Efter dialog med kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidier har
förvaltningen gjort förtydliganden i kommunens reviderade kulturmiljöprogram.
Det framgår nu tydligare att utveckling i förening med bevarande är av stor vikt
med avseende på kommunens samhälls- och bebyggelseutveckling.
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att tillhandahålla vägledning till relevanta
funktioner i hur programmet kan tolkas för att bli ett användningsbart verktyg i
Lysekils kommuns samhällsutveckling. I syfte att förtydliga detta ytterligare förslås
att kommunen arbetar fram en arkitekturpolicy i vilken väl genomtänkta
förhållningssätt och arkitektoniska visioner presenteras och i vilken det ges
möjlighet att redogöra för ställningstaganden avseende de avtryck vi vill lämna till
nästa generation.
Kommunstyrelseförvaltningen har tidigare föreslagit att revidering av programmet
ska ske senast 2025-12-31. Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut
vill kommunstyrelseförvaltningen i stället föreslå att programmet revideras senast
2023-12-31 och att revideringen omfattar en bedömning av huruvida programmet
fungerat ändamålsenligt och givit berörda handläggare erforderlig vägledning.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avdelningschef hållbar utveckling

Bilaga/bilagor
Kulturmiljöprogram
https://storymaps.arcgis.com/collections/6e0f01d3ff9945a1af0dbe8f92d40e07
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 3/3

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-15

LKS 2022-000100

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Policy för kommunikation
Sammanfattning
Lysekils kommun är en offentlig och politiskt styrd organisation som arbetar för
dem som bor, lever och verkar i kommunen. Med en policy för kommunikation
tydliggör kommunfullmäktige vad som gäller för arbetet med information och
kommunikation i Lysekils kommun.
De gemensamma principer och förhållningssätt som anges hjälper verksamheten
att förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunen och skapa delaktighet både
internt och externt.
Policyn lägger också grunden för det strategiska kommunikationsarbetet och den
dagliga kommunikationen med invånare, kunder, företagare, besökare,
medarbetare och andra intressenter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Lysekils kommuns
policy för kommunikation.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Tove Andersson
Samordnar kommunikation

Bilaga
Policy för kommunikation
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Inledning och syfte
Lysekils kommun är en offentlig och politisk styrd organisation som arbetar för dem
som bor, lever och verkar i kommunen. Med denna policy tydliggör
kommunfullmäktige vad som gäller för arbetet med information och kommunikation i
Lysekils kommun.
De gemensamma principer och förhållningssätt som anges i denna policy hjälper oss
att förmedla en helhetssyn, stärka bilden av kommunen och skapar delaktighet både
internt och externt i vår kommunikation.
Kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att kommunen når de mål som
kommunfullmäktige har beslutat. Policyn lägger också grunden för det strategiska
kommunikationsarbetet och den dagliga kommunikationen med invånare, kunder,
företagare, besökare, medarbetare och andra intressenter.

Grundprinciper för vår kommunikation
Information och kommunikation är en grundförutsättning för våra målgruppers insyn,
delaktighet och inkludering. Det är också en förutsättning för att våra målgrupper ska
kunna ta till vara sina demokratiska rättigheter och vara medskapare i hur Lysekils
kommun utvecklas.
Kommunikation är också ett verktyg för att säkerställa att kommunens vision och
utvecklingsmål nås och att styrmodellen får genomslag. Att kvalitén i verksamheterna
säkras och utvecklas och att en god ekonomisk hushållning uppnås är avgörande för att
stärka förtroendet för organisationen Lysekils kommun.
Kommunikationen ska bidra till kvalitet i kommunens tre grunduppdrag:
• Serviceuppdraget,
• demokratiuppdraget,
• samhällsutvecklingsuppdraget.

Övergripande mål
Vår kommunikation är rättssäker, skapar goda relationer med våra intressenter och
bidrar till att kommunens erbjudanden uppfattas som tydligt, trovärdigt och attraktivt.
När vi kommunicerar anpassar vi kommunikationen och riktar den till våra
intressenter.
Våra intressenter är grupper av individer, organisationer eller motsvarande som har ett
intresse eller ett behov av kommunkoncernens erbjudande. Exempel på dessa kan vara:
invånare, medarbetare, kunder, näringsliv, politiker, besökare, media,
samarbetspartners, andra myndigheter, kommuner, ideella och fackliga organisationer.

