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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-07-27
LBVAAB 2021/00303

Ärende LBVAAB 2021/00303
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB
Kommunstyrelsen i Laholm

Remiss av kommunal vatten och avloppsplanering för Laholms
kommun
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 5
september 2021
Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har upprättat en vägledning för att hjälpa
kommunerna i arbetet med en långsiktig va-planering. Laholms kommun har beslutat om att arbeta
fram en plan enligt denna handledning.
Planen har arbetats fram av en verksamhetsövergripande arbetsgrupp och består av tre dokument:
1. VA-översikt: En beskrivning av nuläget.
2. VA-policy: En politisk framarbetad ambitionsbild och viljeinriktning
3. Va-handlingsplan: En tidsatt åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning
Kommunstyrelsen för Laholm har skickat dessa dokument inkl. bilagor på remiss.
Planen har samordnats med Halmstads kommuns VA-plansarbete, där den ambitiösa policyn har
synkats dem emellan. Utifrån VA-översiktens behov och policyn utmynnar arbetet i en bred tidsatt
åtgärdsplan, både inom och utanför dagens verksamhetsområde för allmänt VA. Planen omfattar även
åtgärder för enskild VA-försörjning.
Sett ur va-verksamhets synvinkel så föreslås en del justeringar, framförallt kopplat til l
ansvarsfördelningen för åtgärderna och hur samverkan sker inom VA-området. Såsom den är skriven i
nuläget anses att det är att allt för mycket läggs på LBVA att initiera, driva och genomföra, vilket inte
kommer vara hållbart och inte ge önskade effekt. Flertal av åtgärderna kräver en samverkan och samsyn
för att kunna realiseras.
Det föreslås att kapitel 2.1 Samordning och samverkan utvecklas så att det bildas ett tydligare forum för
VA-frågorna, kopplat till naturvatten. För detta krävs också ett tydligare engagemang från LBVA:s
ägarkommun och inte bara en större närvaro av medarbetare från LBVA. Ett forum syftar till att
tillsammans arbeta och följa upp de olika åtgärderna, där det även finns möjlighet till kunskapsdelning
mm. LBVA kan där bidra med sina andra samverkansprojekt i när- och omvärld.
Brandvattenförsörjningen i Laholms kommun sker med en tankbilslösning. Räddningstjänsten har gått
igenom vilka brandposter som behövs för detta system och det åligger dem att underhålla dessa, men
det sköts idag av LBVA. Ansvaret ock kostnaden ska ligga på Räddningstjänsten, varför åtgärdslistan
bör kompletteras med en sådan åtgärd.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Fredrik Christensson (strategisk utvecklare) med stöd av Kim Söderberg
(avdelningschef Utredning och projekt) och Mattias Hultin (avdelningschef Produktion).
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har upprättat en vägledning för att hjälpa
kommunerna i arbetet med en långsiktig va-planering. Laholms kommun har beslutat att arbeta fram en
plan enligt denna handledning. Detta har resulterat i en VA-plan bestående av 3 delar:
1. VA-översikt
2. VA-policy
3. VA-handlingsplan
Arbetet har bedrivits med hjälp av en kommungemensam arbetsgrupp, som har projektletts av LBVA
med stöd av inhyrd konsult. Ett flertal av LBVA:s medarbetare har medverkat i framtagningen av
åtgärder, investeringsbedömningar och i upprättande av dokumentet.
Analys och förslag
VA-planen tar ett helhetsgrepp om VA-försörjningen inom dagens verksamhetsområde samt
kommande utbyggnadsplaner. Projektledningen har fått direktiv om att arbetet med Laholms VA-plan
ska samordnas med Halmstad kommuns VA-plan, så att dokumentstrukturen och åtgärdsförslag blir
likriktade. Detta har skett och där finns en stor igenkänningsfaktor mellan de två kommunernas planer,
varför dessa blir mer lättarbetade för LBVA. Där finns dock en viss nyansskillnad i VA-policyn,
framförallt mot bakgrund av att naturvatten inte omfattas av Laholms plan. Policyns ambitionsbild ge r
ett bra stöd och också en tydlig riktning på vad VA-planen vill uppnå. Det kan påpekas att ambitionen
är högt ställd, vilket kommer innebär att flera kommunala verksamheter och andra aktörer behöver
arbeta ihop för att anamma den och därigenom uppnå denna målbild. Det blir tydligt i t.ex. frågan om
Dagvattenhanteringen respektive Klimatsmart arbetssätt, där ansvarsfördelningen behöver vara mycket
bredare än vad som är angivet. Här har troligen LBVA kommit längre än de andra förvaltningarna i
Laholm, varför den föreslagna kunskapsresan är viktig.
Det anses att en översyn behövs av hela dagvattenkapitlet, i frågor såsom:
 Hur ska dagvattenhantering i områden som ligger utanför dagens verksamhetsområde, t.ex. i
Mellbystrand. Detta är inte ett LBVA ansvar, det måste utredas av kommunen och LBVA
tillsammans.
 Huvudmannaskapsfrågan. Inte ett LBVA ansvar att driva frågan
 Hur vävs BGG in i ombyggnads och infrastrukturprojekt och inte att det bara görs i
samhällsbyggnadsprocessen.
 Att ge en bredare ansvarsfördelning för de olika åtgärderna.
 Bedömning av omfattningen av resursbehovet för Markvattenåtgärden, då detta arbete i andra
kommuner har varit väldigt omfattande. Här ska även en annan verksamhet än LBVA ansvara
för åtgärden.
2(4)
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Figur 1 Exempel på dagens utbredning av verksamhetsområde för dagvatten i norra delen av Mellbystrand, där t.ex.
Huvudmannaskapsfrågan, klimatanpassning, BGG m fl frågor måste klarläggas i kommande arbeten.

När det gäller Klimatsmarta arbetssätt så behöver även kommunens upphandlingsorganisation medverka
och hitta gemensamma upphandlingskrav. Det går t.ex. inte att LBVA ställer krav på biobränslen till
entreprenadmaskiner för VA-arbetena medan det inte finns sådana krav för gatuarbetena.
Vidare behöver det tydliggöras hur klimatfrågan i stort hanteras, och inte bara i frågan om dagvatten,
utan hur och om en anpassning behöver ske av VA-systemet i stort. I Halmstad hanterades det i
Klimatanpassningsplanen, men hur görs det i Laholm?
Med kunskap om att det pågår utrednings och/eller planeringsarbeten för t.ex. Haga och Mellby
industriområde, så föreslås att dessa tas upp som Pilotområden. Syftet är att kunna pröva och utforska
andra sätt att hantera VA-frågan, utifrån den politiskt antagna ambitionsbilden. Då går det inte att göra
som igår, dvs att bygga linjära flöden. För detta behöver politiken och tjänsteorganisationen tränas i att
tänka i andra banor, varför det kan vara lämpligt att skapa Pilotområden men en uttalad bred
projektorganisation.
För alla delar, utom för avloppspumpstation, finns det en prioriterad åtgärdslista. För de 70
pumpstationerna synes det bara finnas en generell reinvesteringsplan.
Konsekvenser av förslaget
Planen tar ett helhetsgrepp om VA-försörjningen och med en hög ambition i policyn ger den en
riktning för en hållbar VA-utveckling i Laholms kommun. Men det anses finnas en del brister i
ansvarsfördelningen för de olika åtgärderna, varför LBVA blir i mångt och mycket ansvariga att initiera,
driva och genomföra åtgärderna. Det anses att det behövs en större bredd i ansvaret och att det i sig
gynnar Laholms kommun såsom ägarkommun i den fortsatta utvecklingen av ett hållbart Laholm.
Ärendets beslutsgång
3(4)
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Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB lämnar remissvar för vidare hantering av kommunstyrelsen i
Laholm.
Beslutsunderlag
1. Samrådshandling, 2021-06-09 bestående av 3 huvuddokument och 4 bilagor
Information om beslutet
"[Skriv texten här.]"
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Handläggare, Fredrik Christensson, Strategisk utvecklare
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Remiss av kommunal vatten och avloppsplanering för Laholms
kommun
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB avger yttrande på upprättat remissversion










Att delen avseende Samordning och samverkan utvecklas i syfte att få ett tydligare engagemang från
LBVA:s ägarkommun och inte bara en större närvaro av medarbetare från LBVA. Vi behöver
arbeta tillsammans och inte samtidigt, annars finns risken att ambitionsbildens målsättningar
inte kommer att uppnås. Åtgärder som kan stärka en samverkan är t.ex.
o Inrättande av ett ”VA-forum” för tjänstepersoner för att driva och följa upp VA-planens
åtgärder.
o Inrätta Pilotområden, för att politiker respektive tjänstepersoner kan utveckla deras
samarbete kring vad en Hållbara VA-försörjning är i Laholm.
Att ansvarsfördelningen för föreslagna åtgärder fördelas på fler verksamheter i större
omfattning än vad som har gjorts, i syfte att få en större och starkare involvering från
ägarkommunen.
Tydliggöra hur klimatanpassningen för VA-verksamheten i stort hanteras och inte bara för
dagvattenområdet.
Tydliggöra, utveckla och komplettera hur dagvattenfrågan hanteras både i befintlig bebyggelse
och för kommande utbyggnader.
Komplettera med åtgärd avseende Räddningstjänstens övertagande av underhållet för
brandposter.
Komplettera med åtgärd för hur huvudmannaskapsfrågan för allmänplatsmark gata ska
hanteras.
Komplettera med resursbehovet för markavvattning.
Komplettera med prioriteringslista för åtgärderna för avloppspumpstationerna.

Laholmsbuktens VA AB
Roland Norrman, ordförande
Mattias Leijon, VD
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2021-06-08
Dnr 2014-000352

Remittering av kommunal vatten- och avloppsplanering för Laholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera Laholms kommuns VA-plan
till instanser enligt sändlista med svar senast den 30:e september
2021, samt göra den tillgänglig för synpunkter från allmänheten via
kommunens hemsida under samma tid.
Ärendebeskrivning
En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) omfattar hela
kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Syftet är att upprätthålla en socialt, ekonomiskt
och ekologiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen och att bidra till god vattenstatus i kommunens yt- och grundvatten.
VA-planen är ett av flera styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige och som syftar till att leda, samordna och följa upp utvecklingen av kommunen i önskad riktning. Planen skall vara styrande för berörda nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag, och
skall ligga till grund för budget- och verksamhetsplaneringen.
En VA-plan består av tre delar; en översikt som beskriver nuläge och
omvärldsfaktorer, en VA-policy som är ett styrdokument som bestämmer strategiska vägval och riktlinjer för hantering av prioriteringsgrunder, samt en handlingsplan som innehåller konkreta åtgärder.
I Kommunplan 2014 beslutades att Laholms kommun skulle ta fram
en VA-plan. I samband med detta söktes pengar från LOVA (statligt
stöd till lokala vattenvårdsprojekt), vilket beviljades i mars 2015.
Den ursprungliga planen var att planen skulle vara klar 2017/18.
På grund av förseningar, bland annat beroende på personalbrist och
samordning med Halmstad, har projektet förlängts, och skall nu vara
slutfört 2021-12-31, vilket innebär att planen i sin helhet skall antas
av Kommunfullmäktige senast på decembersammanträdet.
Vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2019-10-08
fattades beslut att Halmstad och Laholms VA-policy och VA-planering så långt som möjligt skulle samordnas och att samordningen
skulle ledas av LBVA, då det är främst den organisationen som

Ordförandes signatur ______________________________

Justerandes signatur _________________________ __
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LAHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-08

forts
kommer att använda planen. Den 12 maj 2020 beslutade kommunstyrelsen om VA-policyn som skulle ligga till grund för arbetet med
handlingsplanen.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från alla tre organisationerna, samt konsulter har arbetat med främst VA-policy och handlingsplan och dessa skall nu remitteras till kommunens nämnder och
andra intressenter för synpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 1 juni 2021 § 131
Tjänsteskrivelse 2021-05-18
VA-plan, VA-policy och VA-översikt
Förslag till beslut på sammanträdet
Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så
skett.
_____
Beslutet skickas till:
Kultur- och utvecklingsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
LBVA AB
Halmstads kommun
Båstads kommun
Länsstyrelsen Halland
Naturskyddsföreningen
Lagans vattenråd
Stensåns vattenråd
Genevadsåns vattenråd
Kattegatts Kustvattenråd
LRF

Ordförandes signatur ______________________________

Justerandes signatur _________________________ __
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-18
DNR: 2014-000352

Kommunstyrelsen

Remiss VA-plan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera Laholms kommuns VA-plan till instanser enligt
sändlista med svar senast den 30:e september 2021, samt göra den tillgänglig för synpunkter från
allmänheten via kommunens hemsida under samma tid.
Ärendebeskrivning
En kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) omfattar hela kommunen, både inom och
utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Syftet är att upprätthålla en socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen och att bidra
till god vattenstatus i kommunens yt- och grundvatten.
VA-planen är ett av flera styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige och som syftar till
att leda, samordna och följa upp utvecklingen av kommunen i önskad riktning. Planen skall vara
styrande för berörda nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag, och skall ligga till grund för
budget- och verksamhetsplaneringen.
En VA-plan består av tre delar; en översikt som beskriver nuläge och omvärldsfaktorer, en VApolicy som är ett styrdokument som bestämmer strategiska vägval och riktlinjer för hantering av
prioriteringsgrunder, samt en handlingsplan som innehåller konkreta åtgärder.
I Kommunplan 2014 beslutades att Laholms kommun skulle ta fram en VA-plan. I samband med
detta söktes pengar från LOVA (statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt), vilket beviljades i
mars 2015. Den ursprungliga planen var att planen skulle vara klar 2017/18.
P.g.a förseningar, bland annat beroende på personalbrist och samordning med Halmstad, har
projektet förlängts, och skall nu vara slutfört 2021-12-31, vilket innebär att planen i sin helhet
skall antas av Kommunfullmäktige senast på decembersammanträdet.
Vid kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2019-10-08 fattades beslut att Halmstad
och Laholms VA-policy och VA-planering så långt som möjligt skulle samordnas och att
samordningen skulle ledas av LBVA, då det är främst den organisationen som kommer att
använda planen. Den 12.e maj 2020 beslutade kommunstyrelsen om VA-policyn som skulle
ligga till grund för arbetet med handlingsplanen.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från alla tre organisationerna, samt konsulter har arbetat
med främst VA-policy och handlingsplan och dessa skall nu remitteras till kommunens nämnder
och andra intressenter för synpunkter.
Laholms kommun, Kommunstyrelsen
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-18
Utkast till VA-plan (del 1-3 med bilagor) Laholms kommun
Beslut Kommunstyrelsen den 12:e maj 2020 § 104
Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott den 8:e oktober 2019 § 213
Miljöpolicy Laholms kommun antagen i KF 26:e juni 2018 § 67
Beslut Kommunstyrelsen den 2.e december 2014 § 231
Beslut Miljö- och byggnadsnämnden den 22:a oktober 2014 § 145
Beslut Kommunfullmäktige den 26:e november 2013 § 179
Vägledning för kommunal VA-planering, Havs och vattenyndighetens rapport 2014:1
Sändlista
Kultur- och utvecklingsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
LBVA AB
Halmstads kommun
Båstads kommun
Länsstyrelsen Halland
Naturskyddsföreningen
Lagans vattenråd
Stensåns vattenråd
Genevadsåns vattenråd
Kattegatts Kustvattenråd
LRF

Fredrik Nilsson
Stabschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Del 1 – VA-översikt, innehåller en sammanställning av information kring nuläge,
omvärldsfaktorer, förutsättningar samt framtida behov inom och utanför det nuvarande
verksamhetsområdet. VA-översikten antas inte politiskt och kan uppdateras löpande om ny
information kommer till känna eller åtgärder genomförs.
Del 2 – VA-policy, innehåller en politiskt utarbetad ambitionsbild och viljeinriktningar. VApolicyn utgör en prioriteringsgrund för kommande åtgärder. Delen beslutas av
kommunfullmäktige.
Del 3 – VA-handlingsplan, innehåller en beskrivning av åtgärder som behöver vidtas för att
nå ambitionsbilden som beslutats i VA-policyn samt vilka konsekvenser som dessa ger
upphov till. Åtgärderna lyfts sedan in i respektive verksamhet. Delen beslutas av
kommunfullmäktige.

1.3. Ansvarsfördelning

För att VA-planen ska få genomslagskraft krävs en tydlig ansvarsfördelning. Kommunstyrelsen i

samverkan med Laholmsbuktens VA AB ansvarar för att leda, samordna och följa upp att
åtgärderna genomförs i enlighet VA-planen. Berörda nämnder och bolagsstyrelser ansvarar
för att planera och genomföra de åtgärder som de är ansvariga samt medansvariga för.
Till varje åtgärd anges huvudansvarig och eventuella medansvariga. Resurser för
genomförande av åtgärder planeras och tilldelas i respektive nämnds och bolagsstyrelses
verksamhetsplan/affärsplan.
Samhällsbyggnadsnämnden och LBVA ansvarar för att följa upp planen och rapportera till
kommunstyrelsen. Det sker inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning.
Planen ska uppdateras varje mandatperiod, närmast lämpligen i samband med
aktualitetsprövningen av översiktsplanen. Kommunstyrelsen ansvarar för att detta görs.

1.4. Läsanvisningar

Huvuddokumentet för VA-handlingsplanen riktar sig främst till politiker och beslutsfattare på
förvaltnings- och bolagschefsnivå.
Men hänvisning till målgruppen och dokumentets läsbarhet så har en sammanfattning av
åtgärdsförslagen gjorts. Undantaget är kapitel 2 som behandlar redan övergripande behov och
återges därför i sin fulla version.
En fullständig redovisning av kapitel 3–5 finns i bilaga 1–3. Bilagorna är mer djupgående och
riktar sig till tjänstepersoner och verksamhetschefer som dagligen arbetar inom respektive
ämnesområde.
I kapitel 2 samt bilaga 1–3 beskrivs åtgärdsförslagen, ansvarsfördelning och koppling till Del
2 – VA-Policy. Kapitlen har direkt koppling till de behov som belysts i Del 1 – VA-översikt
och i de fall det varit möjligt, bibehållit rubriksättningen. Underlag för respektive behov finns
att läsa i VA-översikten.
I kapitel 6 görs en översiktlig konsekvensbeskrivning utifrån VA-handlingsplanens
ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer.
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2. Övergripande

Kapitlet behandlar övergripande behov som har identifierats. Att behoven är övergripande
innebär i detta sammanhang att de berör både VA-försörjningen utanför och innanför
verksamhetsområdet, eller behovet är verksamhetsövergripande inom kommunen och
behöver hanteras i samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och LBVA.

2.1. Samordning och samverkan

För att säkra en hållbar VA-försörjning krävs i många fall ett koncerngemensamt arbete, där
bland annat ansvarsfrågorna måste hanteras. Exempelvis då det gäller:
•
•
•
•
•

Dagvattenhantering i urban miljö, så som vid anläggande och skötsel av blågrågröna
(BGG)-system och multifunktionella ytor.
Hållbart byggande vid exploateringar bland annat avseende dagvatten och vattensmart
användning.
Uppströmsarbeten, att minska de negativa belastningarna vid källorna.
Minska påverkan på vattentäkter.
Planering av VA-infrastruktur i samband med exploatering.

Det är inte frågor som enbart VA-huvudmannen (LBVA) ska hantera och har ansvar för, utan
ska hanteras med ett kommungemensamt ansvar och synsätt.
I dagsläget finns ett antal pågående samverkansprojekt för att utforska och utveckla en
framtida hållbar VA-försörjning. Ett viktigt led i att bidra till, och skapa, en hållbar VAförsörjning är att LBVA fortsatt driver och medverka i olika former av samverkan- och
utvecklingsarbeten. Detta ses som ett kontinuerligt arbete där LBVA aktivt ska söka
samverkan med både mindre och större aktörer för att utveckla hållbar VA-försörjning.
Samordning av bebyggelseutveckling och VA
Inom kommunen finns behov av att samordna bebyggelseutveckling och utbyggnad av VAförsörjningen för att säkerställa en tillräcklig kapacitet.
Mål med åtgärderna: Att säkerställa samstämmighet i de kommunala
planeringsdokumenten. Att säkerställa efterlevnad av VA-plan och dess prioritering av
utbyggnadsområden. Att säkerställa en tydlig kommunikation mellan kommunen och LBVA.
Ansvarig: Kommunstyrelsen.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd Ö1: Översyn av VA-plan efter antagande av ny översiktsplan.
Kommunens översiktsplan ska vara styrande för bebyggelseutvecklingen och VA-planen
behöver därför ses över när en ny översiktsplan antas. På så sätt kan bebyggelseutveckling
och VA bli samstämmiga.
Åtgärd Ö2: VA-plan ska ligga till grund för platsens lämplighetsprövning vid ansökan av
planbesked, planuppdrag, förhandsbesked och bygglov. VA-planens innehåll ska därför
förmedlas till berörda tjänstepersoner och politiker.
För att säkerställa en god kapacitet i ledningsnät och anläggningar för dricks-, spill- och
dagvatten måste översiktsplan och VA-planen ligga till grund till lämplighetsbedömningar
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vid ansökan om planbesked, planuppdrag, förhandsbesked och bygglov. Särskild hänsyn bör
tas till de riskområden som pekas ut i bilaga 3.
Åtgärd Ö3: Ökad närvaro på plats av VA-resurs från LBVA
För en ökad samordning mellan bebyggelseutveckling och VA i de mindre detaljerna är det
viktigt med en närmare kontakt mellan kommunens och LBVA:s personal.
Övergripande vattenplanering
Kommunen har ett stort behov av en förvaltningsövergripande vattenplanering.
Det finns också ett behov av utökat samarbete över kommungränserna för att beakta hela
avrinningsområdet för recipienterna.
Genom tillsyn enligt miljöbalken går det ställa krav på enskilda verksamhetsutövare och
fastighetsägare men ofta är det nödvändigt att se på behoven och åtgärderna i ett
avrinningsområde för att göra bäst åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Då behövs
samverkan mellan flera aktörer för att komma framåt. I förslaget till åtgärdsprogrammet för
Västerhavet 2021–2027 finns åtta åtgärder kopplade till kommunerna. En av de föreslagna
åtgärderna som är ny innebär att kommunen ska genomföra en förvaltningsövergripande
vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.
Vattenplaneringen ska ha fokus på de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder
för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
Mål med åtgärderna: Skapa tydliga ansvarsfördelning inom kommunen, gentemot LBVA
och externa aktörer, samt öka kommunens interna vatten- och VA-kompetens. Åtgärden ger
kommunen möjlighet att vidta de åtgärder som krävs enligt det juridiskt bindande
åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt. Genom att öka de personella resurserna
finns möjlighet att i samverkan med markägare och vattenråd ta fram kunskapsunderlag och
lokala åtgärds- och förvaltningsplaner i avrinningsområdena för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Ansvarig: Kommunstyrelsen.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Framtidens tillgångar”
och ”Vattnets värde”
Åtgärd Ö4: Tillsätt vattenstrateg med övergripande ansvar för vattenfrågor i kommunen, på
strategisk- och projekteringsnivå.
Laholms kommun saknar idag egen VA-kompetens både på strategisk- och projekteringsnivå.
Stöd finns till viss del från LBVA, men för att hålla samman hela processen krävs att en tjänst
eller att funktioner motsvarande en heltidstjänst tillskapas inom Laholms kommun. Genom
att ha en egen vatten- och VA-kompetens så kan ansvarsfördelningen mellan kommunen och
LBVA också bli tydligare. För att vattenplaneringen ska kunna inkluderas
förvaltningsövergripande behövs både kompetens på strategisk- och projekteringsnivå. Detta
ger också förutsättning för att kunna bemöta vattenmyndighetens eventuella krav om att
kunna genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering.
Funktionen bör ha ett sammanhållande ansvar gällande miljökvalitetsnormer i recipienter,
avrinningsområdet, uppdatering av VA-planen, samverkan med vattendistriktet och
samverkan med kommuner längs recipienternas avrinningsområde. Den bör även kunna vara
ett stöd vid detaljplanering vid framtagande av exempelvis dagvattenutredningar och
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beräkningar av föroreningsmängder till recipienter. Den kan även bidra till kunskap kring
tekniska lösningar, både vid kommunens egen översiktsplanering, exploatering och i kontakt
med verksamhetsutövare i känsliga avrinningsområden.

2.2. Miljö

Miljömål
Det finns ett behov av ett strukturerat arbetssätt mot, och uppföljning av, Agenda 2030,
Sveriges miljömål samt Vattendirektivet, med avseende på VA.
Mål med åtgärderna: Att säkerställa att LBVA och kommunen aktivt jobbar mot
miljömålen på ett strukturerat sätt.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Medansvarig: LBVA och Samhällsbyggnadsnämnden.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Vattnets värde”,
”Hållbara och cirkulära flöden”, ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd Ö5: Omvärldsbevakning kring hur andra kommuner genomför arbetar mot och följer
upp miljömålen i VA-frågor.
Åtgärd Ö6: Ta fram riktlinjer och rutiner för hur miljömålen ska arbetas mot och följas upp
kopplat till enskilt och allmänt VA.
Miljökvalitetsnormer
Det finns ett behov av ett mer strukturerat arbetssätt för att uppnå och för att följa upp
miljökvalitetsnormerna i recipienterna.
Mål med åtgärderna: Möjlighet att utvärdera åtgärder utifrån miljökvalitetsnormerna.
Ökad kunskap om var vidare åtgärder kan vara motiverat.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Medansvarig: LBVA och Samhällsbyggnadsnämnden.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd Ö7: Ta fram riktlinjer och rutiner för hur miljökvalitetsnormerna ska arbetas mot och
följas upp kopplat till enskilt och allmänt VA.
För att uppnå miljökvalitetsnormerna samtidigt som kommunen fortsätter att utvecklas krävs
en god kunskap om vilka föroreningar som påverkar recipienterna och en avvägning om
vilken reningsgrad som eftersträvas. Som en del i insamlingen av kunskap bör en
kartläggning ske av föroreningskällor som påverkar recipienterna, först därefter kan krav om
rening eller andra åtgärder bli aktuella.
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2.3. Summering resursbehov
Åtgärd Ö1: Översyn av VA-plan efter antagande av ny översiktsplan.
Typ av investering:
Beräknad kostnad:
Prioritet:
Personella resurser

80 personella timmar

Hög Prioritet
Genomförandetid: ~2025

Åtgärd Ö2: VA-plan ska ligga till grund för platsens lämplighetsprövning vid ansökan av
planbesked, planuppdrag, förhandsbesked och bygglov.
Typ av investering:
Beräknad kostnad:
Prioritet:
Personella resurser

Ingen utökad kostnad

Genomförandetid: Löpande

Åtgärd Ö3: Ökad närvaro på plats av VA-resurs från LBVA
Typ av investering:

Beräknad kostnad:

Prioritet:

Personella resurser

Ingen utökad kostnad

Genomförandetid: Löpande

Åtgärd Ö4: Tillsätt vattenstrateg med övergripande ansvar för vattenfrågor i kommunen, på
strategisk och projekteringsnivå.
Typ av investering:
Beräknad kostnad:
Prioritet:
Ny funktion
motsvarande
heltidstjänst

800 000 kr/år
eller cirka
2000 personella timmar/år

Hög Prioritet
Genomförandetid: 2022–2024

Åtgärd Ö5: Omvärldsbevakning kring hur andra kommuner arbetar mot och följer upp
miljömålen i VA-frågor.
Typ av investering:
Beräknad kostnad:
Prioritet:
Personella resurser

40 personella timmar/år

Genomförandetid: 2024

Åtgärd Ö6: Ta fram riktlinjer och rutiner för hur miljömålen ska arbetas mot och följas upp
inom VA-verksamheten.
Typ av investering:

Beräknad kostnad:

Prioritet:

Personella resurser

100 personella timmar/år

Genomförandetid: 2024–2026

Åtgärd Ö7: Ta fram riktlinjer och rutiner för hur miljökvalitetsnormerna ska arbeta mot och
följas upp kopplat till VA-försörjning.
Typ av investering:

Beräknad kostnad:

Prioritet:

Personella resurser,
konsultkostnader för
utredningar

100 personella timmar/år

Genomförandetid: 2024–2030

400 000 kr
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3. Allmän VA-försörjning

Den allmänna VA-försörjningen definieras av verksamhetsområdena för dricks-, spill- och
dagvatten.
Åtgärderna för allmän VA-försörjning har tagits fram i en gemensam arbetsprocess inom
LBVA, men också med andra berörda förvaltningar inom Laholms kommun. Till grund för
åtgärderna ligger VA-policy, omvärldsfaktorer samt VA-huvudmannens uppdrag om att
leverera hållbara vattentjänster utifrån ett Agenda 2030 perspektiv.
De identifierade åtgärderna utgörs både av åtgärder för att säkra dagens system för framtiden,
men även åtgärder som innebär en utbyggnad för att möta till exempel nya lagkrav,
ambitionsbilden, förtätningar i befintlig bebyggelse, exploateringar och befolkningsökning
med mera. Åtgärderna samt vilken viljeinriktning som efterlevs redovisas utförligare i
följande dokument:
•
•

Bilaga 1:1 allmän VA-försörjning, (övergripande för VA-verksamheten, brand- och
släckvatten, spill- och dagvatten).
Bilaga 1:2 allmän VA-försörjning dricksvatten, sekretessbelagd.

Nedan följer översiktliga beskrivningar och sammanfattningar från de båda bilagorna, av vad
som föreslås inom de olika delarna.
Prioriteringar av åtgärder för den allmänna VA-försörjningen har gjorts utifrån identifierade
behov, tillgängliga ekonomiska ramar samt för att uppfylla ambitionsbilden och dess
viljeinriktningar, men också Agenda 2030.

3.1. Kommunikation och beteendeförändring

En stark framgångsfaktor för hållbar VA-försörjning anses vara en ökad kommunikation om
vattnets värde. Kommunikationen behöver ske med politiker, abonnenter,
koncernövergripande men också inom VA-huvudmannens egen organisation. Ökad kunskap
och förståelse ses som ett viktigt led i att skapa en beteendeförändring som behövs för att
minska den negativa påverkan på recipienter och miljön, samt minska
dricksvattenförbrukningen.

3.2. Klimatsmart arbetssätt

LBVA har som målsättning att upphandlingar ska ske klimatsmart.
Upphandlingsdokument, rutiner, utvärderingar och kravspecifikationer är några delar som
behöver tas fram inom LBVA för att möjliggöra målsättningen. Detta sker också delvis i
samarbete med andra VA-huvudmän och aktörer.
Livscykelperspektivet skall ligga till grund för projekt och utredningar. Det är viktigt att
arbetssätt tydliggörs och förenklas i tidigt skede, för att organisationen ska kunna göra rätt val
kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågor. Livscykelperspektivet ses kunna ge vägledning för
att göra långsiktigt mer hållbara val vid nybyggnad, ut- och ombyggnad av anläggningar och
system, men också för vägval inom olika arbetsprocesser.

3.3. Energi och klimatoptimering

Klimatförändringarna är vår tids största hot och utmaning, varför även VA-försörjning
behöver drivas energioptimalt och med minimal klimatpåverkan. Detta kan bland annat göras
genom användning av förnyelsebar energi, på olika sätt minimerar klimatpåverkan i driftsoch anläggningsskede, samt minimera energibehovet. LBVA har arbetat fram en strategisk
10

52

plan för koldioxidneutralitet och satt som mål att vara koldioxidneutrala till 2030, samt att
uppnå en energipositiv verksamhet 2030. Detta kräver en omställning och ett annat
driftförfarande jämfört med idag. Det krävs ett kontinuerligt och intensivt arbete, samt
kompetensutveckling, för att uppnå detta mål och i vissa delar finns i dagsläget inte
metoderna och lösningarna inom Sverige. Det kommer därav krävas utvecklingsarbete
tillsammans med andra aktörer för att hitta dessa, och även behov av att titta utanför Sveriges
gränser.

3.4. Tekniskt vatten

Tekniskt vatten saknar idag en klar definition men här avses vatten som inte håller
dricksvattenkvalitet och som kan ersätta användningen av vatten.
Dricksvatten är en värdefull resurs och för att skapa en hållbar framtid för kommande
generationer behöver vi se över hur vi använder vatten av dricksvattenkvalitet, och hur
alternativa vattentillgångar inom samhällssektorn kan nyttjas till andra ändamål.
Samhällssektorn behöver implementera nya tekniker och våga testa nytt, samt utmana de
system och lagmässiga ramar som finns idag för att hitta en väg fram där vatten av annan
kvalitet än dricksvatten (tekniskt vatten) får en betydelse för framtida vattenförsörjning. En
av målsättningen för hållbara vattentjänster är att öka andelen tekniskt vatten.
Det pågår projekt inom VA-Sverige, samt inom LBVA, för att öka kunskapen kring, samt
utreda innebörden och möjligheten till utformning av tekniskt vatten. Detta arbete behöver
fortgå och utredas vidare, där VA-planen och dess ambitionsbild blir ett stöd för att arbeta
mer aktivt av införandet för tekniskt vatten som en naturlig del av vår infrastruktur.

3.5. Cirkulära flöden

VA-planens ambitionsbild och viljeinriktningar är att bryta de idag linjära systemflödena till
cirkulära flöden. Det kan handla om att använda vatten i flera steg, eller från annan källa, för
att bidra till att minska behovet av dricksvatten. Det kan också handla om att skapa strukturer
i den bebyggda miljön som bidrar till hållbara vattensmarta samhällen.
LBVA arbetar redan idag aktivt med Revaq-certifiering för avloppsslammet. Detta för att
möjliggöra återföring av näringsämnen till åkermark. För att öka återföringen av
näringsämnen i ännu högre grad bör spridning av slam även på livsmedelsgrödor
möjliggöras. Det kan ske dels genom att uppgradera avloppsslammet där man i högre grad
avskiljer oönskade ämnen, men det kommer också krävas ett förändrat synsätt hos
livsmedelskonsumenterna.
Cirkulära flödena kommer även förändra hur vi hanterar restprodukterna (kemikalierester,
spillvärme, metaller), där dessa kan ses som ny råvara om den behandlas och renas på rätt
sätt. För att få en större effekt i detta synsätt så behöver det ske en utveckling för att släppa in
andra aktörer, råvaror, restprodukter mm i flödet, varpå synergier och andra positiva effekter
kan uppstå.
Vi behöver fortsatt kunskapshöja förvaltningar och bolag för att tillsammans se på
möjligheter att skapa hållbara cirkulära flöden i samhällsplaneringen, varav en kunskapsresa
föreslås.
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3.6. Digitalisering

LBVA har en plan för digitalisering, vilket en stor del av framtida åtgärder kopplar an till för
VA-verksamheten. Planen är indelad i olika områden, såsom:
•
•
•
•
•

Uppbyggnad av en infrastruktur som säkerhetsmässigt är anpassad till VA-bolagets
förutsättningar och krav avseende datalagring.
Utbyggnad av ”smarta ledningsnät” för inhämtning av data, även i samverkan med
andra lokala aktörer
Höja kunskapsnivån inom organisationen
Erhålla plattformar för att hantera data och kunna leverera dessa till organisationen
och omvärlden
Skapa en organisation som är anpassad utifrån ovan

Med digitalisering kan LBVA samla in, länka ihop och analysera data för att bättre kunna
driva, säkra och optimera anläggningar och ledningsnätet på ett ”smartare” sätt, samt mäta
och informera kring användande och tillgång av dricksvattnet. Digitalisering är en del av
samhällsutvecklingen i dag, och är viktig för att kunna skapa hållbara vattentjänster.
Digitaliseringen kommer även kunna bidra till en bättre kommunikation med våra abonnenter
och kunder.
Att bygga en digital struktur bedöms som resurskrävande och är delvis nytt för bolaget. Det
bedöms därav lämpligt att prova utformningen av systemet i mindre skala, det vill säga att
välja ut minde geografiska områden och använda som pilotområden. På så sätt kan vi bygga
kunskapen i våra fysiska miljöer och testa installationer, samlas in data, samt bearbeta och
analysera denna. Dessa pilotområden har kommit att betecknas ”Innovationsorter”.

3.7. Ledningsnät

Ledningsnätet är en viktig ”livsnerv” i möjligheten att distribuera dricksvatten, omhänderta
spillvatten samt avleda dagvatten. Ledningsnätet påverkas av många yttre faktorer och
statusen är beroende av vår kontinuerliga arbetsinsats. Detta gör också att åtgärderna för att
skapa långsiktigt hållbara, trygga och säkra ledningsnät är komplexa och omfattar många
åtgärder inom flertalet områden. Se vidare under kapitel för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten för fler åtgärder kopplat till ledningsnät.
Många av åtgärderna för ledningsnät kopplar också samman med plan för digitalisering. Att
skapa smarta ledningsnät ger en ökad möjlighet till kostnadseffektiva insatser, tydligare och
planerad arbetsinsats för medarbetare, ökad möjlighet att minska belastningen på våra
recipienter, samt minskade förluster på dricksvattennätet.
För samtliga ledningsslag (dricks-, dag- och spillvatten) ses behovet fortsatt stort för
ledningsförnyelse. Fysiska insatser pågår och behöver vidare fortgå. Verktyg för
behovsbedömning av insatser är en viktig del i att säkerställa att arbetet sker i rätt takt utifrån
ett flertal aspekter såsom hållbarhet, klimatavtryck, risker och konsekvenser. Utredning har
pågått sedan en tid inom LBVA för att testa och utvärdera ett verktyg för ledningsförnyelse
där beslut för inköp nu inväntas.
Det finns ett stort behov av att skapa ett arbetssätt där man bedriver planerat underhåll för
ledningsnät. I dagsläget bedrivs underhållsarbetet genom akuta åtgärdsinsattser, vilket bygger
upp behovet av underhåll än mer över tid. För att möjliggöra planerat underhåll behöver olika
skötsel- och underhållsplaner arbetas fram och implementeras, men det finns också behov av
att öka kunskapen för exempelvis spill- och tryckavloppsledningar.
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3.8. Ekonomi och juridik

För att möta en strävan om förändrade användningsmönster och att bättre kunna sätta
ekonomiska värden på vattnet behöver regelverket Allmänna bestämmelser för VA (ABVA)
och VA-taxan moderniseras. Utmaningen framöver ligger bland annat i att utforma en VAtaxa som möter framtidens behov och utbyggnader samt även är juridiskt hållbar, d.v.s. att
prissättningen är anpassad för att främja vattensmart beteende och samtidigt täcka kommande
investeringsbehov.

3.9. Allmän dricksvattenförsörjning

De specifika åtgärderna för allmän dricksvattenförsörjning beskrivs i bilaga 1:2 som är
sekretessbelagd handling, vilken inte kommer finnas med i den publika versionen av VAplanen. Under detta kapitel beskrivs översiktligt de åtgärder som ses framåt inom
dricksvattenförsörjningen.
Klimatanpassning
Ett förändrat klimat med mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i
vattendragen samt längre perioder med torka kommer med största sannolikt att påverka våra
nuvarande och kommande dricksvattentillgångar. Detta behöver ses över och samordnas i
samhällsbyggnadsprocessen. Även våra anläggningar behöver utredas för behov av åtgärder
kopplat till klimatförändringar.
Skydd och säkerhet
Våra grundvattentäkter är en viktig del i dricksvattenförsörjningen. Det är av stor vikt att
dessa inte påverkas negativt idag eller i framtiden. De juridiska skydden behöver
fortsättningsvis förstärkas, rutiner, samt tillstånd uppdatering för vissa vattenskyddsområden.
Åtgärderna syftar till att säkerställa vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd så att våra
naturliga vattenresurser skyddas idag och för framtida generationer. För implementering och
efterlevnad av rutin ”riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden” krävs en
kunskapshöjande insats på olika nivåer för att säkerställa efterlevnaden av dessa riktlinjer.
Dels inom samhällsbyggande nämnder, men också hos handläggare inom förvaltningar och
bolag. Riktlinjerna behöver också ses över och uppdateras.
Kunskap om kommande klimatförändringars påverkan, samt ökat hot mot samhällsnyttig
infrastruktur ligger till grund för åtgärder kopplat till säkerhet. Kemiska föroreningar från
urban miljöpåverkan behöver identifieras och hanteras vid våra vattenreningsverk.
Ökad säkerhet vid och runt våra anläggningar för dricksvatten, samt ökad kunskap och fler
rutiner kring säker dricksvattenhantering ses som en viktig del i att kunna säkra kedjan för
dricksvattenleveransen från råvatten till tappkran.
Distribution
I dagsläget är ca 20–25% av den producerade mängden dricksvatten odebiterad. Det vill säga
denna mängd vatten mäts inte och gör det i dagsläget oklart var vattnet går till. Det kan
handla om uttag för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, läckor i de allmänna
och privata näten, uttag vid brandbekämpningar med mera. Det behöver utföras flera olika
delaktiviteter för att kartlägga var den odebiterade mängden dricksvatten går till. En viktig
och central del i detta arbete är att mäta flöden på dricksvattennätet och skapa så kallade
”smarta ledningsnät”.
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En viktig del i distributionen av dricksvatten är att skapa en hydraulisk modell för att bättre
kunna förstå och visualisera flödesvägar och uppehållstider på systemet. Detta ger kunskap
och underlag för att kunna ta korrekta beslut om åtgärder för anläggningar och ledningsnät.
På ledningsnätet för dricksvatten är det viktigt att tidig få indikation på läckage, och
möjlighet till snabbare insatts än idag då läckor uppstår på ledningsnätet. Som ett led i detta
arbete finns behov av att vidare utveckla sektionering och flödesmätning på dricksvattennätet.
Arbete kopplar också an till att skapa ”smarta ledningsnät” där mätare för tryck/flöde
installeras och kopplas till digitalt system för avläsning i realtid. Det behöver också tas fram
en plan för systematiskt läcksökningsarbete där utveckling och framtidsspaning kontinuerligt
sker för att följa utvecklingen av AI, maskin-lärande, satellittolkning med flera digitala sätt
för läcksökning.
En grund i att kunna kommunicera vattensmart användning är att möjliggöra insamling av
data i större utsträckning än i dagsläget, samt analysera datan för att kunna ge konstruktiv
feedback till kunder och verksamheter. Detta är också en grundförutsättning för att
möjliggöra en differentierad VA-taxa.
För att förändra arbetssättet för underhåll och skötsel av ledningsnätet tas identifierade
skötsel- och underhållsplaner fram. Det önskade läget är att arbeta med planerat underhåll,
och inte som idag med akuta insatser.
Dricksvattenproduktion
De åtgärder som lyfts fram inom kategorin dricksvattenproduktion handlar mycket om att
säkerställa en trygg försörjning av dricksvatten både vad gäller kvalitet och kvantitet, nu och i
framtiden. Vattenverken skall vara rustade för att avskilja det som krävs för att uppnå god
kvalitet samtidigt som de skall kunna leverera vid dygnets alla timmar. Det är av stor vikt att
kontinuerligt genomföra omvärldsspaning för att möta okända hot från idag okända
föroreningar. Åtgärderna omfattar ombyggnation, uppgradering och utbyggnad i olika grad
från råvattenuttag till utgående från vattenverk, samt åtgärder på tillhörande anläggningar.
Reservvatten och Nödvatten
Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av den ordinarie dricksvattenförsörjningen
och baseras på en alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk. Distributionen sker i det
ordinarie ledningsnätet eller i ett provisoriskt ledningsnät. Arbetet med att identifiera och
möjliggöra reservvatten-försörjningen behöver fortgå.
För att akuta lägen kunna hantera vattenbrist ses det som fortsatt viktigt att arbeta med
nödvattenplanen. Organisationen behöver kontinuerlig kunskap och beredskapsövningar för
att hålla sig uppdaterade inför en eventuell händelse av krisberedskap. Förankring intern
inom LBVA samt inom kommunens verksamheter är viktig, samt säkerställande av att
dokumentet hålls levande genom kontinuerlig uppföljning.
Arbetet med bland annat regionala vattenförsörjningsplanen samt kontinuitetshantering
behöver fortgå. Utreda möjligheten till användning för framtida reservvattentäkter är också
ett kontinuerligt och viktigt arbete.