Strategier
För att stödja våra grundprinciper och huvudfunktioner med vår kommunikation och
bidra till vårt övergripande kommunikationsmål, ska dessa strategier alltid beaktas:



Vi kommunicerar tydligt våra verksamhetsmål och beslut. Vi skapar förståelse
genom att generöst dela med oss om vad vi gör och varför, även i komplexa
frågor.
Vår kommunikation ska stimulera delaktighet och dialog. Vi är en lyssnande
organisation som bjuder in till dialog och medskapande för att det hjälper oss
att utveckla verksamheten.
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Vi kommunicerar internt innan vi kommunicerar externt. Effektiv
internkommunikation är nyckeln till en fokuserad organisation, engagerade
medarbetare och nöjda kunder.
Kommunens information ska vara lätt att hitta, förstå och ta till sig för att
kunna möta alla invånare, oavsett språkkunskap, digital vana,
funktionsvariationer eller kunskaper om den kommunala organisationen.
Vår externa kommunikation ska bidra till att skapa enhetlig, korrekt och
attraktiv bild av kommunen och dess verksamheter. Chefer, medarbetare och
förtroendevalda är viktiga kunskapsbärare och ambassadörer, som bidrar till att
ge en ärlig och mångfacetterad bild av vårt uppdrag och våra verksamheter.

Kommunens varumärken
Lysekils kommuns samtliga verksamheter har tre gemensamma varumärken:
1. Kommunen som organisation
Här används den grafiska profilen i syfte att ha en tydlig avsändare och
kommunikationen genomsyras av kommunens värdeord; öppet, enkelt och
värdigt.
2. Kommunen som plats
Det geografiska läget och utbudet för dem som bor, lever eller besöker vår
kommun.
3. Kommunen som arbetsgivare
En attraktiv arbetsgivare som arbetar proaktivt med kompetensförsörjning inför
framtida behov.

Grafisk profil
Alla verksamheter inom Lysekils kommun ryms under samma varumärken och
använder vår gemensamma logotyp och grafiska profil. Det blir tydligt för våra
invånare, andra aktörer och omvärld vad Lysekils kommun har att erbjuda.
Den grafiska profilen är styrande för hur allt informationsmaterial, både tryckt som
digitalt, ska se ut.

Ansvar
Alla chefer, medarbetare och förtroendevalda i Lysekils kommun har ett
kommunikativt ansvar. Det innebär att aktivt söka och dela med sig av information för
att genomföra sina arbetsuppgifter, utveckla verksamheterna och stärka förtroendet för
Lysekils kommun. För att stödja detta arbete finns också chefs- och
medarbetarplattformarna som utgår från kommunens styrmodell med fokus på vision,
värdegrund och kvalitetssäkring av verksamhetens grunduppdrag.
Genom att vara öppna, tillgängliga, engagerade och ha fokus på gott bemötande lägger
vi grunden för en bra service. Med god kunskap om kommunens verksamhet och mål
blir vi goda ambassadörer och kan tillsammans bygga varumärket Lysekils kommun.

Sida 5 av 6

Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Kommunhuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut

Sida 6 av 6

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-15

LKS 2022-000154

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Riktlinjer för kommunens tjänstebilar
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-03, § 24 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna framtagna riktlinjer för kommunens tjänstebilar.
Riktlinjerna är framtagna utifrån Lysekils kommuns klimatmål och beslut att
kommunens tjänstefordon ska vara fossilfria 2030. Riktlinjer omfattar samtliga
förvaltningar och nämnder i Lysekils kommun, och respektive förvaltning ansvarar
för att riktlinjernas efterlevs. Riktlinjerna behandlar inköp, tillhandahållande och
avyttring av fordon samt uppföljningsrutiner.
Förslaget är förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för
kommunens tjänstebilar.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avd. chef hållbar utveckling

Bilagor
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 24
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-02
Riktlinjer för kommunens tjänstebilar
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Inledning och syfte
Riktlinjer för kommunens tjänstebilar är ett styrdokument för hantering av
kommunens fordonsflotta. Uppföljning av fordonshantering, kostnader samt
miljöeffekter utifrån hållbarhetsperspektivet ska genomföras för att säkerställa
ständiga förbättringar.

Mål







Lysekils kommuns fordon ska vara miljöfordon, arbetsmiljö och trafiksäkerhet
ska vägas in.
Förvaltningarna ansvarar för att vara kostnadseffektiva.
Fordon som används av kommunen ska vara fossilfria.
Kommunen uppnår målet Fossilfri fordonsflotta 2030.
Kostnaden för fordonsskador ska minska.

Ansvar
Alla anställda och förtroendevalda ansvarar för att riktlinjer och anvisningar tillämpas.
Chefer ansvarar för att medarbetare har nödvändig kunskap, känner till och följer
innehållet i riktlinjerna. Serviceavdelningen har ett samordningsansvar av kommunens
fordon och tar ansvar för omvärldsbevakning. Det kan exempelvis handla om att ta
fram enklare underlag inför verksamheternas budgetprocess utifrån målbilden gällande
fordon. Det kan också vara att informera om nya riktlinjer för branschen, råd och rön
samt att involvera olika grupperingar och tillsammans prioritera vilka åtgärder som
krävs och när i tiden de skulle kunna hanteras bäst baserat på olika perspektiv.