3.10. Allmän spillvattenhantering

De identifierade åtgärderna finns utförligare beskrivna i bilaga 1:1 och omfattar dels
miljöförbättrande åtgärder, dels åtgärder för förbättrat ledningsnät och rening vid
avloppsreningsverken.
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Hur väl reningen av vårt spillvatten kan ske, och hur lite vi belastar vår omgivande miljö,
beror mycket på vad vi avleder till vårt ledningsnät. Det är därav av stor vikt att bygga
kunskap, samt skapa metoder och rutiner, hos de som är påkopplade uppströms på systemet
för att åtgärder sätts in tidigt och ger de bästa förutsättningarna för hållbara VA-system
nedströms. Att kontinuerligt bedriva övergripande samarbete mellan samhällets aktörer och
verksamheter är också av stor vikt för att få en samsyn kring hur uppströmsarbetet skall
genomföras och vad fokus ska ligga på.
Ökad kunskap behövs om bräddningars storlek och påverkan på recipienter samt ledningsnät
för att kunna göra rätt insats. Insatserna är också kopplade till digitalisering som är en viktig
förutsättning är att skapa smarta ledningsnät.
För att skapa bättre och tryggare arbetsmiljö för medarbetare, samt säkrare VA-system, finns
behov av att skapa en arbetsgrupp avlopp inom LBVA, för att arbeta med planerat underhåll
för avloppsreningsverk och anläggningar. Detta för att på sikt minska insatsbehovet för akuta
åtgärder och nå en högre grad av insatser vid planerat underhåll.
Ett av de stora naturvärdena i Laholm är Laholmsbukten och Lagan, som sedan lång tid
belastas med föroreningar från vårt samhälle. Mycket har gjorts för att minska belastningen,
men mer behövs för att nå god ekologisk- och kemisk status i recipienterna. Utifrån detta
perspektiv kan det i framtiden bli aktuellt att införa annan eller utökad reningsteknik än vad
som krävs i gällande tillstånd och lagstiftning i dagsläget.

3.11. Allmän dagvattenhantering

Åtgärder för allmänt dagvatten beskrivs mer utförligt i bilaga 1:1.
Övergripande
För att kunna möta kommande utmaningar såsom förtätning, klimatförändringar och ökade
krav på recipient, behöver vi inom kommunkoncernen arbeta gemensamt med en ökad
kunskapsnivå för hur dagvatten kan hanteras och nyttjas i våra samhällsbyggnadsprojekt.
Dagvattenriktlinjer
Kommunövergripande riktlinjer behöver tas fram som kan ge förutsättningar för en
långsiktigt fungerande hantering av dagvatten och som uppfyller behov och krav. Avsikten är
att dessa ska finnas med i samhällsbyggnadsprocessen och när exploateringsavtal tecknas,
samt i LBVA:s och övriga förvaltningars VA-arbete. På så vis blir det möjligt att ställa
enhetliga krav på aktörer inom Laholms kommun med utsläpp till recipient. Riktlinjer ska
följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av exploateringsavtal, vid VA-anmälan
samt i förvaltningarnas övriga arbete.
Dagvattensystemets utformning och blågröngråa system
De befintliga dagvattensystemen behöver utformas till att bli mer robusta och klara större
flöden i ett förändrat klimat utan att förlora förmågan till rening. De stadsdelar vi utvecklar
behöver vara bättre rustade för ökad urbanisering och ett varmare och mer nederbördsrikt
klimat. Vid kraftiga regn räcker inte befintlig flödesutjämningen till på allmän platsmark utan
vattenmassor svämmar över och riskerar att förstöra infrastruktur och egendom.
I dagsläget saknas koncernövergripande riktlinjer avseende utformning av blågröngråasystem (BGG system) såsom multifunktionella ytor, där det ges möjlighet att integrera
funktioner inom dagvattenhantering (blått), vegetation (grönt) och hårdgjorda ytor (grått) i
samhällsbyggnadsprocessen.
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Det råder i många fall oklarheter om drift och vem som ska stå för kostnaderna för BGGsystem. Kommunen svarar idag för drift och underhåll av anläggningar på gata. LBVA svarar
för drift och skötsel av dammar. Det finns ett stort behov av att tydliggöra ansvarsgränser,
samt att planera för driftskostnaden.
Markavvattning
Kommunen har ett övergripande ansvar att planera för omhändertagande av dagvatten vid
stadsplaneringen, det vill säga inom verksamhetsområde för dagvatten. Vid exploatering av
mark utgör befintliga diken och dräneringssystem möjlighet att leda dagvatten till recipient.
Det finns ett stort antal markavvattningsföretag, sänkningsföretag och dikesföretag
(hädanefter kallas dessa för företag i denna del av åtgärdsplanen) i Laholms kommun.
Kommunen har idag inte kännedom om status på dessa företag, det vill säga om de är aktiva
eller inte, samt vilken den geografiska utbredningen är. Arbetet med kartläggning och
digitalisering av diknings/markavvattningsföretag behöver utföras tillsammans mellan
kommunen och länsstyrelsen.
Områden utan utbyggt dagvattensystem inom verksamhetsområde
Det finns behov av att hitta arbetssätt som är både ekologiskt och ekonomiskt hållbart för att
hantera de fastigheter som idag ligger inom verksamhetsområde för dagvatten, men som ej
har möjlighet för anslutning till ett utbyggt dagvattensystem.
Föroreningar i dagvatten
Dagvattendammar kan utformas för att hantera flöden samt reduktion av föroreningar.
Kunskap om befintliga anläggningarnas reningsfunktion behöver öka. Åtgärdsprogram tas
sedan fram för att få en tydlig uppföljning. Även vegetationen och val av våtmarksväxter har
stor betydelse för reningsprocessen i våtmarker och dammar.
Drift, skötsel, egenkontroll
Som ett led i egenkontrollen har en kartläggning av alla dagvattenanläggningar gjorts.
Dagvattenanläggningar har prioriterats utifrån bedömd belastningsnivå. Dagvatten
anläggningar som tar emot vatten från parkeringsytor, industrier och högt trafikbelastade
vägar får en hög prioritering för tillsyn, likaså om recipienten är känslig. Inlopp och utlopp
rensas enligt rutin. De flesta av dagvattenanläggningarna är anlagda utifrån behovet av att
kunna hantera avledning och flödesutjämning och endast i en del fall för rening av
förorenande ämnen. Det finns ett behov av att kartlägga dagvattenanläggningar och dammars
reningsfunktion.
För att dammarna ska få ett större ekologiskt värde och bidra till bättre vattenkvalitet finns ett
behov av att anpassa och utveckla skötsel och drift. Det kan handla om att öka förutsättningar
för fågelliv, anpassa området för rekreation eller skötselåtgärder för att öka den biologiska
mångfalden. Detta gäller främst befintliga dammar men är även viktigt när det anläggs nya
dammar.
För att kunna sköta dammarna på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt behöver dammarna
vara tillgängliga för arbetsmaskiner. Det är idag förenat med praktiska svårigheter att nå vissa
dammar med maskiner.
I samband med uppdatering av skötselplan bör även en översyn av säkerheten göras. De
riktlinjer som finns är från 2011 och behöver ses över. Därefter kommer åtgärder behövas för
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att åtgärda säkerhetsbrister.
Förutsättningen för en dagvattenanläggning är diken och ledningar till och från dammen. Det
finns idag inget uttalat ansvar för de diken som leder vatten till och från dammar. Det finns
ett uppdämt behov av att utreda ansvarsfrågan för var LBVA:s ansvar upphör och vem som
har ansvaret för funktionen på diken, se även markavvattning.

4. Brandvattenförsörjning och släckvatten

I dagsläget finns i stort ett fungerande arbetssätt kring brandvattenförsörjning och
släckvattenhantering med god samordning mellan Räddningstjänst, kommunens övriga
förvaltningar och bolag.
För brandvattenförsörjning finns en ansvarsfördelning upprättad mellan Räddningstjänsten,
byggnadsenheten och LBVA, dock saknas ansvarsfördelning kopplat till krigsbranddammar i
Laholms kommun, samt branddammar placerade i Mellbystrand och Skummeslöv, vilket
behöver tydliggöras.
Gällande släckvatten finns flera aktörer som delar på uppdraget för att minska spridningen av
kontaminerat släckvatten. Ansvarsfördelningen är tydliggjord mellan LBVA,
Räddningstjänsten och miljöenheten i kommunen. Det saknas dock tydliga riktlinjer för
omhändertagande av släckvatten vid olika objektstyper och händelser, kopplat till geografisk
placering.
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5. Utbyggnadsplan för allmänt VA

Denna del av planen avser att beskriva hur och var den allmänna VA-försörjningen kommer
att byggas ut inom VA-planens tidsperiod.
Arbetet med framtagande av inledande utredningar leds av LBVA på uppdrag av
kommunstyrelsen och i samverkan med samhällsbyggnadskontoret. Utredningarna behöver
göras i god tid före redovisad tidpunkt i utbyggnadsplanen och kan resultera i en förnyad
bedömning och tidplan. Därefter behöver kommunfullmäktige ta beslut om att fortsätta
arbetet om att införa verksamhetsområde för allmänt VA inom dem riskområdet som har
identifierats.
Kostnader för att ta fram inledande utredningar för att avgränsa ett förslag till sker på
uppdrag och finansiering av kommunstyrelsen. Efter beslut om inrättande av nytt
verksamhetsområde i kommunfullmäktige bekostar LBVA vidare utredningar, projekteringar
och utbyggnation av allmänt VA.

5.1. Bakgrund och behov

Utbyggnadsplanen för allmän VA-försörjning syftar till att säkerställa att Laholms kommun
tar ansvar för en driftsäker och hållbar VA-försörjning i hela kommunens geografiska
område. Det innebär dels att ordna allmän VA-försörjning i den bebyggelsen utanför
nuvarande verksamhetsområde som har ett identifierat behov i riskområden för bebyggelse
med enskild VA-försörjning. Dels att öka kapacitet och driftsäkerhet för den allmänna VAförsörjningen för att möta de behov som kommunens befolkningsökning och
översiktsplanering medför.
Utbyggnadsplanens åtgärder har identifierats och prioriterats med utgångspunkt från 6 §
vattentjänstlagen, miljökvalitetsnormerna för vatten och från kommunfullmäktiges
ambitionsbild och viljeinriktningarna. Det innebär att utbyggnadsplanen är framtagen för att
skydda vattnets kvalitet och kvantitet, såväl som för att säkerställa en hållbar VA-försörjning
nu och i framtiden.
Behovet av allmän VA-försörjning har hämtats ifrån Laholms spillvattenplan där det bedöms
finnas stor risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljö till följd av enskild VAförsörjning. Spillvattenplanen pekar på sex områden som bedöms ha ett behov av allmän VAförsörjning. Dessa områden har tagits med i utbyggnadsplanen.
Prioriteringsordning
Utbyggnadsplanen är lagd utifrån följande behov:
•
•
•

Genomförande av tidigare inriktningsbeslut på LBVA om centralisering och ökad
säkerhet i VA-systemet (pågående projekt).
Säkerställa VA-försörjningen genom ökad kapacitet (översiktsplanering och
befolkningsutveckling).
Ordna allmän VA-försörjning i de områden där det bedöms finnas ett stort behov, så
kallade 6 §-områden
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Figur 3, Prioriterad utbyggnadsplan, med överföringsledningar (gröna) och områden som ska förse med allmän VA-försörjning i
så kallade§6-områden (blå)

6. Enskild VA-försörjning

De identifierade åtgärderna finns utförligare beskrivna i bilaga 3. Bilagan syftar till att fördela
ansvaret för de riskområden som identifierats där enskild VA-försörjning utgör en risk för
människors hälsa och miljön samt för hantering av dessa områden. Åtgärder föreslås också
för att förbättra kunskapsunderlaget gällande enskilda dricksvattenanläggningar samt för
hantering av dagvatten utanför verksamhetsområde.

6.1. Enskild dricksvattenförsörjning

För de cirka 7000 personer i Laholms kommun som har sin dricksvattenförsörjning från egen
brunn är det fastighetsägaren som har ansvar att kontrollera dricksvattenkvaliteten.
Kommunen har idag låg kunskap om vattenkvaliteten och kvantiteten i de enskilda brunnarna
vilket gör det svårt att bedöma behovet av skydd i områden med många enskilda brunnar.
Samverkan mellan fastighetsägare och kommunen är därför nödvändig för att utbyta
information till nytta för båda parterna.

6.2. Enskild spillvattenhantering

Det bedöms inte vara ekonomiskt hållbart att bygga ut allmän VA-försörjning till alla hushåll
i kommunen. Enskilda avloppsanläggningar är ibland den bästa lösningen, men i områden där
bebyggelsen utgör ett större sammanhang och där de hydrogeologiska förutsättningarna
begränsar möjligheterna till enskilda anläggningar finns också en risk för att
avloppsanläggningarna kan påverka dricksvattnet och vattnet i sjöar, vattendrag och
kustvattnet negativt.
Bebyggelse med behov av allmän VA-försörjning
I spillvattenplanen för Laholms kommun som antogs 2016 har 14 riskområde pekats ut där
det finns eller kan utvecklas ett behov av allmän VA-försörjning. Det finns ett behov av att
uppdatera spillvattenplanen för att klargöra behovet av allmän VA-försörjning i de områden
som bedömts som måttligt eller lågt prioriterade för allmän VA-försörjning. Det behöver
också säkerställas att inte ytterligare områden med behov av allmän VA-försörjning
tillkommit.
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Figur 4, Riskområden för enskilt VA

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön har en
ansvarsuppdelning tagits fram för att tydliggöra kommunens hantering av de identifierade
riskområdena. Åtgärderna innebär att områden som bedömts vara högt prioriterade för allmän
VA-försörjning tas med i utbyggnadsplanen för allmänt VA och är huvudsakligen LBVAs
ansvar. Områdena är Edenberga/Gråberg, Getaryggarna, Mellby By, Mästocka, Skogaby sjö
(Ebbarp) och SV Knäred. Till dess att de sex områdena får allmänt VA eller utretts ytterligare
ska inga nya byggnader eller verksamheter tillåtas inom områdena eftersom detta ytterligare
ökar den negativa påverkan på människors hälsa eller miljön. Detta är i huvudsak
samhällsbyggnadsnämndens ansvar genom att inte bevilja förhandsbesked och bygglov.
I områden som bedöms vara måttligt eller lågt prioriterade för allmän VA-försörjning ska
ytterligare bebyggelse inte tillåtas om det inte kan fastställas att risken för människors hälsa
och miljö inte ökar i och med förhandsbeskedet eller bygglovet. Om behovet av allmän VAförsörjning uppstår i områdena kan detta medföra stora kostnader för kommunen eller VAkollektivet då kostnader för utbyggnaderna inte bedöms kunna täckas av anslutningsavgifter.

6.3. Enskild dagvattenhantering

Idag är kunskapen låg om hur dagvattenhanteringen ser ut utanför verksamhetsområde och på
sikt kan det finnas ett behov av att identifiera områden med enskild dagvattenhantering som
bör övergå till en allmän dagvattenhantering. Ett första steg är dock att öka kunskapen om hur
dagvattenhantering inom kommunen ser ut idag.
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7. Konsekvensbeskrivning

Det är viktigt att planera långsiktigt för att göra smarta investeringar och minimera
kostnaderna inom VA-infrastrukturen. Planen har fokuserat på att tydliggöra behov av
åtgärder där det finns brister framtida förändringar eller utbyggnader för att möta
ambitionsbilden och viljeinriktningarna i VA-policyn, samt LBVA:s uppdragsbeskrivning om
att leverera Hållbara vattentjänster.
Det har resulterat i listning av olika åtgärder enligt bilagorna. Åtgärderna syftar till att bidra
till att nå en trygg och hållbar VA-försörjning. Utifrån detta har planens konsekvenser
analyserats utifrån de tre hållbarhetsperspektiven ekonomi, ekologi och social hållbarhet.

7.1. Ekonomiska konsekvenser

Inom verksamhetsområde samt utbyggnad LAV §6-områden
Nedan följer en översiktlig sammanställning av re- och nyinvesteringsbehovet för de åtgärder
som redovisas i bilagorna till del 1 och 2. Samanställningen nedan är inte helt komplett, utan
syftar till att ge en riktning för investeringsbehov för kommunen i stort och inte en
heltäckande kostnadsbild för VA-verksamheten. Delar som inte finns med är t.ex.
• Årliga drift-, personal- och kapitalkostnader
• Investeringar för nyexploatering då underlag och tidsaspekten saknas i dagsläget.
• Investeringsbehov för framtida dricksvattenförsörjning genom en anslutning till
Bolmen-systemet redovisas inte inom ramen för denna VA-plan.
Av naturliga skäl är det lättare att förutse åtgärder i det korta perspektivet, det vill säga år 1–
6, därav ses de sista tre åren som mycket osäkra.

Figur 5, Diagram över fördelning av re- och nyinvesteringar, Mkr, för åtgärder i bilaga 1:1, 1:2 och 2.

Av diagrammet framgår att det finns ett kortsiktigt behov av att öka investeringarna, varefter
nivån sjunker tillbaka. Det är framförallt med anledning av stora investeringar i
överföringsledningar.
Posten redovisad som gemensamt för VA-verksamheten består i stort i att möjliggöra en
digitaliserad VA-verksamhet, samt mätning av idag odebiterad mängd dricksvatten till
fastigheter. Digitaliseringen är en viktig del för att nå hållbar samhällsutveckling och skapa
hållbara vattentjänster. Dock bedöms det kräva resurser för att bygga en digital struktur
och är delvis nytt för bolaget, varför det också är svårt att förutse behovet den senare delen av
VA-planens tidsperiod.
Vid VA-anläggningar, (vattenverk, avloppsreningsverk), har VA-verksamheten i Laholms
kommun under de senaste årtiondena byggts ut och förbättrats. Detta föranleder att re- och
nyinvesteringsbehoven ses minska efter de första åren under VA-planens tidsperiod, för att
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sedan följa en jämn behovskurva. När dricksvattenproduktionen stärkts upp för ett av
vattenverken i Laholm de närmst följande två åren, ses sedan reinvesteringsbehoven låga
under efterföljande år. Avloppsreningsverkens största behov ses ligga inom
tillrinningsområdena där re- och nyinvesteringsbehoven ses minska efter de första åren under
VA-planens tidsperiod, för att sedan följa en jämn behovskurva.
Stora nyinvesteringar av huvudledningsnät har gjorts det senaste årtiondet. Dessa tidigare
utbyggnader möjliggör i stort utbyggnadsbehovet enligt dagens ÖP. Kostnaderna för
anslutning av LAV §6-områden kan bli betydligt högre om nybyggnation tillåts i de
riskområden som finns utpekade i spillvattenplanen samt bilaga 3 innan ytterligare
utredningar för VA-försörjningen gjorts.
För att kunna uppnå målen i LBVA:s affärsplan, med att minska tillskottsvattenmängden på
spillvattennätet, samt att minska utläckage på dricksvattennätet, ses ett ökat behov av
reinvestering framigenom för ledningsförnyelse.
För att skapa en hållbar dagvattenhantering krävs också omställning till en mer hållbar
samhällsplanering där dagvatten ses som en resurs och bidrar till att skapa bättre
boendemiljö, dämpar effekter av klimatförändringar och ge möjlighet till biologisk mångfald.
Befintliga system behöver ställa om från linjära system till blågrön infrastruktur med
multifunktionella ytor. Dessa system kan komma att kräva en initialt ökad re- och
nyinvestering, men ger på sikt vinning i minskade kostnader vid inträffade händelser, och
andra samhällsekonomiska vinster. Fler personella resurser kommer krävas inom LBVA men
också på berörda förvaltningar i kommunen, för att kunna hantera de behov som ses
framigenom.
Åtgärder som behövs för att möta ambitionsbildens viljeinriktningar och
samhällsutvecklingen i Laholm är bland annat att utforska tekniskt vatten som försörjning,
möjliggöra för hållbar VA-försörjning ur ett flergenerationsperspektiv, samt den
koncerngemensamma posten dagvattnet i blå-gröna system. Det är fortfarande tidigt i denna
utveckling, varför det framtida investeringsbehovet är svårbedömt för dessa delar, men ingår
som en del i ovan redovisade poster.
Enskild VA-försörjning
De ekonomiska konsekvenserna för de föreslagna åtgärderna i bilaga 3, enskilt VA, innebär i
stora drag personella kostnader. En del personalkostnader kan täckas genom omfördelning av
befintliga resurser men på sikt kan det krävs satsning för nya tjänster och kompetenser.
Utöver behovet av personella resurser uppskattas kostnader för inledande utredningar och
kartläggningar till cirka 500 000 kronor under åren 2022–2025 där huvuddelen bedöms
krävas under år 2022. Utförligare uppskattning av behov för genomförande av åtgärderna
finns i bilaga 3.
Personella resurser
För att genomföra åtgärder som beskrivs under kapitel 2 och i bilaga 3 så krävs att personella
resurser tillsätts eller omfördelas. Detta kommer krävas från flertalet förvaltningar för att den
förvaltningsövergripande samverkan ska kunna ske på ett betryggande sätt. Det kommer
också satsning på nya tjänster för att kunna genomföra vissa av åtgärderna. Främst behövs
ökade personella resurser i form av att tillsätta en vattenstrateg-funktion för övergripande
ansvar inom vattenfrågor i kommunen. Nedan diagram redovisar en uppskattning av antalet
personella timmar som krävs inom Laholms kommuns förvaltningar utöver behovet av att
23