Organisation
Fordonshanteringen samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningens serviceavdelning.
Avdelningen administrerar, anskaffar, avyttrar och hanterar personbilar och övriga
transportfordon kopplade till Transportstyrelsens register.

Omfattning
Riktlinjer för tjänstefordon omfattar samtliga förvaltningar och nämnder i Lysekils
kommun. Respektive förvaltning ansvarar för att riktlinjernas efterlevs. Riktlinjerna
behandlar inköp, tillhandahållande och avyttring av fordon samt uppföljningsrutiner.
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Fordon
Personbilar och lätta lastbilar som anskaffas till kommunens verksamheter ska vara
miljöfordon så långt det är möjligt. Med miljöfordon avses fordon som uppfyller statens
vid var tid gällande definition.
Alla nya avtal ska utformas enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier,
spjutspets eller avancerat för personbilar. Basnivå väljs endast undantagsvis. För
undantag krävs giltigt skäl.
Personbilar och specialbilar ska bytas ut efter garantitidens utgång.
Årlig körsträcka på kommunens fordon ska av fordonsekonomiska skäl ligga inom
intervallet 1500 till 3000 mil. Fordon som används mindre ska övervägas att ersättas
med bilpoolsbil.
Fyrhjulsdrivna fordon bör undvikas men kan vara motiverat om särskilda skäl finns på
framkomlighet eller dragförmåga etcetera.

Användande av fordon
Arbetsgivarens ansvar
Samtliga medarbetare ska ha giltigt körkort samt den kunskap, information och
utbildning som krävs för gällande riktlinjer för kommunens tjänsteresor. Vid misstanke
om alkohol- och/eller drogpåverkan ska åtgärder omgående vidtas enligt kommunens
policy för alkohol och droger.

Medarbetarens ansvar
Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska inneha giltigt körkort, den
behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt framföra aktuellt
fordon i tjänsten. Medarbetaren ska följa gällande lagstiftning såsom trafikregler,
hastighetsgränser och användande av bilbälte samt handsfreeutrustning vid
användning av mobiltelefoni under färd.
Fordonets körjournal rapporterar hastighetsöverträdelser överstigande 125 km/h.
Fordonet ska kontrolleras före och efter körning. Vid brister ska dessa rapporteras till
närmsta chef snarast.
Kommunens fordon är kommunens varumärke, därför ska föraren med sitt körsätt och
övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.
Privata ärenden och resor är inte tillåtet.
Fordonen ska alltid lastas rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel
sätt får aldrig förekomma. Vid osäkerhet ska medarbetaren rådgöra med närmaste
chef.
Tillbud och olyckor ska rapporteras till närmaste chef så snart som möjligt.
Personer som inte är anställda av kommunen får endast använda kommunens fordon
efter närmaste chefs godkännande.
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Av särskild vikt
Bilen ska hållas ren in- och utvändigt. Rökning, förtäring av citrus, jordnötter, nötter
och mandlar får ej förekomma på grund av risk för allergisk reaktion.

Verksamheter med beredskap
För verksamheter där beredskap förekommer får fordon köras till privatbostaden och utgå
därifrån för att minska insatstiden. Dock gäller övriga riktlinjer även dessa verksamheter.

Fordonssammordnare
Serviceavdelningens fordonssamordnare är kontaktperson och har till uppgift att
administrera fordon och underlätta för de verksamheter som har behov av fordon.
Fordonssamordnaren sköter administrativ hantering, avtal, upphandling/avyttring av
fordon och internfakturering. Fordonssamordnarens uppgift är också att omplacera
fordon mellan enheter och förvaltningar för att optimera användningen av kommunens
tjänstebilar och undvika kostnader för överstigande mil.

Fordonsansvarig verksamheten
Chef för den hyrande verksamheten är ansvarig för de fordon som internt hyrs av
serviceavdelningen. Ansvaret kan inte delegeras annat än vad regelverket för delegering
säger. Chefen är kontaktperson kring allt som rör fordonen.

Bilpool
Antalet fordon i respektive bilpool anpassas efter nyttjandegraden. Huvudregeln för
nyttjande är att bilpoolens bilar ska vara bokade minst 40% av en arbetsdag på åtta
timmar. Vid mindre användning bör bilpoolen minskas. När bokad tid överstiger 60%
bör bilpoolen utökas.

Verksamhetsbilar
Bilpool bör finnas för verksamheter där samordning kan bidra till att lösa
transportbehovet.

Kommunhuset
Bilpool ska finnas vid kommunhuset, där alla kommunens verksamheter och
förtroendevalda har möjlighet att boka. Bokning av fordon sker via webben.
Nycklar hämtas i Kontaktcenter.
Fordonet ska efter användandet tankas med drivmedel eller anslutas med laddkontakt
beroende på fordonstyp.
Elcykel, lådcykel ska finnas bokningsbara som alternativ.
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Fordonsplacering
Parkering vid längre period ska med fördel ske på inhägnat område eller i garage för att
minimera skadegörelse.

Bilvård
Serviceavdelningen ansvarar för att Räddningstjänsten avlastar verksamheternas
praktiska fordonsansvar. Räddningstjänsten svarar för service, tvätt, städ, enklare
reparationer, däckbyte, installation av körjournal och besiktning.
Verksamheter kan inte avsäga sig bilvård för att skötas i egen regi.

Säsongsbyte av däck
För en effektivare hantering av däckbyte ska verksamheterna själva boka tid för
däckbyte när det passar verksamheten bäst.
Detta görs via https://insidan.lysekil.se/bestall--boka.html
Däckbyte sker på anvisad plats. Ansvarig chef ansvarar för att fordonet lämnas enligt
bokning/överenskommelse.

Skadehantering
Skada ska skyndsamt anmälas av chef till fordonssamordnaren. Kommunens fordon är
helförsäkrade genom vagnskadegaranti eller genom kommunens fordonsförsäkring.
Blankett för skaderapportering ska förvaras i fordonet. Vid inträffad skada ska
skaderapport alltid skrivas.
Vid stöld ersätts inte privata ägodelar som förvaras i fordonet.

Drivmedelskort
För inköp av drivmedel, finns drivmedelskort kopplat till fordonet. Serviceavdelningen
meddelar vilka bolag som ska användas för respektive fordon vid utlämning av
fordonet.
Bränslekort får inte användas till annat fordon än det som är kopplat till respektive
kort. Bränslet konteras med fri kod på fakturan för att kunna följas upp.
Elfordon tankas med förnybar el.
Laddhybrider tankas med förnybar el och avsett sekundärt bränsle.
Gasbilar tankas med biogas.
Räddningstjänsten ansvarar för den praktiska hanteringen av drivmedelskorten.
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Kostnadsfördelning
Kostnader för fordon anslutna till interndebitering via serviceavdelningen tillfaller
serviceavdelningen som administrerar fordonet. Fakturor märkts med fordonets
frikodsnummer innan attest.
Kostnader som tillkommer på grund av oaktsamhet, onormalt slitage, självrisker eller
skador som inte omfattas av försäkring bekostas av verksamheten.
Vid avyttring av fordon tillfaller över- eller underskott verksamheten.

Behovsanalys
Inköp av tjänstefordon eller tecknande av leasingavtal bör föregås av en dokumenterad
behovsprövning av fordonssamordnaren. Hänsyn ska tas till kommunens riktlinjer, där
en prövning görs om behovet kan lösas på annat sätt än genom ett
verksamhetsanknutet fordon.
I prövningen ska ställning tas till om behovet av transport kan lösas med andra
transportmedel, bättre nyttjande av befintliga fordon eller genom att verksamheten
delar bil med andra i en intern bilpool. Är transportbehovet för det tänkta fordonet
mindre än 1500 mil/år ska en bilpoolslösning alltid övervägas för god ekonomisk
hushållning.

Införskaffande av fordon
Utrustning och säkerhet
Kommunen ska ställa höga krav på trafiksäkerhet. För personbilar gäller 5 stjärnor
enligt Euro NCAP (krockprovningsprogram för personbilar).
Fordon ska vidare minst vara utrustade med:
 Trepunktsbälte på alla personplatser
 Nackstöd, bältespåminnare, bältessträckare
 Krockkuddar på såväl förarplats som passagerarplats och ha sidokrockkuddar.
 ABS-bromsar, antisladdsystem och antispinnsystem.
 Handsfree telefoni.
 Luftkonditionering.
 Optimerad lastsäkringsutrustning anpassad för fordonstypen.
 Parkeringssensorer, backkamera, automatväxel.
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Barn i bil
När barn färdas i bil ska hänsyn tas till barnets säkerhet, följ Trafikverkets
rekommendationer1. Verksamheter som har barn som färdas i kommunens
tjänstefordon, bör tillfråga barnen hur resorna upplevs för att skapa en trygg miljö.

Inköp av fordon
Rena inköp av fordon får ej förekomma, gäller även specialfordon.

Färgval och profilering
Fordonen ska vara vita och profilerade med kommunvapnet enligt kommunens
profileringsprogram samt uppmärkt med unikt nummer för fordonet. Miljöfordon kan
märkas upp med dekal utifrån drivmedel. Utsmyckning av fordon får ej förekomma.