65

VA-handlingsplan

Bilaga 1:1
Allmän VA-försörjning
Laholms kommun

69

Innehållsförteckning
1. Inledning .............................................................................................................................................. 4
Ansvarsfördelning ......................................................................................................................... 4
2. Övergripande ....................................................................................................................................... 5
Kommunikation och beteendeförändring ..................................................................................... 5
Klimatsmart arbetssätt .................................................................................................................. 5
Samverkan och utvecklingsarbeten ............................................................................................. 6
Energi och klimatoptimering ......................................................................................................... 6
Tekniskt vatten ............................................................................................................................. 7
Cirkulära flöden ............................................................................................................................ 8
Digitalisering ................................................................................................................................. 8
Ledningsnät .................................................................................................................................. 9
Ekonomi och juridik .................................................................................................................... 10
3. Åtgärder - Allmän spillvattenhantering .............................................................................................. 10
Spillvattenplan ............................................................................................................................ 10
Systemets utformning ................................................................................................................. 10
Framtida spillvattenrening .......................................................................................................... 12
Tillskottsvatten och bräddningar................................................................................................. 12
4. Åtgärder – allmän dagvattenhantering .............................................................................................. 13
Övergripande .............................................................................................................................. 13
Dagvattenriktlinjer ....................................................................................................................... 13
Markavvattning ........................................................................................................................... 14
Områden utan utbyggt dagvattensystem inom verksamhetsområde ........................................ 15
Föroreningar i dagvatten – befintliga dagvattenanläggningar .................................................... 15
Drift, skötsel, egenkontroll .......................................................................................................... 15
5. Brand- och släckvatten ...................................................................................................................... 17
Brandvatten – driftläge ............................................................................................................... 17
Släckvatten ................................................................................................................................. 17

3

70

1. Inledning

Denna bilaga utgör en del av VA-handlingsplan för Laholms kommun, och avser att beskriva
vilka åtgärder som kan förutses utifrån dagens förhållanden, viljeinriktning och ambitionsbild,
inom verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning. Bilagan beskriver övergripande
åtgärder för hela VA-verksamheten, brand- och släckvatten samt spill- och dagvatten.
Åtgärder som berör dricksvatten finns i separat bilaga och är belagd med sekretess.
Åtgärderna avser både förnyelse av befintlig infrastruktur och nyinvesteringar. Planen har
arbetats fram av en arbetsgrupp inom Laholmsbuktens VA AB (LBVA), samt medverkan från
övriga berörda förvaltningar, under våren 2021.
För planering av det dagliga arbetet finns det sammanställningar inom LBVA som listar
identifierade åtgärder och underhållsarbeten (reinvesteringar) men även åtgärder som behövs
för att möta kommande krav och/eller förändringar (nyinvesteringar).

Ansvarsfördelning

Om inget annat anges under respektive åtgärd, är LBVA (VA-huvudmannen) ansvariga för att
genomföra åtgärden.
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2. Övergripande

Dessa åtgärder omfattar hela VA-försörjningen och syftar till att säkra en hållbar VAförsörjning utifrån ambitionsbilden, viljeinriktningar och VA-verksamhetens grunduppdrag.

Kommunikation och beteendeförändring

LBVA som organisation behöver kommunicera med omvärlden och föra en fortsatt dialog om
vattnets värde och Vattensmart för att öka kunskapen hos alla aktörer. Med en ökad kunskap
och förståelse kan vattnets värde höjas vilket ger en ökad vilja att bidra till minskad påverkan
på recipienter och miljön, samt i förlängningen minska dricksvattenförbrukningen.
Detta behöver göras på olika nivåer:
•
•
•
•

Bygga upp en politisk plattform
Koncernövergripande i alla verksamheter
Abonnenterna (hushållen, verksamheterna och industrin)
VA-huvudmannen

Mål med åtgärderna: En sammanhållen och effektiv kommunikation för att höja vattnets
värde.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Vattnets värde” och
”Medvetenhet och kunskap”.
Åtgärd G1: Upprätta kommunikationsplan.
Skapa en gemensam strategi och plan för hur intern och extern kommunikation ska ske.
Planen ska även omfatta aktiviteter.
Åtgärd G2: Öka kunskapen om vattnets värde inom nivåerna ovan.
Att kontinuerligt identifiera aktiviteter som bidrar till denna utveckling.
Medansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden.
Åtgärd G3: Beteendeförändring kunder.
Att påverka kunder till en vattensmart användning.
Åtgärd G4: Beteendeförändring LBVA.
Vid drift av våra anläggningar använder vi i dagsläget en hel del dricksvatten. Bolaget i sin
helhet tillhör en av de största förbrukarna i Halmstads kommun. Genom olika former av
aktiviteter kan vi minska vår användning av dricksvatten som råvara. Vi behöver fortsätta att
utveckla och genomföra aktiviteter som bidrar till beteendeförändringar hos oss och den
kultur vi har. Detta vävs ihop med ledning och styrning av verksamheten.

Klimatsmart arbetssätt

Enligt Hållbara vattentjänster ska LBVA:s upphandlingar ske klimatsmart, varför
upphandlingsdokument, rutiner, stöd för utvärderingar mm behöver utvecklas och uppdateras,
gärna i samarbete med andra VA-huvudmän.
Mål med åtgärderna: Genomföra upphandlingar som väsentligen minskar
klimatbelastningen.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap” ”Långsiktig planering och
samverkan”.
Åtgärd G5: Arbeta fram riktlinjer för klimatsmarta upphandlingar.
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LBVA behöver, troligtvis tillsammans med andra aktörer, bestämma vad kravspecifikationen
ska vara för klimatsmarta upphandlingar.
Åtgärd G6: Arbeta fram mallar för upphandling till olika typfall.
I detta arbete ingår också att genomföra implementering och uppföljning.
Åtgärd G7: Möjliggöra livscykelperspektiv i utredningar och projekt.
Med ett gemensamt arbetssätt tydliggörs i vilken omfattning projekt och utredningar skall
begrundas ur ett livscykelperspektiv. Det skall förenkla för organisationen att göra rätt val
kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågor. Ambitionen är att få ett gemensamt och förenklat
arbetssätt inom LBVA, för att fatta långsiktiga och hållbara beslut ur ett livscykelperspektiv.
Det skall tydliggöra hur, och på vilka grunder, vi ska fatta våra beslut vid om- och
tillbyggnader av anläggningar och VA-försörjningen för att beskriva miljöaspekter och
miljöpåverkan. Livscykelperspektivet ligger också till grund för vilka värden och
prioriteringar vi beaktar avseende miljöbelastning och miljöpåverkan.

Samverkan och utvecklingsarbeten

LBVA behöver fortsatt bedriva och medverka i olika former av samverkan- och
utvecklingsarbeten för att bidra till, och utveckla, hållbar VA-försörjning. I dagsläget finns ett
antal identifierade engagemang, men fler behöver initieras kontinuerligt.
Mål med åtgärderna: Bidra till, och skapa, hållbar VA-försörjning.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Vattnets värde”,
”Medvetenhet och kunskap”, ”Hållbara och cirkulära flöden” samt ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd G8: Fortsatt medverka och bedriva samverkan- och utvecklingsprojekt.
LBVA ska aktivt söka samverkan med både mindre och större aktörer för att utveckla hållbar
VA-försörjning.

Energi och klimatoptimering

LBVA har arbetat fram en strategisk plan för koldioxidneutralitet 1. Denna plan föreslår
aktiviteter som är nödvändiga för att:
•
•

uppnå koldioxidneutralitet inom LBVA:s verksamheter till 2030
enbart förnyelsebara bränslen ska användas vid egna samt inköpta transporter senast
2025.

Denna plan ska även bidra till att uppnå en energipositiv verksamhet 2030.
Syftet med detta är att minimera den direkta påverkan som LBVA och dess kunder har på
klimatet. Nedan specificerade åtgärder är identifierade i den strategiska planen men lyfts här
fram för att visa på investeringskostnader och belysa åtgärdsområdena.
Mål med åtgärderna: Ställa om och bli koldioxidneutrala och energipositiva till år 2030.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig planering och samverkan”.
Åtgärd G9: Fortsatt kompetenshöjning inom LBVA om energi och klimatoptimering, samt
energieffektivisering.
1

Strategisk plan för koldioxidneutralitet 2020–2030, LBVA, 2020-02-07
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Åtgärd G10: Kontinuerlig energi och klimatoptimering vid anläggningarna, samt
energieffektivisering.
2.4.1. Energipositivitet
Åtgärd G11: Ta fram en plan för energipositivitet.
Planen skall visa vägen framåt och tydliggöra viljeriktning, ambitionsbild och åtgärder.
Planen kan ingå som en del i den strategiska planen för koldioxidneutralitet, eller tas fram
som en separat plan.
Åtgärd G12: Genomföra åtgärder enligt Plan för energipositivet.
Åtgärd G13: Kompensationsåtgärd – solcellsinstallation.
Energieffektivisering kommer inte att räcka hela vägen för att nå energipositivitet, utan
kompensationsåtgärder kommer också krävas i form av bland annat solcellsinstallation.
Solcellsinstallation sker i dagsläget och åtgärden avser fortsatt arbete samt uppföljning av
resultatet.
2.4.2. Koldioxidneutralitet
Åtgärd G14: Åtgärder enligt plan för koldioxidneutralitet.
Genomföra åtgärder enligt plan 2 samt aktualisera planen efter hand.
Åtgärd G15: Lustgasreducering.
Identifiera och kvantifiera åtgärder för att minska klimatpåverkan från utsläpp av lustgas vid
reningsverken.
Åtgärd G16: Metangasreducering.
Genomföra åtgärder för att minska klimatpåverkan från utsläpp av metangas vid
reningsverken.
För att nå LBVA:s mål ovan krävs ett kontinuerligt arbete samt uppföljning av resultaten.
Resultaten sammanställs årligen i ett klimatbokslut för LBVA.

Tekniskt vatten

I dagsläget bedriver LBVA arbete med att utforska Tekniskt vatten i Halmstads kommun.
Detta bedöms också behöva utforskas i Laholms kommun, för att utreda och utforska
möjligheten till alternativt nyttjande av vattentillgångar. Dricksvatten är en värdefull resurs
och för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer behöver vi se över hur vi
använder vatten av dricksvattenkvalitet, och hur alternativa vattentillgångar inom
samhällssektorn kan nyttjas till andra ändamål.
Mål med åtgärderna: Skapa hållbar vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Vattnets värde”,
”Medvetenhet och kunskap”, ”Hållbara och cirkulära flöden” samt ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd G17: Kunskapsresa tekniskt vatten.
Vi behöver bygga kunskapen om detta på alla nivåer, från politisk till handläggarnivå, genom
olika former av aktiviteter. Arbetet syftar till att genom kunskap hantera de hinder som kan

2
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finnas idag, för att komma fram till hållbara lösningar. Vid behov agera nationellt för
framtagande av gemensamma standarder.
Medansvarig: Koncernövergripande.
Åtgärd G18: Ta fram plan, riktlinjer samt ansvarsfördelning för införande av tekniskt vatten.
Upprätta riktlinjer för att säkra kvalitén och framdriften för arbetet med tekniskt vatten, samt
ta fram en plan för hur andelen tekniskt vatten ska kunna ökas enligt målsättningen i Hållbara
vattentjänster.
Medansvarig: Koncernövergripande.

Cirkulära flöden

Traditionellt har vi genom tiden skapat system med linjära flöden av exempelvis vatten,
kemikalier och andra naturresurser. Hållbar utveckling kräver att vi ställer om till cirkulära
system.
Mål med åtgärderna: Bibehålla och stärka ekosystemtjänsterna för att skapa balans i naturen
och bättre utnyttja de resurser vi har.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Vattnets värde”,
”Medvetenhet och kunskap”, ”Hållbara och cirkulära flöden” samt ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd G19: Kunskapsresa cirkulära flöden.
Öka kunskapen i hela koncernen genom att tillsammans vidga vyerna och hitta nya sätt i
samhällsplaneringen och framtida systemutformning.
Medansvarig: Koncernövergripande.
Åtgärd G20: Möjliggöra cirkulära flöden i våra anläggningar.
Vid om- och tillbyggnad av anläggningar för VA-försörjningen, möjliggöra cirkulära flöden
för exempelvis vatten, energi och andra restprodukter.

Digitalisering

Inom LBVA finns en plan för digitalisering 3. Inom denna plan är olika åtgärder och mål
framtagna för LBVA:s verksamhet. Planen är indelad i olika områden, såsom:
•
•
•
•
•

Uppbyggnad av en infrastruktur som säkerhetsmässigt är anpassad till VA-bolagets
förutsättningar och krav avseende datalagring.
Utbyggnad av ”smarta ledningsnät” för inhämtning av data, även i samverkan med
andra lokala aktörer
Höja kunskapsnivån inom organisationen
Erhålla plattformar för att hantera data och kunna leverera dessa till organisationen
och omvärlden
Skapa en organisation som är anpassad utifrån ovan

Mål med åtgärden: Målet är inte digitalisering i sig, utan att skapa mervärde så som
effektivare arbetssätt och säkrare uppföljning av flöden, genom de möjligheter
digitaliseringen medför.

3

Plan för digitalisering, LBVA.
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Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Vattnets värde”,
”Medvetenhet och kunskap”, ”Hållbara och cirkulära flöden” samt ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd G21: Genomföra plan för digitalisering.
Digitalisering är en del av samhällsutvecklingen i dag, och är viktig för att kunna skapa
hållbara vattentjänster på lång sikt. Därav ses plan för digitalisering som ett medel för att nå
målen.
2.7.1. Pilotområden systemutformning
Mycket av utvecklingen inom dricksvattenanvändningen handlar om att veta och kunna
kommunicera vad förbrukningen är och var den sker. För att bygga kunskapen behöver
fysiska installationer göras, data samlas in, bearbetas och analyseras för att kunna
kommuniceras till användaren och/eller användas som underlag för åtgärder. Att bygga en
sådan struktur är resurskrävande och delvis nytt för bolaget, varför det bedöms lämpligt att
prova utformningen av systemet i mindre skala, det vill säga att välja ut minde geografiska
områden och använda som pilotområden. Dessa pilotområden har kommit att betecknas
”Innovationsorter”.
Mål med åtgärderna: Bygga upp och prova ut en infrastruktur som är anpassat utifrån
morgondagens behov.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Vattnets värde”,
”Medvetenhet och kunskap”, ”Hållbara och cirkulära flöden” samt ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd G22: Förstudie, kopplat till digitaliseringsplanen.
Att med digitaliseringsplanen som utgångspunkt genomföra en förstudie. Förstudien ska utgå
från en omvärldsanalys och utarbeta ett systemtänk för ett digitaliserat informationsutbyte.
Den ska också täcka behovet av driftinformation och kommunikation med berörda aktörer.
Studien ska utifrån resultatet föreslå ett eller flera pilotområden.
Åtgärd G23: Byggnation utifrån systemstudien.
Genomföra de fysiska installationerna utifrån systemstudien i valda pilotområden.

Ledningsnät

Åtgärderna som lyfts under detta stycke är sådant som berör samtliga ledningsslag (spill-,
dricks- och dagvatten). Resterande åtgärder för ledningsnät beskrivs under flertalet rubriker
samt även i bilaga 1:2 dricksvatten. Åtgärder för smarta ledningsnät är också starkt kopplade
till digitalisering under stycke 2.6.
2.8.1. Ledningsförnyelse samtliga ledningsslag
LBVA arbetar med att sjösätta ett förnyelseprogram för att identifiera kommande behov på
kort och lång sikt där fler parametrar ligger till grund för bedömningen. Arbetet baseras på
riktlinjerna från Svenskt Vatten.
Mål med åtgärderna: Hållbara ledningsnät.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan” och” Medvetenhet och
kunskap” och ”Framtidens tillgångar”..
Åtgärd G24: Fortsatt bedriva och effektivisera arbete med ledningsförnyelse.
Arbetet med ledningsförnyelse innefattar flertalet delar där syftet är att säkerställa att
förnyelse av ledningar sker i rätt utbyggnadstakt utifrån flertalet aspekter, tex hållbarhet och
klimatavtryck, risker och konsekvenser, med mera. Detta är ett kontinuerligt arbete där
flertalet medarbetare medverkar, och omfattar också fysiska åtgärder på ledningsnätet.

9

76

Åtgärd G25: Inköp av digitalt beslutsstöd för arbetet med ledningsförnyelse, samt
implementering.

Ekonomi och juridik

Prissättningen och hur VA-taxan är utformad har varit ganska statisk och har inte tagit
hänsyn till samhällsutveckling som skett i Sverige eller för den delen världen. För att klara
kommande utmaningar som till exempel klimatförändringar, ökad urbanisering, utbyggnader
och ökade lagkrav kan den behövas förändras.
Mål med åtgärderna: Höja vattnets värde.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap” ”Långsiktig planering och
samverkan”.
Åtgärd G26: Modernisering av VA-taxan.
VA-taxan ses över och uppdateras. Utmaningen framöver ligger bland annat i att utforma en
VA-taxa som möter framtidens behov och som samtidigt är juridiskt hållbar. Det behövs en
vattensmart prissättning och att det lobbas för en modernisering/översyn även på nationell
nivå.
Åtgärd G27: Modernisering av ABVA.
Genomföra en utredning som ser över ABVA utifrån vad LBVA målsättningar.

3. Åtgärder - Allmän spillvattenhantering
Spillvattenplan

Åtgärderna ligger inom bilaga 2 och 3.

Systemets utformning

3.2.1. Avloppsreningsverk
Det har identifierats re- och nyinvesteringsbehov för att möta dagens och morgondagens
behov, vid de olika verken.
Mål med åtgärderna: Hållbar spillvattenhantering.
Uppfyller viljeinriktning: ”Framtidens tillgångar”, ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig
planering och samverkan”.
Åtgärd S1: Reinvesteringsarbeten.
Det finns idag flera identifierade åtgärdsbehov vid reningsverken som behöver åtgärdas.
I detta arbete ingår också att utreda möjligheten till effektivare nyttjande av gas vid Ängstorps
reningsverk.
Åtgärd S2: Nyinvesteringar.
Det har även identifierats ut- eller ombyggnadsbehov vid Knäred/Hishults
avloppsreningsverk, samt behov av utredning och ev ombyggnad av Kornhult och Mästocka
för att möta nya krav eller andra förändringar (se underlagsfil III).
Åtgärd S3: Avveckling av avloppsreningsverket Skogaby
Avveckling av avloppsreningsverk Skogaby på grund av miljöhänsyn.
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Åtgärd S4: Identifiera behov av reservkraft vid avloppsreningsverk och
avloppspumpstationer.
Åtgärd S5: Installation av reservkraft efter identifierat behov i åtgärd ovan.
3.2.1. Kemikalieanvändning
Hanteras inom ramen för åtgärd avseende koldioxidneutralisering, se kapitel 2.4.2.
3.2.2. Avloppspumpstationer och tillrinningsområden
I den gjorda status- och funktionsbedömningen av den allmänna VA-anläggningen, se VAöversikten, har framkommit brister för befintliga avloppspumpstationer och som i olika takt
behöver åtgärdas. För det kontinuerliga reinvesteringsbehovet är en lämplig förnyelsetakt för
en pumpstation vart 15:e år. Med nuvarande innehav av ca 60 pumpstationer innebär detta att
4 pumpstationer behöver genomgå en renovering (förnyelse) årligen, utöver det kontinuerliga
underhållsarbetet.
Mål med åtgärden: Hållbar spillvattenhantering.
Uppfyller viljeinriktning: ” Långsiktig planering och samverkan”.
Åtgärd S6: Renovering av avloppspumpstationer.
3.2.3. Uppströmsarbete
Mandat för realisering av kravställande vid påkoppling till LBVA:s spillvattennät är idag
bristfällig. Ett övergripande samarbete mellan samhällets aktörer är viktigt för att få en
samsyn kring hur uppströmsarbetet skall genomföras och vad fokus ska ligga på.
Mål med åtgärden: Minska tillkommande föroreningar från abonnenter och andra
föroreningskällor för minskad belastning på miljön.
Uppfyller viljeinriktning: ”Framtidens tillgångar”, ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig
planering och samverkan”.
Åtgärd S7: Ta fram en arbetsmodell/metod samt rutin för hur inkoppling av nya abonnenter
ska ske, och hur verksamhetsbyte i befintliga områden ska hanteras.
Medansvarig: Miljöenheten.
3.2.4. Externslammottagning
Mål med åtgärderna: Effektivare resursutnyttjande.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig planering och samverkan”,
”Hållbarhet och cirkulära flöden”.
Åtgärd S8: Utreda externslammottagningen inkl. åtgärdsförslag.
En stor källa till kontaminering av slammet vid Ängstorps avloppsreningsverk bedöms
komma ifrån mottagningen av externslam, varför det behöver utredas och fastläggas en
hantering för denna fraktion.
3.2.5. Drift ock skötsel
Mål med åtgärderna: Skapa bättre arbetsmiljö samt säkrare VA-system.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig planering och samverkan”.
Åtgärd S9: Skapa en arbetsgrupp inom LBVA för att arbeta med planerat underhåll för
avloppsreningsverk och anläggningar.
Detta för att på sikt minska insatsbehovet för akuta åtgärder och nå en högre grad av insatser
vid planerat underhåll. Detta arbete har påbörjats och kommer pågå under åren 2021–2022,
Åtgärden kan komma att innebära resursomfördelning av befintlig personal men också
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eventuella nyanställningar. I detta arbete ingår också att utreda kostnader för
systemuppgardering.
Åtgärd S10: Inventera pumpanläggningar för lätt tryckavlopp hos fastighetsägare.
Åtgärden ska ge bättre kunskap om var dessa är placerade och hur många de är. Detta arbete
beräknas pågå under 2021–2022.
Åtgärd S11: Förtydligande av avtal och ansvarsgränser för LTA anläggningar, samt bättre
informationsunderlag till fastighetsägare samt LBVA:s personal.

Framtida spillvattenrening

Mål med åtgärderna: Förbättra miljön i Laholmsbukten.
Uppfyller viljeinriktning: ”Hållbarhet och cirkulära flöden”, ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd S12: Följa utvecklingen för krav av rening av svårnedbrytbara ämnen, samt utreda
och identifiera möjligheter och behov av framtida reningsteknik vid Ängstorps reningsverk.

Tillskottsvatten och bräddningar

3.4.1. Bräddning och utökad flödesmätning
I dagsläget finns behov av att komplettera och se över avloppspumpstationer och ledningsnät,
avseende mätning av bräddflödet vid bräddpunkterna, samt flödesmätning av utgående flöden
från pumpstationer och på spillvattenledningsnätet.
Mål med åtgärderna: Minskad negativ påverkan på våra recipienter.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Vattnets värde”,
”Medvetenhet och kunskap” samt ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd S13: Identifiera behovet av utökad mätning, eventuellt i kombination med
modellberäkning, vid befintliga pumpstationer samt på ledningsnätet. (utökat behov av
flödesmätning för utgående flöde från pumpstationer ligger inom åtgärd för renovering av
avloppspumpstationer).
3.4.1. Tillskottsvatten spillvattennätet
Det finns en strategisk plan för tillskottsvatten 4 som har pekat ut prioriterade områden. För de
prioriterade områdena finns det målsättningar på 5 års respektive 10 års sikt. Tillskottsvatten
bidrar till ett ökat flöde till avloppssystemet, vilket medverkar till ökat behov av
pumpkapacitet, ökat bräddflöde samt behov av större kapacitet på avloppsreningsverket.
Mål med åtgärderna: Hållbar och effektiv spillvattenhantering.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”.
Åtgärd S14: Fortsatt arbeten enligt plan för tillskottsvatten.
Häri ingår också att se över tillrinningsområden för att minska den hydrauliska belastningen,
samt få en samlad kunskap för tillskottsvatten inom Laholms kommun men också Båstad.
Åtgärd S15: Inköp och implementering av digitalt beslutsstöd för tillskottsvatten.
En viktig förutsättning för arbetet med tillskottsvatten är att fortsatt arbeta med uppgradering
av flödesmätning på pumpstationer, samt utbyggnad av modernare och fler nederbördsmätare.
4

Strategisk plan för tillskottsvattenplanering, LBVA AB, 2020-03-26
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4. Åtgärder – allmän dagvattenhantering
Övergripande

4.1.1. Kunskapsnivå
För att kunna möta kommande utmaningar såsom förtätning, klimatförändringar och ökade
krav på recipient, behöver vi inom kommunkoncernen arbeta gemensamt med en ökad
kunskapsnivå för hur dagvatten kan nyttjas i våra samhällsbyggnadsprojekt.
Mål med åtgärderna: Minska påverkan på våra recipienter samt se dagvatten som en resurs.
Höja kunskapsnivån och öka möjligheten att kommunen väljer lösningar för mer hållbar
dagvattenhantering i samhällsutvecklingsprojekt.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig planering och samverkan”,
”Hållbarhet och cirkulära flöden”, ”Vattnets värde”.
Åtgärd A1: Kunskapsresa för hållbar dagvattenhantering för kommunens berörda
förvaltningar och bolag.
Genom omvärldsbevakning och aktiviteter höja kunskapsnivån inom kommunen.
Medansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden.

Dagvattenriktlinjer

Kommunövergripande riktlinjer behöver tas fram som kan ge förutsättningar för en
långsiktigt fungerande hantering av dagvatten och som uppfyller behov och krav. Avsikten är
att dessa ska finnas med i samhällsbyggnadsprocessen och när exploateringsavtal tecknas,
samt i LBVA:s och övriga förvaltningars VA-arbete. På så vis blir det möjligt att ställa
enhetliga krav på aktörer inom Laholms kommun med utsläpp till recipient. Riktlinjer ska
följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av exploateringsavtal, vid VA-anmälan
samt i förvaltningarnas övriga arbete.
Vattnet som avleds behöver renas i tillräcklig grad för att inte påverka recipienterna. Vid
planläggningen eller andra beslut ska miljökvalitetsnormerna (MKN) följas. Det behöver
därför utredas vad som anses vara acceptabelt och vilka åtgärder som krävs för att inte
påverka recipienten negativt. Detta utgör då underlag för till exempel detaljplaner, som inte
får antas om den medverkar till att MKN överträds eller att målsättningen äventyras
Mål med åtgärderna: Gemensamt koncernövergripande synsätt för dagvattenhantering.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig planering och samverkan”,
”Hållbarhet och cirkulära flöden”, ”Vattnets värde”, ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd B1: Ta fram kommungemensamma riktlinjer för dagvattenhantering som beskriver
dagvatten ur ett helhetsperspektiv.
Riktlinjer ska ta upp åtminstone:
•
•
•
•
•

förslag till konstruktiva lösningar och principer
blågröngrå infrastruktur (se nedan)
ansvarsfördelningar, vid anläggande och drift
hur samverkan ska/kan ske
vad kvaliteten på vatten vid utsläppspunkt utifrån recipientens status

Medansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden.
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4.2.1. Dagvattensystemets utformning och blågröngråa system
De befintliga dagvattensystemen behöver utformas till att bli mer robusta och klara större
flöden i ett förändrat klimat utan att förlora förmågan till rening. De stadsdelar vi utvecklar
behöver vara bättre rustade för ökad urbanisering och ett varmare och mer nederbördsrikt
klimat. Vid kraftiga regn räcker inte befintlig flödesutjämningen till på allmän platsmark utan
vattenmassor svämmar över och riskerar att förstöra infrastruktur och egendom. Landskapets
vattenbuffrande förmåga behöver tas till vara och bebyggelsen behöver anpassas för att klara
100-års regn eller mer.
I dagsläget saknas koncernövergripande riktlinjer avseende utformning av blågröngråa-system
(BGG system) såsom multifunktionella ytor, där det ges möjlighet att integrera funktioner
inom dagvattenhantering (blått), vegetation (grönt) och hårdgjorda ytor (grått) i
samhällsbyggnadsprocessen.
Vid exploateringsskedet eller vid ombyggnationer i förtätningsprojekt inom befintligt VO
finns möjligheten att integrera BGG- system. Att införa mångfunktionella system i
projekteringen kommer att kräva en översyn av ansvarsfördelningen både i projektering,
byggande och drift.
Det råder i många fall oklarheter om drift och vem som ska stå för kostnaderna för BGGsystem. Kommunen svarar idag för drift och underhåll av anläggningar på gata. LBVA svarar
för drift och skötsel av dammar. Det finns ett stort behov av att tydliggöra ansvarsgränser,
samt att planera för driftskostnaden. Vid nybyggnation behöver kravspecifikationen
tydliggöra att kostnaden för investering belastar exploatören. Medan kostnaden för
ombyggnation i befintlig infrastruktur belastar skattekollektivet, alternativt VA-kollektivet.
För att kommuninvånare själva ska vidta åtgärder som kan minska belastningen på
dagvattensystemet behöver det tas fram informationsmaterial och incitament för
(klimat)smartare vattenanvändning.
Mål med åtgärderna: Bygga hållbara städer. Införa cirkulära system.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig planering och samverkan”,
”Hållbarhet och cirkulära flöden”, ”Vattnets värde”, ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd C1: Ta fram riktlinjer inom kommunen för BGG-system att förhålla sig till i
samhällsbyggnadsprocessen.
Åtgärd C2: Besluta om ansvarsfördelning mellan LBVA och Laholms kommun för drift och
underhåll av BGG-system.
Åtgärd C4: Drift av blågröngråa system, (Underhåll, eventuell utveckling).
Medansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden

Markavvattning

Arbetet med kartläggning och digitalisering av diknings/markavvattningsföretag behöver
utföras tillsammans med kommunen och länsstyrelsen. Länsstyrelsen har förteckning över
dessa företag som dock inte är heltäckande. Registerhållning över förrättningar på dessa
företag i länet finns på länsstyrelsen.
Mål med åtgärderna: Hantera framtida flöden, samt ökad kunskap.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig planering och samverkan”,
”Vattnets värde”, ”Framtidens tillgångar”.
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Åtgärd D1: Kartlägga de dagvattensystem som har koppling till företagen inom samt utom
VO, samt status av företagen. Etablera kontakt med dessa företag där LBVA bidrar till
vattenflödet.
Åtgärd D2: Kartlägga status och utbredning av markavvattningsföretag.
LBVA bör ha kontroll på de företag man är inkopplade på och se till att rättigheter till
utsläppet och skyldigheter avseende drift och underhåll av dikena är reglerat, tex genom avtal.
Detta kan leda till behov av omförrättning av markavvattningsföretag, vilket ligger utanför
LBVAs ansvarsområde.
Åtgärd D3: Digitalisering av uppgifter om markavvattningsföretag.

Områden utan utbyggt dagvattensystem inom verksamhetsområde

Det finns behov av att hitta sätt att hantera de fastigheter som idag ligger inom
verksamhetsområde för dagvatten men som ej har möjlighet för anslutning till ett utbyggt
dagvattensystem. I flertal områden där dagvatten ej är utbyggt saknas nämligen kommunalt
huvudmannaskap för gator vilket försvårar anläggandet av nya dagvattensystem, se även
ledningsnät dagvatten.
Mål med åtgärderna: Säkerställa en robust dagvattenhantering.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig planering och
samverkan”, ”Vattnets värde”.
Åtgärd E1: Planera för och hantera fastigheter inom VO som inte har dagvattenanslutning.
För de områden där åtgärder behöver vidtas utreds dessa vidare för vilken teknisk lösning som
är aktuell där ambitionsbilden och viljeinriktningen skall styra.

Föroreningar i dagvatten – befintliga dagvattenanläggningar

Dagvattendammar kan utformas för att hantera flöden samt reduktion av föroreningar.
Kunskap om befintliga anläggningarnas reningsfunktion behöver öka. Åtgärdsprogram tas
sedan fram för att få en tydlig uppföljning. Även vegetationen och val av våtmarksväxter har
stor betydelse för reningsprocessen i våtmarker och dammar.
Mål med åtgärderna: Kunskap om dagens reningsfunktion i befintliga dagvattendammar
samt minska den negativa belastningen på våra vattendrag.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, ”Vattnets värde”, ”Framtidens
tillgångar”.
Åtgärd F1: Se över möjligheten och anpassa befintliga dammars utformning för att öka
reningsgraden.
Åtgärd F2: Se över möjligheten och etablera våtmarksväxter för att öka reningsgraden i
befintliga dammar.

Drift, skötsel, egenkontroll

Som ett led i egenkontrollen har en kartläggning av alla dagvattenanläggningar gjorts.
Dagvattenanläggningar har prioriterats utifrån bedömd belastningsnivå. Anläggningar som tar
emot vatten från parkeringsytor, industrier och högt trafikbelastade vägar får en hög
prioritering, likaså om recipienten är känslig. Inlopp och utlopp rensas enligt rutin. De flesta
av dagvattenanläggningarna är anlagda utifrån behovet av att kunna hantera avledning och
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flödesutjämning och endast i en del fall för rening av förorenande ämnen. Det finns ett behov
av att kartlägga dagvattenanläggningar och dammars reningsfunktion.
För att dammarna ska få ett större ekologiskt värde och bidra till bättre vattenkvalitet finns ett
behov av att anpassa och utveckla skötsel och drift. Det kan handla om att öka förutsättningar
för fågelliv, anpassa området för rekreation eller skötselåtgärder för att öka den biologiska
mångfalden. Detta gäller främst befintliga dammar men är även viktigt när det anläggs nya
dammar.
Mål med åtgärderna: Skapa säkra dagvattenanläggningar för människor och miljön.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig planering och samverkan”,
”Hållbarhet och cirkulära flöden”, ”Vattnets värde”, ”Framtidens tillgångar”.
Åtgärd G1: Utreda dagvattenanläggningarnas huvudsakliga syfte, rening eller fördröjning
Åtgärd G2: Utreda om inriktning på skötseln kan anpassas för att öka det ekologiska värdet
och öka /förbättra reningen.
Åtgärd G3: Utreda om inriktning på skötseln kan anpassas för att ökad möjlighet till
rekreation.
För att kunna sköta dammarna på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt behöver dammarna vara
tillgängliga för arbetsmaskiner. Det är idag förenat med praktiska svårigheter att nå vissa
dammar med maskiner. Den mark som planeras för infrastruktur runt dammarna faller ofta
bort beroende på andra intressen som LBVA ej kan påverka. Nyanläggningar behöver i större
grad anpassas efter skötsel. Budgetering behöver finnas med i planering av framtida
skötselåtgärder. En skötsel och underhållsplan behöver tas fram för enskilda anläggningar
med åtgärder som ska göras och med vilket tidsintervall där ovanstående ingår.
Åtgärd G4: Upprätta skötselplaner för befintliga dagvattenanläggningar.
I samband med uppdatering av skötselplan bör även en översyn av säkerheten göras. Därefter
kommer åtgärder behövas för att åtgärda säkerhetsbrister.
Åtgärd G5: Översyn och revidering av riktlinjer för säkerhet vid öppna dagvattenlösningar.
Åtgärd G6: Inventering av säkerhet vid befintliga öppna dagvattenlösningar.
Åtgärd G7: Åtgärda säkerheten på de dagvattenlösningar där brister framkommit,
Åtgärd G8: Planera för tillgänglighet för drift och underhåll vid projektering av nya dammar.
Åtgärd G9: Översyn av befintliga dagvattendammar avseende tillgänglighet för drift och
underhåll
Åtgärd G10: Åtgärder för drift och underhåll reinvestering och nyinvestering.
Medansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden.
Förutsättningen för en dagvattenanläggning är diken och ledningar till och från dammen. Det
finns idag inget uttalat ansvar för de diken som leder vatten till och från dammar. Det finns ett
uppdämt behov av att utreda ansvarsfrågan för var LBVA:s ansvar upphör och vem som har
ansvaret för funktionen på diken, se även markavvattning. Vid vissa dammar är det oklart hur
vattnet rinner efter det lämnat dammen. Där behöver en utredning göras för att kartlägga hur
vattnet rinner från damm till recipient. Det är av betydelse för att inte riskera att orsaka
översvämning längre ned i systemet.
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Åtgärd G12: Utreda gränser och besluta om ansvar och skötsel av diken till
dagvattendammar.
Åtgärd G13: Kartlägga vattnets väg i de dammar där det är oklart.
Åtgärd G14: Åtgärda felaktig avledning som påträffats vid kartläggning.
Medansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden.

5. Brand- och släckvatten

Åtgärder nedan kopplar an till behoven under kapitel 7 i översikten.
Mål med åtgärderna: Säkerställa människors säkerhet vid brand, samt minska miljöpåverkan
vid släckinsattser.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”.

Brandvatten – driftläge

Åtgärd BS1: Ta fram ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen kopplat till krigsbranddammar i Laholms kommun, samt branddammar
placerade i Mellbystrand och Skummeslöv.
Medansvarig: Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Släckvatten

Åtgärd BS2: Översyn av släckvattenhanteringen.
Ta fram tydliga riktlinjer för omhändertagande av släckvatten vid olika objektstyper och
händelser kopplat till geografisk placering. Riktlinjer för hur släckvatten ska hanteras ska
finnas både vid olycka och i detaljplanearbetet. Drivande i denna åtgärd är
samhällsbyggnadsnämnden.
Medansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden.
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1. Inledning

Denna utbyggnadsplan utgör en del av VA-planen för Laholms kommun och beskriver
kommunens planer för inrättande nya verksamhetsområden samt för att ordna dricks- och
spillvatten för bebyggelse som är belägen utanför befintliga verksamhetsområden. Eftersom
arbetet med att förse bebyggelseområden med allmän VA-försörjning i flera fall sammanfaller
med åtgärder för en effektiviserad spillvattenhantering, ökad redundans på
vattenledningsnätet samt åtgärder till följd av en prognostiserad befolkningsökning omfattar
utbyggnadsplanen även överföringsledningar. Utbyggnadsplanen sträcker sig fram till år 2030
betraktas som en inriktningsplan.
Utbyggnadsplanen syftar till att säkerställa att Laholms kommun tar ansvar för en driftsäker
och hållbar VA-försörjning inom befintlig verksamhet, samt för befintlig och framtida
bebyggelse utanför verksamhetsområde där kommunen har ett ansvar enligt 6 § lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). Planen är även utarbetad för att
möta det behov som kommunens översiktsplanering medför. I utbyggnadsplanen har det
lagstadgade ansvaret och översiktsplaneringen hanterats med VA-policyn som utgångspunkt.
Det innebär att utbyggnadsplanen är framtagen för att nå kommunfullmäktiges
inriktningsbeslutade ambitionsbild för vatten och VA, miljökvalitetsnormerna för vatten och
samt för att säkerställa en hållbar VA-försörjning nu och i framtiden.
Utbyggnadsplanen har under våren 2021 arbetats fram av en arbetsgrupp med medarbetare
från Laholmsbuktens VA (LBVA) och Laholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.
Laholm spillvattenplan från 2016 har tillsammans med det pågående arbetet med
centralisering av befintlig VA-verksamhet och kommunens översiktsplan utgjort underlag för
utbyggnadsplanen.
Utbyggnadsplanen följer kommunens intentioner som framförallt pekar på exploatering i och
omkring Skummeslöv, Mellbystrand, centrala Laholm, Veinge och Knäred.

1.1. Ansvarsfördelning

LBVA har ansvar för att genomföra utbyggnadsplanen och ordna allmän VA-försörjning i de
områden som kommunen beslutar vara verksamhetsområde för respektive vattentjänst. Det är
kommunfullmäktige (KF) i Laholms kommun som fattar beslut om inrättande av
verksamhetsområde.
I VA utanför verksamhetsområde (Kommunfullmäktige, 2017) finns framtagna riktlinjer tagna
av KF för handläggning av anslutningsärenden till allmän VA-anläggning utanför fastställt
verksamhetsområde för VA i Laholms och Halmstads kommuner.

1.2. Genomförande av utbyggnadsplanen

Utbyggnadsplanen beskriver vilka utbyggnadsområden och överföringsledningar som är
aktuella under de kommande tio åren. Det är storskaliga projekt som kräver höga
investeringsbehov. Varje åtgärd var och en för sig omfattar flera delprojekt och långa
tidplaner.
Respektive åtgärd inleds därför med fördjupade utredningar för att till exempel specificera
sträckningar, avgränsa verksamhetsområdena geografiskt, ta fram underlag för beslut om
teknisk lösning och dimensionering, tillse att resurser, kapacitet och tillstånd finns, samt att
4
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identifiera samordningsvinster med till exempel andra infrastrukturåtgärder.
Utbyggnadsplanen kommer att revideras kontinuerligt eftersom en hållbar VA-försörjning
utgör en av grundförutsättningarna för hur bostadsbebyggelse och andra verksamheter kan
utvecklas i kommunen.
Utbyggnadsplanen år 6–10 ska betraktas som mindre specifikt planerad och mer dynamisk för
att möta kommunens utveckling, till följd av förändrade förutsättningar och/eller tillgång till
ökat kunskapsunderlag.