Nyttoparkeringskort
Verksamheten kan ansöka om nyttoparkeringskort om det finns behov av att parkera
med tillstånd i sitt arbete. Nyttoparkeringskortet medger att fordonet får parkeras upp
till två timmar på avgiftsbelagd plats eller plats med kortare parkeringstid. Fordonet får
ej parkeras på ej uppmärkta platser såsom trottoarer, entréer, privat parkering etcetera.
Avgiften betalas av verksamheten utifrån gällande taxa.

Felparkering och böter
Samtliga böter och sanktionsavgifter ska betalas av föraren, inte arbetsgivaren. Detta
gäller även om föraren anser avgiften felaktig. Föraren överklagar själv till utställaren
av avgiften om det är aktuellt.

Alkolås
Nycklarna till kommunens fordon ska förvaras i särskilda skåp försedda med alkolås.

Försäljning
Avyttring av fordon sker via upphandlad aktör.

1 1.www.trafikverket.se
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-03-15

LKS 2022-000156

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i
Lysekils kommun
Sammanfattning
Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för
en lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade
maträtter till förbipasserande.
Efter försöksverksamhet med foodtrucks/matvagnar behöver kommunen riktlinjer
att förhålla sig till för en trivsam och säker verksamhet för detta ändamål.
Förslaget är förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Riktlinjer för
foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun.
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-03, § 26 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna framtagna riktlinjer för foodtrucks, matvagnar
och kafévagnar i Lysekils kommun.
Förvaltningens synpunkter
Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för
en lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade
maträtter till förbipasserande. I riktlinjerna finns även så kallade kafévagnar med
som är mindre och inte behöver elförsörjning.
Efter försöksverksamhet med foodtrucks/matvagnar behöver kommunen riktlinjer
att förhålla sig till för en trivsam och säker verksamhet för detta ändamål.
Lysekils kommun har inga fasta platser för foodtrucks eller matvagnar utan
bedömer lämpligheten i varje enskild ansökan. Ansökan kan också gälla mer än en
plats då vissa platser inte ger tillräckligt kundunderlag, exempelvis badplatser.
Enheten för Gata och Park bedömer om platsen är lämplig.
Förslaget är förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avd. chef hållbar utveckling

Bilagor
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 26
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-31
Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 26

2022-03-03

Dnr 2022-000059

Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun
Sammanfattning
Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en
lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade maträtter
till förbipasserande. I dessa riktlinjer har vi även med så kallade kafévagnar som är
mindre och inte behöver elförsörjning.
Efter försöksverksamhet med foodtrucks/matvagnar behöver
samhällsbyggnadsförvaltningen och verksamhetsutövare riktlinjer att förhålla sig till
för en trivsam och säker verksamhet med foodtrucks, matvagnar och kafévagnar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31
Riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
riktlinjer för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
C9756E5206F0185A38966B5FF57D84FF5E5863FB21
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Inledning och syfte
Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en
lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade maträtter till
förbipasserande. I dessa riktlinjer har vi även med så kallade Kafévagnar som är
mindre och inte behöver elförsörjning.
För att ställa upp en foodtruck/matvagn eller kafévagn på kommunens allmänna
platsmark krävs tillstånd för markupplåtelse. Tillståndet söker man hos
polismyndigheten och ges för högst ett år i taget. I detta polistillstånd kan Lysekils
kommun ställa villkor för tillståndshavaren om hur verksamheten ska bedrivas.
Dessa riktlinjer är framtagna för att förvaltningen ska följa de intentioner politiken har
avseende foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun.

Information till sökande
På kommunens hemsida ska finnas information för den som vill etablera en foodtruck,
matvagn eller kafévagn i kommunen. Av informationen ska det framgå att polisen ska
ha ansökan, vilka handlingar som ska finnas med och vilka krav vi kommer att ställa i
tillståndet. Det ska också finnas en kontaktperson på kommunen som kan svara på
frågor från den sökanden innan ansökan ska skickas in.
Kafévagnsägare ska få information att alla platser enligt kartan i detta dokument (och
som följer med polistillståndet) är gemensamma för alla som söker tillstånd för
kafévagn.