2. Underlag utbyggnadsplanen

2.1. Bebyggelse med behov av allmän VA-försörjning

I spillvattenplanen som beslutades 2016 identifieras 14 befintliga bebyggelseområden i
Laholm som ha ett mer eller mindre tydligt behov av allmän VA-försörjning.
Spillvattenplanens sammanvägda prioriteringen av områdena gav följande sex LAV §6områden:
•
•
•
•
•
•

Edenberga/Gråberg
Getaryggarna (Hishult)
Mellby by
Mästocka
Skogaby sjö (Ebbarp)
SV Knäred

Gällande Edenberga/Gråberg och Mellby by har kommunfullmäktige sedan tidigare beslutat
att områdena ska införlivas i verksamhetsområdena för allmänt VA.
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2.1.1. Genomförande av VA- utbyggnad i LAV §6-områden
För att säkerställa det kommunala ansvaret inleds åtgärden för respektive område med en
fördjupad utredning av kompletterande platsspecifika förutsättningar (till exempel
strömningsriktningar och dricksvattenkvalitet) samt avstämning med kommunens
utvecklingsplaner. Arbetet med framtagande av inledande utredningar leds av LBVA på
uppdrag av kommunstyrelsen och i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningarna behöver göras i god tid före redovisad
tidpunkt i utbyggnadsplanen och kan resultera i en förnyad bedömning och tidplan. Därefter
behöver kommunfullmäktige ta beslut om att fortsätta arbetet om att införa
verksamhetsområde för allmänt VA inom dem riskområdet som har identifierats.
Där utbyggnad av allmänt VA kan samverka med detaljplaneläggning och exploatering enligt
kommunens översiktsplan ska tidsplan och utbyggnadstakt justeras för att genomföras på ett
samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt. Vid antagande av detaljplan ska beslut om införande av
verksamhetsområde för LAV §6-område om så fortfarande bedöms aktuellt även tas upp till
kommunfullmäktige.
Samverkan med handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen med ansvar för tillsyn av
enskilda avlopp ska ske löpande. Dem är beroende av information om tidsplanen och
utbyggnadstakten för att tillsyn kan ske enligt beskrivning i bilaga 3. För enskilda VAanläggningar som inte planeras att anslutas till kommunalt VA inom de kommande 10 åren
ska ordinarie tillsyn av avloppsanläggningarna ske.
Att stegvis bedöma ansvaret för VA-försörjningen under utbyggnadsplanens tidsperiod
bedöms vara relevant eftersom prioriteringen av dessa områden till stor del baseras på att
skydda vattenresurser som är eller kan komma att bli en del av den allmänna
vattenförsörjningen. Kommunens befolkningsutveckling, översiktsplanens ambitioner och
utveckling av den framtida vattenförsörjningen är därför parametrar som kan komma att
förändra bedömningen.
Investeringsbedömning för VA- utbyggnad i LAV §6-områden
En grov bedömning av investeringsbehovet per fastighet i de prioriterade
bebyggelseområdena presenteras i figur 1. Bedömning visar att investeringsbehovet i flera fall
vida överstiger anslutningsavgiften enligt gällande VA-taxa. En förfinad beräkning, när val av
teknik för att ordna VA-försörjningen samt när avgränsningen av verksamhetsområdet ger det
exakta antalet fastigheter kan komma att förändra denna bild. Kostnader för att ta fram
inledande utredningar för att avgränsa ett förslag till verksamhetsområde sker på uppdrag och
finansiering av kommunstyrelsen. Efter beslut om inrättande av nytt verksamhetsområde i
kommunfullmäktige bekostar LBVA vidare utredningar, projekteringar och utbyggnation av
allmänt VA.
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Figur 1, Översiktlig beräkning av investeringsbehov per fastighet för att ordna allmän VA-försörjning. Mästocka har ej bedömts i
figuren då omfattning och åtgärd är ej tillräckligt utredd.

2.2. Överföringsledningar

Behovet av de överföringsledningar (spill- och/eller dricksvatten) som ingår i
utbyggnadsplanen har identifierats av följande skäl:
Behov av kapacitetsförstärkning till följd av utveckling av ny bebyggelse enligt
kommunens översiktsplanering.
• Behov av kapacitetsförstärkning till följd av en kraftig befolkningsutveckling inom
befintlig bebyggelse.
• För att möjliggöra allmän VA-försörjning i identifierade LAV §6-områden.
• Behov av åtgärder på befintliga VA-anläggningar där kommunens inriktningsbeslut är
att de ska åtgärdas genom en centralisering av VA-försörjningen. För spillvatten
innebär centraliseringen överföring till Ängstorps avloppsreningsverk.
2.2.1. Genomförande överföringsledningar
Överföringsledningarna beskrivs i denna utbyggnadsplan med en översiktlig sträckning. Inför
respektive åtgärd preciseras sträckningen och dimensionering genom fördjupade utredningar
och i samverkan med åtgärder på VA-anläggningarna.
Den inledande utredningen görs i god tid före redovisad tidpunkt i utbyggnadsplanen och kan
resultera i en förnyad bedömning och tidsplan. Att stegvis bedöma behovet av
överföringsledningar under utbyggnadsplanens tidsperiod bedöms vara relevant eftersom
behovet till stor del styrs av kommunens befolkningsutveckling, översiktsplanens ambitioner
och utveckling av den framtida vattenförsörjningen. Tidsplanen kan även påverkas av
framkomligheten på sträckor med annan markägare än kommunen.
•
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Figur 3, Tidplan för utbyggnad av allmän VA-försörjning i Laholms kommun fram till år 2030. Gröna fält (se teckenförklaring
nedan) visar överföringsledningar och blå fält utbyggnadsområden (LAV §6-områden).

3.1. Summerat investeringsbehov

I figur 3 visas det summerade investeringsbehovet för genomförande av utbyggnadsplanen
fördelat på utbyggnadsområden (LAV §6-områden) och överföringsledningar. Resultatet visar
endast storleksordningen på investeringarna eftersom det baseras på grova
kostnadsuppskattningar. Områdena Mästocka och Knäred SV är ej upptagna i
investeringsbehovet.

Figur 4, Det summerade investeringsbehovet för genomförande av utbyggnadsplanen. Ljusblått visar på investeringsbehovet inom L AV §6områden. Grönt visar investeringsbehovet av överföringsledningar.
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3.2. Utbyggnadsområden (LAV §6-områden)

3.2.1. Edenberga/Gråberg
Edenberga och Gråberg är beläget öster om Laholm utmed väg 24. Inom området finns ett 50tal byggnader, mestadels villatomter. Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 om
utbyggnad av allmän vattenförsörjning och spillvattenhantering i Edenberga.
Mål med åtgärden: Säkerställa en hållbar vatten- och spillvattenhantering för områdena.
Uppfyller viljeinriktning:” Långsiktig planering och samverkan”, ”Framtidens tillgångar”.
3.2.2. Getaryggarna
Getaryggarna som är beläget i direkt anslutning till Hishult består av ett ca 10fastigheter vars
spillvattenanläggningar är belägna i direkt anslutning till Smedjeåns avrinningsområde.
Smedjeån är i dag och i framtiden en viktig råvattenresurs för Laholm kommun.
Mål med åtgärden: Säkerställa framtida försörjningen av dricksvatten i kommunen.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Framtidens tillgångar”.
3.2.3. Mellby by
Mellby by är en bebyggelsegrupp med ca 20 fastigheter. 2018 genomfördes en fördjupad VAutredning för området som mynnade i ett beslut 2019-12-17 från Kommunfullmäktige att
området ska införlivas i det allmänna ledningsnätet gällande spillvatten och vatten.
Mål med åtgärden: Säkerställa en hållbar vatten- och spillvattenhantering för området samt
möjliggöra en utveckling av området.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”
3.2.4. Mästocka
Mästocka samhälle ligger en knapp mil nordost om Veinge. I området finns ett 70-tal
fastigheter med relativt tättliggande bostäder. Delar av Mästocka är kopplat till det
kommunala reningsverket som är beläget i västra delarna av samhället.
Det finns ett antal vattendrag i närområdet. Björsjön uppvisar idag måttlig ekologisk status
och ej god kemisk status. Näringsämnesstatusen bedöms idag till god men diffusa utsläpp från
enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan på statusen. Detta medför en risk för sänkt
status med avseende på totalfosfor beroende på bland annat spillvattenhanteringen i området.
Anläggningen är inte dimensionerad för att klara hela Mästocka. Det bör klargöras hur många
fastigheter som är i behov av att kopplas in, ägandeförhållande av spillvatten- och
vattenanläggningar och vilken tekniklösning som lämpar sig bäst i området. Arbetsgruppen
bedömer det som osannolikt att en färdig anläggning blir klar inom VA-planens tidsram
(2030).
Mål med åtgärden: Minska negativ påverkan på vattenkvaliteten på dricksvattnet och
vattendrag.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Framtidens tillgångar”.
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3.2.5. Skogaby sjö (Ebbarp)
Skogaby sjö, även kallat Ebbarp, är ett mindre samhälle vid sluttningen till Skogabysjön,
nordost om Laholm. Området består av 30 fastigheter och en samlad bedömning är att
området succesivt ändras från ett fritidshusområde till åretruntboende. Idag finns inga planer
på att ta fram nya detaljplaner. Lillån som är områdets recipient uppvisar tecken på
övergödning vilket delvis kan bero på spillvattenhanteringen i området. I området finns
dokumentation om problem med E-coli och koliforma bakterier i dricksvattnet.
Mål med åtgärden: Minska negativ påverkan på vattenkvaliteten i dricksvattenresurser samt
Lillån. Säkerställa hållbar VA-försörjning och möjliggöra fortsatt utveckling av
åretruntbebyggelse i Ebbarp.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Framtidens tillgångar”.
3.2.6. SV Knäred
Sydvästra Knäred, även kallat Västeralt, ligger på en bergsluttning strax sydväst om Knäreds
tätort, vilken idag har kommunal spillvattenhantering. Området omgärdas av skog och
ansluter till Knäred via en mindre landsväg. Bebyggelsen utgörs av ett ca 10 närliggande,
större hus med större omkringliggande tomter. Ungefär 1 km nordost om området rinner
Lagan genom Knäreds samhälle. Strax norr om området finns ett naturreservat. Enstaka
fastigheter inom SV Knäred inryms på gränsen till vattenskyddsområdet för Knäreds
vattentäkt. Vattenskyddsområdet kan komma att revideras vilket kan påverka SV Knäred. En
utredning av området bör klargöra om dricksvattentäkten påverkas eller ej och om området
kan betraktas som ett större sammanhang.
Mål med åtgärden: Säkerställa vattentäkten för Knäred som är en utpekad ort för
befolkningsökning.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”, ”Framtidens tillgångar”.

3.3. Överföringsledningar

3.3.1. Sträcka Skogaby - Ahla
Vatten- och spillvattenverk i Skogaby är föråldrade och är i behov av större renoveringar. En
tidigare utredning visar att överföringsledningar mellan Skogaby och Ahla är ett gångbart
alternativ för att säkerställa en god vattenkvalitet och spillvattenhantering till Skogaby. I
närheten av utredningens sträckning finns även Skogaby sjö (Ebbarp) beläget vilket förenklar
en eventuell påkoppling av detta område.
Mål med åtgärden: Säkerställa framtida försörjningen av dricks- och spillvatten.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”.
3.3.2. Sträcka Edenberga - Ränneslöv
För att kunna införliva KF:s beslut att Edenberga ska ingå i det allmänna verksamhetsområdet
behöver överföringsledning byggas mellan Ränneslöv och Edenberga.
Mål med åtgärden: Säkerställa framtida försörjningen av dricks- och spillvatten.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”.
11

94

3.3.3. Sträcka Pumpstation åtta (P8) – Ängstorps reningsverk
Mellbystrand och Skummeslövs är beläget utmed kusten där bebyggelsetrycket är högt. Idag
har spillvattennätet en hög belastning framförallt under sommartid med turistsäsongen.
2018 gjordes en utredning som visar på att vända avloppspumpstation åtta (”P8”), som
avvattnar norra delarna av Mellbystrand, direkt till Ängstorp reningsverk minskar risken för
bräddningar samt ökar kapaciteten på det befintliga spillvattennätet i kusten.
Mål med åtgärden: Minskat antal bräddningar och ökad kapacitet på befintligt spillvattennät.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”.
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1. Inledning

Denna bilaga utgör en del av VA-planen för Laholms kommun och avser att beskriva vilka
åtgärder som behövs för att nå ambitionsbilden i VA-policyn för enskild VA-försörjning.
I denna bilaga beskrivs ansvarsfördelning och hantering av tillsyn, förhandsbesked och
bygglov inom identifierade riskområden där enskild avloppsförsörjning utgör en risk för
människors hälsa eller miljön.
Ansvaret för att den enskilda avloppsanläggningen inte påverkar människors hälsa eller
miljön ligger på fastighetsägaren. Kommunen har tillsyn på enskilda avlopp och har god
kunskap om befintliga avloppsanläggningar samt deras status. Ansvaret för
dricksvattenkvaliteten i egen brunn är också fastighetsägarens men till skillnad från
avloppsanläggningarna har kommunen ingen tillsyn på mindre enskilda brunnar vilket gör att
kunskapen om dricksvattenkvaliteten och hur många som är beroende av enskild
vattenförsörjning är oklar. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn på näringsverksamhet som
har enskild dricksvattenförsörjning, exempelvis restauranger, caféer och
livsmedelsproducenter.
I Laholms kommun finns det cirka 4500 enskilda avlopp och det bedöms vara ungefär lika
många fastigheter som har enskild dricksvattentäkt. Antalet personer som försörjs av enskilt
VA förändras också under året eftersom många fritidshus är bebodda endast under sommaren.

1.1. Ansvarsfördelning

Om inget annat anges under respektive åtgärd, så är Laholms kommun (genom
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kommunstyrelsens förvaltning) ansvariga för att
genomföra åtgärden.
Det är kommunfullmäktige (KF) i Laholms kommun som fattar beslut om inrättande av
verksamhetsområde. Kommunen ansvarar för att utreda behovet av att upprätta
verksamhetsområde. Om verksamhetsområde inrättas tar LBVA över ansvaret för utbyggnad
och drift.
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2. Enskild dricksvattenförsörjning

Det finns ett behov av att öka kunskapsnivån både hos kommunen och fastighetsägarna om
vattenkvaliteten och tillgången på dricksvatten för att skydda människors hälsa och bidra till
en långsiktigt hållbar enskild dricksvattenförsörjning.
Kommunen kan kartlägga dricksvattenkvalitet och kvantitet genom kunskapsinhämtning från
fastigheter med enskilda dricksvattenbrunnar i kommunen. Detta kan exempelvis ske genom
enkätutskick och sammanställning av befintliga rapporter gällande provtagning av
dricksvatten i enskild brunn som kommit in till miljöenheten. Underlaget kan sedan ligga till
grund för att bedöma om kommunen bör utöka erbjudandet av gratis dricksvattenanalys till
fler hushåll med enskild dricksvattenbrunn. Underlaget kan också ligga till grund för tillsyn
av verksamheter som kan ha negativ påverkan på enskilda dricksvattenanläggningars
vattenkvalitet och kvantitet.
För att få en bättre bild av vattenbehov hos lantbruk och andra verksamheter med enskild
dricksvattenförsörjning samhällsbyggnadsnämnden i sin ordinarie miljötillsyn lyfta frågor
angående vattenanvändning och tillgång.
Mål med åtgärderna: Långsiktigt trygga vattenkvaliteten och vattentillgång för enskild
dricksvattenförsörjning. Minska risken för negativ påverkan på människors hälsa.
Uppfyller viljeinriktning: ”Framtidens tillgångar”, ”Medvetenhet och kunskap”, Långsiktig
planering och samverkan”.
Åtgärd EVA1: Fortsatt erbjuda gratis analys av vattenkvaliteten för dricksvatten från
enskilda dricksvattenbrunnar för hushåll med små barn.
Åtgärd EVA2: Ta fram en strategi för och genomföra kunskapsinhämtning för att kartlägga
dricksvattenkvalitet och kvantitet i enskilda dricksvattenbrunnar i kommunen.
Åtgärd EVA3: Ta fram informationsmaterial om enskilt dricksvatten samt göra utskick till
fastighetsägare med enskild dricksvattenförsörjning.
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3. Enskild spillvattenförsörjning

3.1. Bebyggelse med behov av allmän VA-försörjning

Spillvattenplanen 1 för Laholms kommun antogs 2016-06-13 av LBVA, och avser att ta ett
helhetsgrepp om spillvattenhanteringen i kommun. Dokumentet består av två delar. Den
första delen beskriver den allmänna spillvattenanläggningen i form av dess
avloppsreningsverk. Den andra delen beskriver ett antal identifierade områden med enskild
VA-försörjning. Dessa områden har bedömts som mer eller mindre kritiska för att bli ett så
kallat §6-område enligt Lag om allmänna vattentjänster (LAV).
I spillvattenplanen har 14 riskområden identifierats där kommunen kan bli ansvarig att
anordna allmän VA-försörjning, se karta i figur 1 nedan. Områdena omfattar minst 10
bostadsbyggnader och avståndet mellan två bostäder är högst 100 m.

Figur 1, Identifierade riskområden enligt Spillvattenplan för Laholms kommun. Färgerna representerar vilken prioritering
områdena har enligt spillvattenplanen.

1

Spillvattenplan Laholms kommun, 2016-06-13
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3.1.1. Ansvarsfördelning och hantering av riskområden
Behovet av anslutning till kommunalt VA har i spillvattenplanen kategoriserats i 3 grupper
med hänsyn till ekonomi, avstånd till vattentäkter, geohydrologiska förhållandena,
recipienters känslighet, grad av permanentboende, exploateringsintresse med mera.
Kategori 1 omfattar 6 områden där behovet av kommunal VA-anslutning bedöms som störst.
Orsaken kan vara upplevda problem bland boende, recipients status eller att anslutningen
bedöms som ekonomiskt rimligt.
Kategori 2 omfattar 5 områden där anslutning kan bli aktuellt med hänsyn till områdenas
fortsatta utveckling, till exempel utbyggnad av området.
Kategori 3 bedöms inte vara aktuella för VA-anslutning i dagsläget. Orsaken kan vara
vikande befolkningsutveckling eller orimligt stor kostnad för anslutning till den allmänna
spillvattenanläggningen.

•
•
•
•
•
•

Högt prioriterade områden

Måttligt prioriterade områden

Edenberga/Gråberg
Getaryggarna (Hishult)
Mellby by
Mästocka
Skogaby sjö (Ebbarp)
SV Knäred

•
•
•
•
•

Utredningar och utbyggnad
av allmänt VA enligt
utbyggnadsplan i VAplanens åtgärdsplan bilaga 2.

Köpinge
Munkamjäll (Hov)
Göstorp
Sjöalt
Ålstorp

Lågt prioriterade ormåden
• Horsabäck
• Stäme
• Nordanå

Områden där allmän VAförsörjning kan komma att
ordnas om en fördjupad
behovsbedömning visar att
behovet finns eller om
förutsättningarna i området
förändras.

Områden där allmän VAförsörjning kan komma att
ordnas om en fördjupad
behovsbedömning visar att
behovet finns eller om
förutsättningarna i området
förändras.

Behov och förutsättningar
hanteras i kommunens
översiktsplanering och
rutiner för handläggning av
bygglov.

Behov och förutsättningar
hanteras i kommunens
översiktsplanering och
rutiner för handläggning av
bygglov.

Figur 2, Riskområden för enskilt VA samt föreslagen ansvarsfördelning

Områden som i spillvattenplanen bedömts vara högt prioriterade för allmänt VA bedöms
fortfarande ha ett stort behov av allmänt VA. Undantaget är SV Knäred där det krävs vidare
utredning för att bedöma om området omfattas av LAV §6. Områden som är högt prioriterade
för allmänt VA hanteras i handlingsplanens bilaga 2.
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Det finns ett behov av en uppdatering av spillvattenplanen i sin helhet på grund av de stora
förändringar som gjorts inom spillvattenförsörjningen i kommun de senaste åren. En översyn
behövs också av de områden som i spillvattenplanen bedömts vara måttligt eller lågt
prioriterade för allmänt VA. I spillvattenplanen har den ekonomiska faktorn spelat en stor roll
vid prioritering av områdena. Vid bedömning om ett område omfattas av LAV §6 har de
ekonomiska förutsättningarna ingen relevans då det är risken för människors hälsa och miljön
som avgör om området omfattas av LAV §6 eller inte. Områdena i spillvattenplanen (främst
områden som enligt spillvattenplanen som är måttligt eller lågt prioriterade för allmänt VA)
behöver därför ses över utan att ta hänsyn till ekonomi för att bedöma om de är eller riskerar
bli ett LAV §6-område. I samband med detta kan prioriteringen av områdena komma att
ändras. Vid en översyn behöver även en uppdatering göras för att se om det tillkommit
ytterligare områden inom kommunen som idag eller i framtiden kan omfattas av LAV §6. Det
finns även ett antal fritidshusområden i kommunen (som idag har olika typer av enskilda VA
lösningar) som inte finns upptagna i spillvattenplanen där det bör bedömas om de omfattas av
LAV §6 eller inte.
I samband med uppdatering av spillvattenplanen kan även andra styrdokument som har
koppling till VA-försörjningen utanför verksamhetsområde behöva ses över. Styrdokument
som främst berörs av detta är Kommunfullmäktiges riktlinjer för VA utanför
verksamhetsområde.
Mål med åtgärden: Långsiktigt trygga en hållbar spillvattenhantering. Minska risken för
negativ påverkan på människors hälsa och miljön.
Uppfyller viljeinriktning: ”Långsiktig planering och samverkan”.
Åtgärd EVA4: Göra en översyn och revidera spillvattenplanen för Laholms kommun samt
kommunfullmäktiges riktlinjer för VA utanför verksamhetsområde.
Medansvarig: LBVA
3.1.2. Tillsyn av enskilda avlopp i riskområden
I områden där det idag bedöms finnas stor risk för att människors hälsa och/eller miljön
påverkas negativt (högt prioriterade områden enligt spillvattenplanen) bedöms det redan
finnas ett behov av allmänt VA. Dessa områden hanteras i handlingsplanens bilaga 2. I väntan
på allmänt VA har samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt ansvaret för tillsyn av
avloppsanläggningar.
I högt prioriterade områden sker fortsatt tillsyn enligt tillsynsplan. Samverkan med LBVA:s
utbyggnadsplan är mycket viktigt. Avloppsanläggningar ska kunna hålla en acceptabel nivå
även om det dröjer med utbyggnaden av allmänt VA till 2030–2040. God samverkan minskar
risken att kommunen blir skyldig att köpa ut anläggningar som nyligen anlagts när anslutning
till allmänt VA väl kan ske.
För tillsyn och åtgärd gällande avloppsanläggningar i områden som är högt prioriterade för
allmänt VA hanteras det enligt följande:
-

Om avloppet har direktutsläpp eller påverkar mycket känslig recipient kan krav på
åtgärder ställas även om utbyggnad av allmänt VA väntas ske inom 5 och 10 år.
Krav på åtgärd på bristfällig avloppsanläggning ställs inte på anläggningar inom
områden som enligt tidsplanen ska få allmänt VA anslutet inom 5 år.
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-

Krav på åtgärd på bristfällig avloppsanläggning kan ställas i vissa fall på anläggningar
inom områden som enligt tidsplanen ska få allmänt VA anslutet inom 6–10 år.
Om tillstånd för ny enskild avloppsanläggning behöver lämnas för en fastighet som
ligger inom område som är högt prioriterat för allmänt VA ska tillståndet vara
tidsbegränsat.

Tillsynen av enskilda avlopp i områden som är måttligt prioriterade samt lågt prioriterade för
allmänt VA fortlöper enligt tillsynsplan. Områdena kan dock komma att prioriteras om i
samband med en översyn av spillvattenplanen. Tillsynsplanen beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden och miljöenheten är ansvarig för att tillsynen genomförs.
3.1.3. Bygglovsprocessen utanför detaljplanelagt område
För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön har en
ansvarsuppdelning tagits fram för att tydliggöra kommunens arbete inom de identifierade
riskområdena i spillvattenplanen. Nedanstående gäller för bygglov och förhandsbesked
utanför detaljplanelagt område. Hanteringen gäller enligt den prioritering av områden som
finns i spillvattenplanen och kan därför komma att ändras efter en uppdatering av
spillvattenplanen.
-

-

I områden som är högt prioriterade för allmänt VA bedöms det redan finnas stor risk
för att människors hälsa och/eller miljön påverkas negativt, dagens situation riskerar
att förvärras om fler fastigheter bebyggs inom området. Det är främst
samhällsbyggnadsnämndens ansvar att inte bevilja fler förhandsbesked eller bygglov
som medför utökat antal hushåll eller verksamheter som ökar nyttjande av befintliga
fastigheters VA-anläggningar inom området innan allmänt VA är utbyggt. Detta med
hänvisning till risk för människors hälsa och miljön samt avsaknaden av möjlighet att
ordna VA-försörjning enligt PBL kap 2 §5.
I områden som är måttligt och lågt prioriterade för allmänt VA bedöms det finnas en
viss risk för negativ påverkan på människors hälsa och/eller på miljö. Dagens situation
kan förvärras om fler fastigheter bebyggs inom området, och det är främst
samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Ny bebyggelse kan tillåtas restriktivt endast efter
att en djupare analys av påverkande faktorer för människors hälsa och miljö
genomförs. Exempel på påverkande faktorer är jordart, grundvattenströmmar,
byggnadens placering i riskområdet, recipienters vattenkvalitet med mera. Om det inte
kan fastställas att VA-försörjning kan ordnas utan att risken för människors hälsa och
miljö inte ökar i och med förhandsbeskedet eller bygglovet ska det avslås enligt PBL
kap 2 §5.

Konsekvensbedömning av fortsatt utbyggnad inom riskområden
I de områden som är måttligt eller lågt prioriterade för allmänt VA bedöms en fortsatt
utbyggnad av bostäder eller verksamheter kunna medföra att behovet av allmän VAförsörjning till sist uppstår. Nedan redovisas kostnader för anslutningar av de områden där
behovet av allmän VA-försörjning bedöms kunna uppstå om fler fastigheter tillåts bebyggas.
I spillvattenplanen finns översiktligt beräknat kostnaderna för att bygga ut anslutning till
allmänt VA i områdena. Anslutningsavgiften för spillvatten och dricksvatten till allmänt VA
är enligt 2021 års taxa drygt 134 000 kronor (beräknat för ett enbostadshus med en tomtyta
om 1000 kvadratmeter). Det finns möjlighet att ta ut en så kallad särtaxa. Enligt Svenskt
Vatten är principen att anslutnings- eller bruksavgift kan bli upp till 30 % högre om så är
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4. Enskild dagvattenhantering

Idag är kunskapen låg om hur dagvattenhanteringen ser ut utanför verksamhetsområde. På
sikt kan det finnas ett behov av att identifiera områden med enskild dagvattenhantering som
bör övergå till en allmän dagvattenhantering. Då detta är ett omfattande och resurskrävande
arbete är ett första steg därför att kartlägga hur dagvattenhanteringen utanför
verksamhetsområde ser ut idag. En del uppgifter kan inhämtas inom ordinarie miljötillsyn.
Det kan även behövas göra inventeringar inom vissa områden. Att öka kunskapsnivån inom
området och på så sätt identifiera behoven av utveckling är ett viktigt första steg för att kunna
säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
Mål med åtgärden: Öka kunskapen för att långsiktigt trygga en hållbar dagvattenhantering.
Minska risken för negativ påverkan på miljön.
Uppfyller viljeinriktning: ”Medvetenhet och kunskap”, ”Långsiktig planering och
samverkan”.
Åtgärd EVA6: Ta fram en strategi för och genomföra kunskapsinhämtning för att kartlägga
dagvattenhanteringen utanför verksamhetsområde i kommunen.

5. Summerat resursbehov

För genomförande av åtgärderna krävs framför allt personella resurser. De föreslagna
åtgärderna genererar inga stora investeringar men ökade årliga kostnader som belastar en
driftbudget.
Åtgärd EVA1: Fortsatt erbjuda gratis analys av vattenkvaliteten för dricksvatten från
enskilda dricksvattenbrunnar för hushåll med små barn.
Typ av investering:

Beräknad kostnad:

Prioritet:

Analyskostnader och 30 personella timmar/år
personella resurser för
25 000 kr/år
administration och
analys av data.

Genomförandetid: 2022–2023

Åtgärd EVA2: Ta fram en strategi för och genomföra kunskapsinhämtning för att kartlägga
dricksvattenkvalitet och kvantitet i enskilda dricksvattenbrunnar i kommunen.
Typ av investering:

Beräknad kostnad:

Prioritet:

Personella resurser

100 personella timmar/år (3
år)

Genomförandetid: 2023–2025

Åtgärd EVA3: Ta fram informationsmaterial om enskilt dricksvatten samt göra utskick till
fastighetsägare med enskild dricksvattenförsörjning.
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Typ av investering:

Beräknad kostnad:

Prioritet:

Personella resurser

50 personella timmar

Hög prioritet
Genomförandetid: 2022

Åtgärd EVA4: Göra en översyn och revidera spillvattenplanen för Laholms kommun samt
kommunfullmäktiges riktlinjer för VA utanför verksamhetsområde
Typ av investering:

Beräknad kostnad:

Prioritet:

Personella resurser,
konsultkostnader för
utredningar

400 personella timmar

Hög prioritet, förutsättning för
fortsatt arbete med riskområden

400 000 kr
(utredningskostnader)

Genomförandetid: 2022

Åtgärd EVA5: Ta del av olika alternativ för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp för att
hitta den strategi som passar bäst i Laholms kommun.
Typ av investering:

Beräknad kostnad:

Prioritet:

Personella resurser.
Eventuella kostnader
för studiebesök samt
utbildning.

50 personella timmar/år

Genomförandetid: start 2024
därefter fortlöpande

20 000 kronor/år

Åtgärd EVA6: Ta fram en strategi för och genomföra kunskapsinhämtning för att kartlägga
dagvattenhanteringen utanför verksamhetsområde i kommunen
Typ av investering:

Beräknad kostnad:

Prioritet:

Personella resurser

50 personella timmar år 1
Genomförandetid: 2022–2023
och 100 personella timmar år
2
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VA-handlingsplan

Bilaga 4
Begreppsförklaring
Laholms kommun
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Begreppsförklaring
ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen.Kommunala bestämmelser som reglerar fastighetsägarens brukande
samt VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter.
Akvifer - Berggrund eller andra geologiska skikt med tillräcklig porositet och
genomsläpplighet för att medge antingen en betydande ström eller uttag av grundvatten.
Allmän vatten- och avloppsanläggning (Allmän VA) - En VA-anläggning över vilken en
kommun eller kommunalt bolag är huvudman (ansvarar) och som har ordnats och används för
att uppfylla huvudmannens skyldighet enligt vattentjänstlagen (LAV). I en allmän VAanläggning ingår ledningsnät, pumpstationer samt andra anordningar som krävs för att
anläggningen ska fungera på avsett sätt.
ARV - Avloppsreningsverk.
Avloppsvatten - Ett gemensamt namn på dagvatten, dränvatten och spillvatten.
Avrinningsområde - Ett landområde, inklusive sjöar, där vattnet dräneras och rinner till
samma vattendrag.
BDT-vatten - Bad-, disk- och tvättvatten, benämns även gråvatten.
BOD - Biochemical Oxygen Demand (Biologisk syreförbrukning), används som mått på
innehåll av lätt nedbrytbart organiskt material i vatten.
BOD7 - Biologisk syreförbrukning i vatten, bestämd under 7 dygns laboratorietest.
Bräddning - En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat eller ofullständigt renat
avloppsvatten som släpps ut från ledningsnät eller avloppreningsanläggning och som inte leds
via den provtagningspunkt som används för behandlat utgående avloppsvatten.
BSAP - Baltic Sea Action Plan, handlingsplan för skydd av Östersjön.
Cirkulära flöden - Genom att rena och återanvända vatten skapas ett flöde i VA-systemet
som gör det möjligt att använda vatten fler gånger. Helt slutna cirkulära system gör det
möjligt att återanvända vatten om och om igen.
Dagvatten - Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion,
till exempel regnvatten, smältvatten, framträngande grundvatten.
Dagvattenanläggning - I detta dokument avses en anläggning för fördröjning och/eller rening
av dagvatten.
Detaljplan - Plan för hur mark och vatten ska användas inom ett mindre område, från enstaka
fastighet till mindre stadsdel.
Driftkostnad – Årlig kostnad för att driva en anläggning, i form av till exempel kemikalier, el
och personal.
Dräneringsvatten - Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, till exempel vid
dränering av mark och husgrunder.
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Distributionsanläggning - Anläggning för distribution av dricksvatten. Sådan del av en
anläggning som avser rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning.
Dricksvatten - Vatten som är avsett för dryck, matlagning, hygien och andra hushållsgöromål
och som uppfyller Livsmedelsverkets krav
Enskild vatten- och avloppsanläggning (Enskild VA) - En VA-anläggning som inte är
ansluten till den allmänna VA-anläggningen. För den enskilda anläggningen ansvarar den
eller de fastigheter som nyttjar anläggningen.
Fastighet - En fastighet är ett mark- och/eller vattenområde eller en volym som är fast
egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel byggnader, andra anläggningar och
växtlighet). Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till
fastighetsägaren och består så länge fastigheten består.
Fastighetsägare - Ägare till en fastighet. Enligt vattentjänstlagen jämställs tomträttshavare
och ägare till byggnad eller anläggning som tillhör annan än fastighetsägaren, till exempel en
arrendator, med fastighetsägare.
Gemensamhetsanläggning - En anläggning som flera fastigheter har behov av och som
tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna.
Grundvatten - Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i
direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager.
Grundvattentäkt – Brunn där vattnet tas ur grundvattnet.
Grundvattenförekomst - En avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer.
HELCOM - Helsinki Commission - Baltic Marine Environment Protection Commission.
Miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Behandlar frågor om övergödning,
spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i
havet.
Kapitalkostnad - Årlig kostnad för att finansiera en investering.
KS - Kommunstyrelsen.
KF - Kommunfullmäktige.
Kombinerat system - Avloppssystem där dagvatten och spillvatten avleds i samma ledning.
LAV - Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
LBVA - Laholmsbuktens VA AB.
Ledningsnät avlopp - Begreppet omfattar de avloppsanläggningar som inte tillhör
reningsverket, till exempel avloppsledningar, pumpstationer.
Ledningsnät dagvatten - Begreppet omfattar de dagvattenanläggningar som inte tillhör
reningsanläggning för dagvatten, till exempel dagvattenledningar, pumpstationer.
Ledningsnät vatten - Begreppet omfattar de dricksvattenanläggningar som inte tillhör
vattenverket, till exempel vattenledningar, tryckstegringsstationer, samt låg- och
högreservoarer.
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LOD - Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Innebär att dagvatten tas om hand där det
bildas, exempelvis genom att det används för bevattning, infiltreras i marken eller fördröjs i
damm.
LOVA - Statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att miljökvalitetsnormer
uppnås. Kan sökas av kommuner eller ideella föreningar. Förmedlas av länsstyrelsen.
LTA - Lätt trycksatt avlopp. Med ett LTA-system/tryckavlopp behövs inte självfall för att
transportera avloppsvattnet till det kommunala avloppsnätet.
Hushåll - Enhet av människor som delar bostad.
Infiltrationsanläggning - Reningssteg i en avloppsanläggning som huvudsakligen utnyttjar
den naturliga jorden på platsen för rening.
Kretslopp - Vattnets naturliga kretslopp sker i stor skala från avdunstning av haven, bildandet
av moln, nederbörd över land och tillrinning till bäckar, vattendrag, sjöar, grundvatten och
åter ut i havet.
Miljökvalitetsnormer (MKN) - Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel med
syfte att reglera utsläpp som kan ha skadliga effekter för människor och/eller naturen. En
miljökvalitetsnorm kan anges som en halt, ett värde eller alternativt med en beskrivande text
och omfattas av ett tidskrav då normerna ska vara uppfyllda. En miljökvalitetsnorm för vatten
beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt.
MB - Miljöbalken (1998:808).
MBN - Miljö- och byggnadsnämnden.
Minireningsverk - Mindre reningsverk, oftast enskild anläggning, för en eller ett fåtal
fastigheter.
Nederbördspåverkan
Direkt - Flödesökning i samband med nederbörd orsakad av direkt anslutna hårdgjorda
ytor såsom tak- och asfaltytor. Denna flödeskomponent svarar ofta för mindre än 10 % av
den årliga tillskottsvattenmängden, men bidrar oftast i störst grad till bräddnings- och
översvämningsproblematik av olika slag.
Indirekt - Flödesökning i samband med regn som överskrider det som kan förklaras med
direkt anslutna ytor. Exempelvis överläckage av dagvatten från otäta dagvattenledningar till
otäta spillvattenledningar. Vanligt förekommande på både kommunala och privata
ledningsnätet.
Nyinvestering - En investering som adderar en funktion till en anläggning.
Nödavlopp - Används vid utsläpp av avloppsvatten vid haveri eller underhållsarbete, till
exempel på grund av strömavbrott, brott på huvudledningar eller spolning av ledningar.
Omvandlingsområde - Fritidshusområde som successivt övergår till permanent
bostadsområde.
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Ovidkommande vatten - Samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i
spillvattenförande avloppsledning. Tillskottsvatten kan vara dagvatten, dränvatten, inläckande
sjö och havsvatten eller dricksvatten.
PBL - Plan- och bygglag (2010:900).
Personekvivalent (Pe) - Personekvivalent är ett mått på den mängd syre som går åt för att
bryta ner det organiska material som en människa producerar på ett dygn. Måttet anges som
BOD7 och är cirka 70 gram/dygn och person.
Projektkostnad - Personalinsats/kostnad alternativt inköpt tjänst för att genomföra ett
projekt, såsom utredning, tillståndsprövning, beställarombud med mera.
REACH - (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), formellt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier.
Recipient - Vattenförekomst som tar emot spill- eller dagvatten med eller utan föregående
rening.
Reinvesering – En investering som återskapar ett nyvärde (renovering).
Relikt vatten - Havsvatten från tiden kring den senaste inlandsisens avsmältning som
förekommer i de områden som befinner sig under högsta kustlinjen, det vill säga områden
som varit täckta av salt/bräckt vatten.
Resiliens - Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är ett ekosystem, en stad eller
en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar om
motståndskraft och anpassningsförmåga samt om förmågan att vända chocker och störningar,
som en finanskris eller klimatförändringar, till möjligheter till förnyelse och innovativt
tänkande.
REVAQ - Ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till
reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt och strukturerat uppströmsarbete,
arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information.
Råvatten - Obehandlat grund- eller ytvatten avsett att användas som dricksvatten.
Samfällighet - Mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera
fastigheter.
Servisledning - Ledning som sammanbinder en fastighet med det allmänna ledningsnätet
förbindelsepunkt.
SGU - Sveriges Geologiska Undersökning, expertmyndighet för frågor om berg, jord och
grundvatten.
Slamavskiljare - Används som förbehandling vid rening av avloppsvatten. I slamavskiljaren
avskiljs grövre partiklar i avloppsvattnet.
Sluten tank - Avloppsanläggning som består av en större tank dit avloppsvattnet leds.
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Spillvatten - I regel förorenat vatten från hushåll, industri med mera. Med spillvatten likställs
allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning.
Hushållsspillvatten består av WC-, bad-, disk- och tvättvatten.
Stenkista - En anläggning bestående av en samling stenar under mark. Möjliggör lagring och
infiltration av vatten (exempelvis dagvatten) i mark. Ej godkänt reningssteg för spillvatten.
Svenskt Vatten - Branschorganisation för Sveriges VA-huvudmän.
Särtaxa - En egen taxa som pga. särförhållanden har upprättats för en del av ett
verksamhetsområde inom kommunen. Särtaxan kan tas ut som både anläggnings- och
brukningsavgift. Särtaxa innebär att en högre eller lägre avgift tas ut jämfört med
normaltaxan.
Tillskottsvatten - Vanligtvis dagvatten, dränvatten, inläckande sjö och havsvatten eller
dricksvatten som genom felkopplingar och inläckage belastar spillvattenledningar och
avloppsreningsverk.
Trekammarbrunn - Slamavskiljare för spillvatten från enskilda avlopp.
VA - Vatten- och avlopp. Omfattar dricksvatten och spillvatten samt vanligtvis även
dagvatten och dränvatten.
VA-anläggning (Vatten- och avloppsanläggning) - En VA-anläggning som har till ändamål
att tillgodose behovet av dricksvatten och/eller avlopp för bostadshus eller annan bebyggelse.
VA-försörjning - Ordnande av dricksvatten och spillvatten samt vid behov dagvatten och
dränvatten.
VA-huvudman - Huvudman är den som låter bygga och därmed äger VA-anläggningen (2§
vattentjänstlagen). Det kan vara kommunen själv eller en annan organisation, till exempel ett
aktiebolag, men kommunen måste ha ”rättsligt bestämmande inflytande” över VAanläggningen. Inom Laholms kommun är Laholmsbuktens VA AB VA-huvudman.
VA-kollektiv - Samtliga fastighetsägare inom kommunens verksamhetsområden för VA.
VA-plan - Beskriver kommunens nuläge, förutsättningar, behov, riktlinjer och åtgärdsplan
gällande VA i kommunen.
VA-policy - Anger riktlinjer för hur kommunen ska jobba med VA.
VA-taxa - Anger kommunens avgifter för tillhandahållande av allmänna vattentjänster inom
verksamhetsområdena. Avgifterna tas ut dels som en anläggningsavgift (engångsavgift) och
dels som en brukningsavgift (återkommande avgift baserad på förbrukning).
VA-verksamhet - Verksamhet som bedrivs för att tillhandahålla dricksvatten och spillvatten
samt i förekommande fall dagvatten och dränvatten.
VA-översikt - Beskriver kommunens nuläge, förutsättningar och behov gällande VA.
Vattenförsörjning - Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal
hushållsanvändning.
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Vattenresurs - Allt ytvatten: havet, sjöar, åar och bäckar och grundvattenmagasin som finns i
marken i grusavlagringar och sprickor i berggrunden.
Vattenskyddsföreskrifter - Föreskrifter om hur vattentäkten ska skyddas för att över tid
kunna användas som vattentäkt.
Vattenskyddsområde - Ett av länsstyrelse eller kommun inrättat geografiskt område till
skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande
vattentäkt eller möjlig framtida vattentäkt.
Vattensmart - Att vara vattensmart är att stanna upp och ifrågasätta hur vi använder dricks-,
dag- och spillvatten. Att strävar efter cirkulära flöden där vattnet kan återanvändas en eller
flera gånger innan det går till reningsverket eller ut i havet. Att hjälpas åt inom kommunen,
tillsammans med invånare, besökare och företag att hushålla bättre med vattnet.
Vattentäkt - Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning.
Vattentjänster Vatten- och avloppsförsörjning.
Vattenverk - I ett vattenverk renas eller behandlas vatten från grundvatten eller ytvatten till
dricksvatten.
Verksamhetsområde - Allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt
geografiskt område (verksamhetsområde) inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats
eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Verksamhetsområde beslutas av
kommunfullmäktige.
VISS - Vatten Informations System Sverige, en databas som har utvecklats av
vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten.
Ytvatten - Begreppet omfattar sjöar, magasin, åar, floder, kanaler, vatten i övergångszon eller
kustvattensträckor.
Ytvattentäkt - Vattentäkt där vattnet tas ovan mark, vanligtvis från sjö.
Översiktsplan (ÖP) - Kommuntäckande plan som redovisar grunddragen i kommunens
mark- och vattenanvändning samt framtida bebyggelseutveckling.
Överföringsledning - Längre ledningar med huvudsakligt syfte att överföra till exempel
vatten eller avlopp mellan förbrukare/konsument och vatten-/avloppsverk på annan geografisk
plats.
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Syfte

VA-planens syfte är att styra kommen mot en hållbar VA-försörjning. VA-planen ska lyfta
dagens behov, samt belysa framtida utmaningar inom hela kommunen, det vill säga både för
den allmänna som den enskilda VA-försörjningen.
Syftet med VA-översikten är att skapa en övergripande förståelse för den nuvarande VAsituationen, framtida förändringar och att belysa de åtgärdsbehov som finns.

Genomförande och tidsramar

Arbetet med VA-översikten påbörjades 2013 tillsammans med en arbetsgrupp från dåvarande
planeringskontoret, miljökontoret, samhällsbyggnadskontoret och Laholmsbuktens VA
(LBVA).
Under 2020 gjordes en översyn av dokumentets struktur och aktualitet. Vid
kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2019-10-08 fattades beslut att Halmstad och
Laholms VA-policy och VA-planering så långt som möjligt skulle samordnas och att
samordningen skulle ledas av LBVA, då det är främst den organisationen som kommer att
använda planen. Medverkande i översynen har varit: Kommunstyrelsens förvaltning, LBVA,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten.