Innehåll i ansökan
Tillsammans med ansökningsblanketten ska man skicka med:
• En beskrivning av tänkt verksamhet. Det ska framgå vilken typ av mat som ska
serveras och i vilken utsträckning fordonet kommer att vara på plats.
• Fotografi på fordonet.
• Vilken plats man söker i första hand, andra hand osv. (gäller ej kafevagn)
• Vill sökanden ha möbler eller andra anordningar ska det anges med antal och
placering.
Finns inte ovanstående beskrivet i ansökan får den sökande komplettera med detta
innan tillstånd utfärdas.
När kommunen turordnar och fattar beslut om ansökningarna förbehåller sig
kommunen rätten att beakta utseendet på fordonet, utbud och nyttjandegrad.
Det utbud som serveras ska komplettera det befintliga i den tätort ansökan avser. Det
är positivt om maten när lokalt producerad. Enheten för Gata och Park samt
avdelningen för Hållbar utveckling bedömer om utbudet är lämpligt och kompletterar
det utbud som finns i tätorten.
Kommunen förväntar sig att beskrivningen som bifogats ansökan efterlevs till gagn för
såväl boende som besökare. Om så inte sker förbehåller sig kommunen rätten att häva
markupplåtelsen utan att avgiften återbetalas. Detsamma gäller om de regler som
anges i detta dokument inte efterlevs.
Ansökningar handläggs inte före 1:e december inför kommande år.
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Var får foodtrucken/matvagnen/kafévagnen stå
Lysekils kommun har inga fasta platser för foodtrucks eller matvagnar utan bedömer
lämpligheten i varje enskild ansökan. Ansökan kan också gälla mer än en plats då vissa
platser inte ger tillräckligt kundunderlag, exempelvis badplatser. Enheten för Gata och
Park bedömer om platsen är lämplig.
Om sökanden haft plats föregående år har hen förtur till densamma kommande år.
Vid flera sökanden till samma plats och ingen har förtur sker lottning om platsen av
enheten för Gata och Park.
En kafévagn är inte beroende av el samt tar liten plats. En kafévagnsägare söker
tillstånd att använda de platser som framgår av kartmaterialet i detta dokument och
som finns som information på kommunens hemsida. Platserna är anvisade som tillåtna
platser att utnyttja om de inte är upptagna av andra som har polistillstånd, det kan t.ex.
vara byggnadsarbeten, evenemang eller annan försäljning som då har förtur till platsen.
Ett polistillstånd för kafevagn gäller även på alla kommunala badplatser i Lysekils
kommun.
Hänsyn tas till hur vagnen smälter in i omgivningen, att det finns plats för allmänheten
att stå i kö eller att sitta i närheten. Att det finns plats för serveringsbord, sopkärl m.m..
Förväntas kunder komma med bil så ska trafiksituationen bedömas i ansökan.
Elförsörjningen ombesörjs av sökanden. Elverk som drivs av fossila bränslen får inte
användas. Kabeldragning ska redovisas i ansökan så inte olycksrisker för fotgängare
finns.
Avgift för el i kommunalt elskåp tas ut enligt fastställd taxa. Tillfälligt elskåp med
abonnemang söks hos LEVA i Lysekil AB och monteras av behörig el personal från
elfirma. Finns kommunalt elskåp på platsen får inte sökanden installera ett eget.
Endast ett fordon får stå på platsen och tillståndshavaren får själv ombesörja parkering
av övriga fordon.

Tider för uppställning av foodtruck och matvagnar
Tillstånd kan sökas fortlöpande men gäller högst ett år i taget.
Foodtrucks och matvagnar (ej kafévagnar) får stå på platsen utan att flyttas mellan
15/4–30/9. Övrig tid ska fordonet flyttas när verksamheten inte får ha öppet för
försäljning.
Öppettider är normalt tillåtet mellan 08.00 till 24.00 på vardagar samt söndagar och
klockan 08.00 till 02.00 på fredag och lördag. Etablering och avetablering ska ske inom
de angivna tiderna. Platsen kan föranleda andra öppettider som i så fall anges i
villkoren för tillståndet.
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Kostnad för markupplåtelse
Markupplåtelse tas ut enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Den sökta tiden i polistillståndet är den tid som faktureras även om sökanden inte
utnyttjar platsen.

Villkor för foodtruck/matvagn/kafevagn i polistillståndet
 Verksamheten ska uppfylla gällande livsmedelslagstiftning.
 Fordonet ska uppfylla gällande lagstiftning om brandskydd.
 Tillståndshavaren ska uppfylla gällande regler om arbetsgivaransvar och
arbetsmiljö.
 Tillståndshavarens verksamhet ska vara registrerad och aktiv hos Skatteverket.
 Elverk som drivs av fossilt bränsle för elförsörjning får inte användas.
 Inom en radie av 25 meter från fordonet ska platsen hållas städad.
 Avfallsbehållare ska finnas vid fordonet och tömmas vid behov. Bortforsling och
vidare sortering av avfallet ombesörjs av tillståndshavaren.
 Fordonet ska:
o

vara registrerat i Sverige

o

ha en totalvikt av högst 3500 kg

 Är inget annat angivet i tillståndet är inte möbler eller andra tillbehör tillåtna.
 Kafévagnar har gemensamma platser enligt karta i detta dokument.
Tillståndshavarna får själva leta upp en ledig plats enligt tillståndet men inte
tillträda platsen före den angivna tiden.
 Om inget annat anges i polistillståndet gäller de tider för verksamheten som
anges i detta dokument.
 Endast ett fordon får stå på platsen och tillståndshavaren får själv ombesörja
parkering av övriga fordon.
 Foodtrucks och matvagnar (ej kafevagnar) får stå på platsen utan att flyttas
mellan 15/4–30/9. Övrig tid ska fordonet flyttas när verksamheten inte får ha
öppet för försäljning om inget annat anges.
 Är platsen upplåten för arrangemang/evenemang har dessa företräde. Den
ansvarige för arrangemanget/evenemanget får avgöra om platsen ändå kan
disponeras.
 Den sökta tiden i polistillståndet är den tid som faktureras även om sökanden
inte utnyttjar platsen.
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Lysekils kommuns cykelplan
Sammanfattning
I budget 2021 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en cykelplan
för Lysekils kommun med inriktning att göra det möjligt för fler att välja cykeln.
Planen ska hjälpa förvaltningarna att planera för nya cykelvägar men också för att
göra hela cykelnätet attraktivare och i förlängningen öka andelen cyklande i
kommunen och minska resorna med bil. I planen finns förslag i vilken ordning man
ska bygga ut cykelnätet och vilka kostnader det kan röra sig om.
Förslaget är framtaget i dialog med kommundirektörens ledningsgrupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns
cykelplan med tillägg att genomförandet av cykelplanen ska beaktas i kommunens
parkeringsstrategi.
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-03, § 25 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns cykelplan med tillägg att
genomförandet av cykelplanen ska beaktas i kommunens parkeringsstrategi.
Förvaltningens synpunkter
I budget 2021 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en cykelplan
för Lysekils kommun med inriktning att göra det möjligt för fler att välja cykeln.
Planen ska hjälpa förvaltningarna att planera för nya cykelvägar men också för att
göra hela cykelnätet attraktivare och i förlängningen öka andelen cyklande i
kommunen och minska resorna med bil.
På kortare sträckor är cykeln konkurrenskraftig mot bilen om rätt förutsättningar
finns. Det finns också en stor potential för besöksnäringen inom cykelturismen. En
ökad användning av cykel har många positiva effekter, framför allt i form av en
ökad folkhälsa men skapar också bättre förutsättningar för bra livsmiljöer för alla
som bor och verkar i kommunen. I planen finns förslag i vilken ordning man ska
bygga ut cykelnätet och vilka kostnader det kan röra sig om.
Förslaget är framtaget i dialog med kommundirektörens ledningsgrupp.
Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Michael Johansson
Avd. chef hållbar utveckling

Bilagor
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-03, § 25
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-31
Lysekils kommuns cykelplan
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Lysekils kommuns cykelplan
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram
en cykelplan för Lysekils kommun. Planen är ett dokument som ska hjälpa
förvaltningarna att planera för nya cykelvägar men också för att göra hela cykelnätet
attraktivare och i förlängningen öka andelen cyklande i kommunen och minska
resorna med bil.
I planen finns förslag i vilken ordning man ska bygga ut cykelnätet och vilka
kostnader det kan röra sig om för att hjälpa förvaltningarna i deras arbete.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31
Lysekils kommuns cykelplan
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Häller (LP): Tilläggsförslag att genomförandet av cykelplanen ska beaktas i
kommunens parkeringsstrategi.
Beslutsgång
Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna Lysekils kommuns cykelplan och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden godkänner tilläggsförslaget och
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt tillägget.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
Lysekils kommuns cykelplan med tilläggsförslag att genomförandet av cykelplanen
ska beaktas i kommunens parkeringsstrategi.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
C9756E5206F0185A38966B5FF57D84FF5E5863FB21
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion från Daniel Arvidsson (SD) om etableringslån
till nyanlända
Sammanfattning
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att berörda nämnder ser till att
etableringslån ersätter försörjningsstöd till nyanlända.
I samband med att asylsökande erhåller uppehållstillstånd övergår de till att
benämnas som nyanlända och anvisas till en kommun. Parallellt med detta upphör
det ekonomiska stödet från migrationsverket.
Då det kan ta olika lång tid att få en tid hos Af, från ett par veckor till ett par
månader, innebär det att kommuner får täcka tillfälligt med ekonomiskt bistånd
under detta ”glapp”. I Lysekil beviljas ekonomiskt bistånd mot förskott utifrån
sökta ersättningar hos Försäkringskassan för samma period. Alltså får man inte
dubbla bidrag utan man får ett tillfälligt stöd där man återbetalar utifrån den
ersättning de beviljas retroaktivt för samma/motsvarande period från
försäkringskassan.
Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att det redan idag går att bevilja
ekonomiskt bistånd med villkor om återbetalning när personen väntar på andra
inkomster eller ersättningar för samma period. Förvaltningen bedömer att denna
möjlighet, samt de villkor som ställs på nyanlända i etableringsperioden redan idag,
bör vara tillräckliga för att möta motionens intention, att motverka eventuella
möjligheter att erhålla dubbla bidrag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ärendet
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att berörda nämnder ser till att
etableringslån ersätter försörjningsstöd till nyanlända.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har varit i kontakt med arbetslivsförvaltningen och efterhört deras
sakkunskaper och synpunkter i frågan.
I samband med att asylsökande erhåller uppehållstillstånd övergår de till att
benämnas som nyanlända och anvisas till en kommun. Parallellt med detta upphör
det ekonomiska stödet från migrationsverket.
Det ”klassiska Glappet” som det ofta benämns kan uppstå p.g.a. långa
handläggningstider (till exempel folkbokföring, försäkringstillhörighet,
uppehållskort) på statliga myndigheter (migrationsverket, Skatteverket,
Försäkringskassan). För att få etableringsersättning krävs att den nyanlände är
inskriven på arbetsförmedlingen (Af) och har upprättat en etableringsplan. Då det
kan ta olika lång tid att få en tid på Af, från ett par veckor till ett par månader,
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innebär det att kommuner får täcka tillfälligt med ekonomiskt bistånd under detta
”glapp”.
Enligt huvudregeln är bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen inte förenat med
återbetalningsskyldighet. Vissa undantag från huvudregeln kan dock ske, biståndet
kan exempelvis återkrävas om det utgör ett förskott på förmån eller ersättning.
I Lysekil beviljas ekonomiskt bistånd mot förskott utifrån sökta ersättningar hos
försäkringskassan för samma period. Man får alltså inte dubbla bidrag utan man får
ett tillfälligt stöd där man återbetalar utifrån den ersättning de beviljas retroaktivt
för samma/motsvarande period från försäkringskassan.
Kommunen kan göra viss besparing genom att återkräva beviljat försörjningsstöd
men detta är också förenat med kostnader. Arbetslivsförvaltningen menar att ett
kommunalt lånesystem skulle innebära en stor administrativ uppgift vilket även
framförs i Prop. 1996/97:124 s 93 ff där kan man läsa följande: ”administrativa
skäl talar mot ett lånesystem som skulle kräva en dyrbar återkravsverksamhet
som kontinuerligt bevakar och reviderar betalningsplaner och driver processer
för att väcka talan om återkrav i de fall beviljade lån inte betalas enligt uppgjord
plan
En frågeställning är också om man kan anse det rimligt att nyanlända ska låna
pengar för att våra svenska statliga myndigheter har långa handläggningstider?
Motsvarande motioner som denna har besvarats i ett antal kommuner som till
exempel Ronneby och Mölndal, som båda undersökt möjligheten att införa ett
etableringslån. Man valde dock att fortsätta arbeta enbart utifrån socialtjänstlagen
och med möjligheten till förskott på förmån med återbetalningskrav.
Kommunstyrelseförvaltningen har i sak ingen specifik ståndpunkt mer än att det
självfallet inte bör vara möjligt till dubbla bidrag. Detta för att inte undergräva det
allmännas förtroende för samhällets olika välfärdssystem. Förvaltningen kan dock
konstatera att det redan idag går att bevilja ekonomiskt bistånd med villkor om
återbetalning när personen väntar på andra inkomster eller ersättningar för samma
period. Förvaltningen bedömer att denna möjlighet, samt de villkor som ställs på
nyanlända i etableringsperioden redan idag, bör vara tillräckliga för att möta
motionens intention, att motverka eventuella möjligheter att erhålla dubbla bidrag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige avslå motionen.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-15, § 98
Motion
Beslutet skickas till
Motionären
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Motion till Lysekils kommunfullmäktige.
Motion Sverigedemokraterna Lysekil
Etableringslån till nyanlända.
När asylsökande får uppehållstillstånd förvandlas de till nyanlända och anvisas till en kommun. I
samma stund upphör det ekonomiska stödet från Migrationsverket och det uppstår ett glapp till
dess att statliga bidrag betalas ut.
För att den nyanlände inte ska stå utan pengar i detta glapp betalar kommunen ut försörjningsstöd.
Efter första mötet med arbetsförmedlingen har den nyanlände rätt till etableringsersättning,
etableringstillägg och bostadstillägg från Arbetsförmedlingen samt bostadsbidrag, barnbidrag, och
flerbarnstillägg via Försäkringskassan. Dessa betalas ut retroaktivt.
Detta betyder att man under en period erhåller dubbla bidrag. Under den tiden man väntar på
statliga bidrag borde kommunen erbjuda etableringslån i stället för försörjningsstöd. Detta lån ska
då givetvis betalas tillbaka när de statliga bidragen betalas ut. Flera kommuner har redan i dag
infört etableringslån t. ex Växjö, Sundbyberg och Sigtuna.

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil
Att: Berörda nämnder ser till att etableringslån ersätter försörjningsstöd till nyanlända.

Sverigedemokraterna Lysekil
Daniel Arwidsson
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