Kommunens vision och målområden

Laholms kommuns vision 2040 2 lyder: ”I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här
förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling”.
Till denna vision är kopplat ett befolkningsmål om att nå 30 000 invånare år 2040.
Kommunen var i slutet av år 2020 cirka 26 000 invånare. Kommunens gemensamma
resultatmål är beslutade av fullmäktige i fyra målområden som samtliga nämnder samverkar
kring.

Figur 2, Laholms kommuns fyra målområden.

2

Laholms kommuns vision 2040 – målområden och gemensamma resultatmål 2020–2023, KF 2019-04-23 § 46
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1.5.1. Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten 6, det så kallade vattendirektivet, syftar till att allt vatten inom EU
ska uppnå god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. I svensk lagstiftning är
vattendirektivet implementerat genom miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen 7. I
miljöbalken finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, buller och vattenkvalitet.
Miljökvalitetsnormer anger en förorenings- eller störningsnivå som inte får överskridas.
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet avser både ytvatten och grundvatten.
Miljökvalitetsnormer utvärderas genom en statusklassning av ekologin och kemin i vattnet
och genomförs av länsstyrelsen Vattenmyndigheten vart sjätte år. För ytvattenförekomster
som förklarats som kraftigt modifierade och konstgjorda bedöms ekologisk potential i stället
för ekologisk status. God ekologisk potential motsvarar den ekologiska status som kan uppnås
när alla rimliga åtgärder är genomförda, och kraven på växt- och djurlivet är lägre.
Samhället påverkar vattenkvaliteten och kommunen är en bland flera aktörer som är ansvarig
för att vidta åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås.
Som ett steg i arbetet för att uppfylla miljökvalitetsnormerna tar Sveriges fem
vattenmyndigheter fram förvaltningsplaner med åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt.
Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner. Varje myndighet
och kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder enligt programmet. I förslag till
åtgärdsprogrammet för Västerhavet som ska gälla 2021–2027 8 finns åtta åtgärder kopplade till
kommunerna. En ny åtgärd sedan tidigare förvaltningscykel innebär att kommunerna ska
genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på de yt- och
grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna
följas. Åtgärden behöver inte innefatta en separat plan utan ska snarare presentera en
utarbetad process hur kommunen jobbar med vattenfrågorna i ett
avrinningsområdesperspektiv. Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter
åtgärdsprogrammets fastställande. Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska
säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens
verksamhet och ska i och med det tillämpas bland annat i VA-planen.
En annan åtgärd enligt åtgärdsprogrammet är att kommunerna ska upprätta VA-planer och
genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten kan följas. VA-planen ska enligt denna åtgärd bland annat innehålla en
beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vatten- och
avloppshanteringen i kommunen samt en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att
inte följa miljökvalitetsnormerna.
1.5.2. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
VA-verksamheten i Sverige är ett så kallat naturligt monopol. Detta innebär att huvudmannen,
som är kommunen, får bestämma sin egen taxa inom ramen för vad vattentjänstlagen (lag om
allmänna vattentjänster) tillåter. Verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen, vilket
innebär att intäkterna inte får överstiga nödvändiga kostnader. Avgifterna ska bestämmas så
att kostnaderna fördelas mellan de avgiftsskyldiga, VA-kunderna som också kallas VAabonnenter, enligt vad som är skäligt och rättvist. Avgifternas belopp och hur avgifterna ska
EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG.
SFS Vattenförvaltningsförordningen 2004:660.
8
Samråd förvaltningsperiod 2021-2027, Vattenmyndigheterna, Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-forvaltningsperioden-2021-2027.html (2021-05-10)
6
7
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beräknas ska framgå av en VA-taxa som beslutas av kommunfullmäktige. . Detta innebär att
VA-verksamheten inte erhåller några skattemedel.
Till stöd för utformning av VA-taxor finns det basförslag som tagits fram av
branschföreningen Svenskt Vatten. Avgifterna fördelas mellan anläggningsavgifter som är
engångsavgifter då fastigheterna ansluts till VA-systemet som ska täcka kostnaderna för att
ordna en allmän VA-anläggning respektive brukningsavgifter för att täcka löpande kostnader
för den allmänna VA-anläggningen (ledningssystem, vattenverk, avloppsreningsverk,
pumpstationer, med mera).
Med stöd av vattentjänstlagen har kommunen fastställt egna föreskrifter i Allmänna
bestämmelser för användandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 9
(ABVA) ABVA innehåller information och förklaring till fastighetsägare/abonnenter i
Laholms kommun och reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen och
fastighetsägaren/abonnenten. Nuvarande ABVA är fastställd av kommunfullmäktige i Laholm
2011-11-22.

Samhällsplanering

Samhällsplanering är komplext och det finns många viktiga parametrar att ta hänsyn
till. Vattenfrågan är central där dricksvatten till alla invånare samt säker spill- och
dagvattenhantering ska utredas och planeras. Samhällsplaneringen är också ett viktigt verktyg
för att minska den negativa påverkan på kommunens vattendrag, kustvatten och sjöar. God
samhällsplanering kan också bidra till att utveckla vattenstrukturer (blåstråk) i den bebyggda
miljön som ger både ekologiska och sociala mervärden.
LBVA är kommunens VA-huvudman och företrädare i ansvarsfrågor som följer av
vattentjänstlagen. LBVA har ansvar för driften av den allmänna VA-anläggningen och för att
ordna allmän VA-försörjning i de områden som kommunen beslutar vara verksamhetsområde
för respektive vattentjänst. I områden som utgör ett större sammanhang kan kommunen vara
skyldig att ordna en allmän VA-försörjning om det finns ett behov av miljö- och/eller
hälsoskäl, så kallade LAV §6-områden. Dessa områden är identifierade i kommunens
spillvattenplan 10. Det är kommunfullmäktige i Laholms kommun som fattar beslut om
inrättande av verksamhetsområde. För enskild VA-försörjning utanför verksamhetsområde
finns riktlinjer tagna av kommunfullmäktige 11.

ABVA – Information och förklaring för fastighetsägare Laholms kommun, KF 2011-11-22, Laholms kommun
Spillvattenplan Laholms kommun, LBVA 2016 §5
11
Kommunfullmäktige, 2017-04-25 § 68
9

10

8

123

Figur 3, Översikt Laholms kommun med verksamhetsområde för spill (röd), dag (grön) och dricksvatten (blå).

Samordning och ett tydligt arbetssätt mot gemensamma mål kring VA är en självklar
förutsättning för en fungerande och hållbar allmän VA. Samarbetet mellan kommunens
verksamheter och LBVA fungerar väl, men ytterligare förbättringsmöjligheter finns.
Behov finns av ett mer strukturerat och gemensamt arbetssätt för hur arbetet kring VA ska
bidra till att kommunen uppnår Agenda 2030, Sveriges miljömål och Vattendirektivet, liksom
hur dessa sedan följs upp.
Behov
•

Behov av ett strukturerat arbetssätt mot och uppföljning av Agenda 2030, Sveriges miljömål och
Vattendirektivet med avseende på VA.

Samhällsutveckling

2.1.1. Bebyggelseutveckling
Laholms kommun har en spridd bebyggelse med en utbredd VA-struktur. Det allmänna VAsystemet är uppdelat i ett flertal geografiska områden och försörjer cirka 75 % av invånarna i
kommunen med dricksvatten och avledning av avlopp.
I kommunen finns 14 orter som uppfyller tätortsdefinitionen. Laholm är centralorten. Övriga
tätorter är Mellbystrand, Skummeslövsstrand, Skottorp, Lilla Tjärby, Ysby, Veinge, Genevad,
Vallberga, Ränneslöv, Hasslöv, Våxtorp, Knäred och Hishult. Merparten av kommunens
befolkning bor i kommunens tätorter, knappt 30 % bor på landsbygden. Laholm skiljer sig
från många andra kommuner genom det stora antalet mindre tätorter. Även Laholms
centralort är förhållandevis liten, cirka 6 950 invånare vid årsskiftet 2019/20. För
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planeringsarbetet innebär detta en ständig avvägning mellan de kommunövergripande
sambanden och de specifika förutsättningarna för den enskilda orten.
Enligt Laholms översiktsplan Framtidsplan 2030 12 ska alla tätorter ges möjlighet till både
förtätning och expansion. För att svara mot utvecklingsstrategierna ges kustområdet,
centralorten och orter som har eller föreslås få ny tågstation (Veinge och Knäred) störst
utbyggnadsmöjligheter. Detta följs också upp i kommunstyrelsens mål för 2020–2023. Totalt
cirka 300 hektar föreslås som bebyggelseområde med möjlighet till minst 4500 nya bostäder.
I kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015–2030 framgår utbyggnadsbehov per år och
ort 13. Det framgår däremot inte när utbyggnad ska ske.
I Framtidsplan 2030 finns en utförlig redovisning av tätorterna med nulägesbeskrivning,
befolkningsprognoser, utbyggnadsbehov samt utvecklingsmål. Utvecklingsmål med VAperspektiv finns främst för Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Där poängteras bland annat
vikten av planering för framtida havsnivåhöjning, och andra klimateffekter såsom ökad
nederbörd och ökad erosion.
Laholms kommun är inne i en fas där Framtidsplan 2030 är föremål för aktualitetsprövning,
men oberoende av det beslut som tas så ligger Framtidsplan 2030 till grund för VA-planen till
dess att en ny översiktsplan antagits.
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram är också under framtagande och beräknas vara klart
under 2021. Ambitionen med det nya bostadsförsörjningsprogrammet är att tydliggöra
prioritering av utbyggnadsområden i översiktsplanen för att förenkla efterföljande
planeringsprocesser. De mål som finns i översiktsplanens utvecklingsstrategi och
kommunstyrelsens mål kommer utgöra grunden för prioriteringen.
Till grund för planering av VA-försörjningen är den prioritering som gjorts där kommunen
ska satsa på utbyggnad i Laholm och kustområdet samt pågående detaljplaneärenden. Här kan
exempelvis större bostadsprojekt som Östra Nyby, Haga och pågående större
verksamhetsetableringar på Mellby industriområde snabbt förändra behovet av VAanslutningar. Det pågår också fler projekt i kustområdet. Veinge och Knäred bedöms
prioriteras men en utbyggnad i de orterna hänger ihop med utbyggnad av tågstationerna.
Det finns ett tydligt behov av samordning mellan Laholms kommun och LBVA för att kunna
allokera resurser och planera för genomförande vid bebyggelseutveckling som ställer krav på
VA-infrastrukturen.
Gällande lagstiftning som berör och påverkar VA-infrastrukturen i Sverige har under lång tid
varit statisk med och tar inte hänsyn till den samhällsutveckling som skett i Sverige och
världen. Detta kan inom vissa delar begränsa VA-verksamhetens möjlighet att bemöta
framtida utmaningar och skapa en mer långsiktig hållbar VA-försörjning.

12
13

Framtidsplan 2030 - översiktsplan för Laholms kommun, KF 2014 §2
Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2015–2030, KS 2015-01-27
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Behov
•

•

Behov av att samordna bebyggelseutveckling och utbyggnad av VA-försörjningen för att
säkerställa att en tillräcklig kapacitet.
Behov av att i lagstiftning få stöd för åtgärder och taxor som ämnar att möta upp mot utmatningar
så som klimatförändringar, urbanisering och miljökrav.

2.1.2. Befolkningsutveckling
Av kommunens översiktsplan framgår att kommunen ska ha 25 600 invånare år 2030,
vilket inträffade redan 2018. Kommunfullmäktige har därför beslutat om ett nytt
befolkningsmål, att kommunen ska bli 30 000 invånare år 2040.
I befolkningsprognosen för år 2020–2040 beräknas folkökningen under de fyra första
åren ligga på omkring 240 personer per år. Det är en något lägre befolkningsökning än
vad som observerats de senaste fem åren då ökningen uppgått till i genomsnitt 420
personer per år. Att befolkningsökningen förväntas minska beror främst på att
invandringen väntas bli lägre än vad den varit de senaste åren. Efter år 2025 väntas
befolkningsökningen ligga på runt 180 personer per år.
För en befolkning om 30 000 invånare år 2040 krävs i genomsnitt mellan 60 och 90 nya
bostäder per år. Med ökad befolkningsutveckling följer också utbyggnadsbehov av
bostäder, skola, vård och omsorg. Störst befolkningsökning till 2040 förväntas i
kustområdet (inkl. Skottorp) och Laholm. En ökad befolkning ställer högre krav på
såväl vattenproduktion som kapaciteten för att ta hand om och rena spillvatten och
avleda samt omhänderta dagvatten. Befolkningsutvecklingen bedöms främst ske inom
området som är, eller är tänkta att bli, en del av verksamhetsområdet för VA.
För att skapa en långsiktig hållbar hantering och konsumering av våra vattenresurser är
insatser för att förändra människor inställning till vatten mycket viktig.
Idag är tillgången till rent vatten för de flesta en självklarhet, vilket har medfört att många
riskerar att överkonsumera vatten utan att reflektera över det. Genom att öka medvetenheten
bland befolkningen och undvika onödig vattenkonsumtion ges bättre förutsättningar för att
skapa en hållbar VA-försörjning, men kan inte ersätta behovet av VA-utbyggnad.
Att förändra beteendemönster är ett arbete som måste pågå under lång tid och ibland krävs
generationsskiften för att effekterna ska bli synliga. Punktinsatser kan göras för att öka
medvetenheten bland aktörer som använder sig av stora mängder vatten, vanligen företag.
Det finns således ett behov att öka medvetenheten kring vattnets värde bland exempelvis barn,
näringsliv och företag.
Behov
•
•
•

Behov av att förmedla värdet av vatten till näringsliv och företag.
Behov av att förmedla värdet av vatten till kommande generationer.
Behov av att lyfta ungas syn på framtida vattenanvändning.
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Klimatförändringars påverkan på VA-systemet

Det framtida klimatet blir mer extremt, intensiteten och frekvensen av extremväder ökar. I
Hallands län betyder detta generellt blötare vintrar med risk för fler och kraftigare
flödestoppar och torrare somrar med ihållande värmeböljor.
Kommunfullmäktige har antagit en klimatanpassningsplan 14 , med inriktning på kustområde,
som syftar till att undersöka hur Laholm kommer att påverkas av klimatförändringarna.
Klimatförändringarna innebär utifrån klimatscenario RCP 8,5 enligt IPCC (Intergovermental
Panel on Climate Change) att årsmedeltemperaturen i Laholm år 2100 förväntas öka med 3-5°
C. Nederbörden bedöms öka med 20-25 % och kraftiga regn kommer öka i antal och
intensitet. Havsnivån förväntas öka till +1 m i normalvattenstånd. Vid ett stormscenario
innebär detta en havsnivåhöjning på +3,5 m. Havsnivån förväntas sedan öka med upp till +2
meter i normalvattenstånd till år 2200.
Befintliga allmänna dagvattensystem som är placerade längs med kusten riskerar att påverkas
av kommande höjda havsnivåer som kan innebära att möjligheten att leda bort dagvattnet
försvåras.
Ökade nederbördsflöden och översvämningar kommer också öka risken för skred och ras,
vilket också kan påverka det befintliga allmänna ledningsnätet negativt. Det finns behov av att
identifiera åtgärdsinsattser för ledningsnätet som påverkas av ras eller skred.
Ökad nederbörd kan innebära en ökad belastning på spillvattennätet i form av tillskottsvatten.
Risk finns då för bräddning, vilket i värst fall innebär att spillvatten behöver ledas förbi
reningsverk. Det finns behov av en ökad kunskap kring hur ökad nederbörd ökar risken för
bräddning i spillvattennätet och för att kunna identifiera förebyggande åtgärder.
I Laholm försörjs abonnenter till allra största del med grundvatten där råvattnet ligger skyddat
från höga temperaturer och solljus i grusåsar under mark. Ett förändrat klimat kan bidra till en
minskad tillgång på grundvatten då nederbörden förväntas få större variationer. Kvaliteten på
grundvattnet riskeras under dessa torrperioder påverkas av saltinträning och föroreningar som
bekämpningsmedel och smittoämnen. Det finns ett behov av ökad kunskap kring hur
grundvattentäkterna påverkas av ett varmare klimat.
Behov
•

•
•

14

Behov av att kartlägga hur det allmänna ledningsnätet för dagvatten vid kustområden, påverkas av
höjda havsnivåer.
Behov av ökad kunskap kring hur klimatförändringar påverkar tillgången på grundvatten vid
befintliga dricksvattentäkter.
Behov av samlad kunskap mellan ökad nederbörd och frekvens, samt placering, av bräddningar på
det allmänna ledningsnätet för spillvatten.

Klimatanpassningsplan, KF 2015-02-24 § 19
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Status för recipienter

Alla statusklassificeringar av recipienter finns samlad på Vatteninformationssystem Sverige
(VISS) 15, vilket är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och
Havs- och vattenmyndigheten.
Miljökvalitetsnormer för grundvatten – Laholms kommun har generellt både en god
kvantitativ status och en god kemisk status. De mest betydande påverkandekällorna är
förorenade områden, deponier, större vägar och jordbruket.
Miljökvalitetsnormer för ytvatten - I Laholms kommun uppnår de flesta sjöarna, vattendragen
och Laholmsbukten inte god ekologisk eller god kemisk ytvattenstatus. Generellt beror det på
läckage av näringsämnen från bland annat jordbruk och enskilda avlopp, urban
markanvändning och atmosfärisk deposition.
Laholmsbukten har som mål att uppnå en måttlig ekologisk potential tills 2027. Den kemiska
statusen är god med det generella undantaget av bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. De mest betydande påverkandekällorna är från reningsverk, industrier,
dagvatten, enskilda avlopp, jordbruk och skogsbruk.
Lagan (Smedjeån-Lillån) har som mål att uppnå en måttlig ekologisk potential tills 2027 och
Lagan (Mynningen-Smedjeån) har som mål att uppnå en god ekologisk status tills 2021. Den
kemiska statusen är god med det generella undantaget av bromerad difenyleter, kvicksilver
och kvicksilverföreningar. Den ekologiska statusen försämras främst på grund av
hydromorfologiska faktorer, medan den kemiska statusen främst påverkas av gödning och
bekämpningsmedel inom jordbruket, bens(a)pyren, metaller och partiklar från transport och
infrastruktur, samt atmosfärisk deposition.
Laholms kommun har idag inga egna riktvärden för vilka föroreningskoncentrationer som får
släppas ut i recipienterna och har olika arbetssätt för hur miljökvalitetsnormerna tillämpas.
Avsaknaden av en gemensam struktur kan bland annat vara en effekt av att kommunen saknar
en sammanhållande VA-kompentens både på strategisk- och projekteringsnivå. Mycket kan
göras inom den egna kommungränsen, men behov finns även av ett ökat samarbete med
uppströms liggande kommuner för att förbättra recipienternas status.
Behov
•

•
•
•

15

Behov av ett strukturerat arbetssätt för att uppnå och för att följa upp miljökvalitetsnormerna i
recipienterna för kommunens förvaltningar.
Behov av förvaltningsövergripande vattenplanering kopplat till recipienterna.
Behov av kunskapshöjande insatser i kommunens förvaltningar för att få in arbetet med
vattenförvaltning i alla led och processer.
Behov av ett utökat samarbete över kommungränserna för att beakta hela avrinningsområdet för
recipienterna.

Vatteninformationssystem Sverige, Länsstyrelserna, Tillgänglig https://viss.lansstyrelsen.se/ (2021-01-25)
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Allmän VA-försörjning

LBVA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholms
kommuner. Den gemensamma förvaltningen bildades 1 januari 2011, och är sedan 2020 ett
bolag med gemensam styrelse bestående av politiker från både Halmstad och Laholm. Målet
är att säkerställa en hållbar, säker och kostnadseffektiv VA-försörjning.

Hållbara vattentjänster

I Laholm och Halmstad ägardirektiv till
LBVA:s anges att uppdraget för bolaget är att
leverera Hållbara vattentjänster.
Med utgångspunkt i Agenda 2030, har detta
sedan med hjälp av styrelsen konkretiserats
till att omfatta sex områden med kort- och
långsiktiga målsättningar. Detta dokument
utgör paraplyet och riktningen för VAverksamhetens verksamhetsplanering.

Figur 4, Hållbara vattentjänsters sex fokusområden.

Samverkan för att nå framgång

För att säkra en hållbar VA-försörjning krävs det i många fall ett koncerngemensamt arbete.
Detta är ett kontinuerligt pågående arbete som upplevs fungera väl inom Laholms kommun i
dagsläget. Det har skapats fungerande mötesforum inom flertalet nivåer, där frågor kopplat till
VA diskuteras och hanteras.
LBVA samverkar också med flertalet externa aktörer och kommuner för att utforska och
utveckla en framtida hållbar VA-försörjning. Dessa projekt består bland annat av att utforska
så kallat tekniskt vatten och dess användningsområden, hållbar upphandling, VA-juridik och
VA-taxa, pilotprojekt med mera. Samverkan och samarbete inom kommunen såväl som över
kommungränser och med externa aktörer är ett viktigt fortsatt arbete.

Kommunikation och beteendeförändring

I syfte att öka kunskapen kring smart användning och god hushållning av vatten,
kommunicerar LBVA aktivt med kunder, verksamheter, politiker samt inom den egna
organisationen. LBVA samverkar med kommun och näringsliv och bjuder in till dialog om
vattensmarta lösningar. Målet är att minska belastningen på våra recipienter och reducera
dricksvattenanvändningen från 140 L per person/dygn till 100 L/person och dygn. Vi behöver
fortsatt kommunicera kring vattensmarta lösningar och beteenden för att nå detta mål, samt
skapa hållbar VA-försörjning ur ett generationsperspektiv.

Klimatsmart arbetssätt

Enligt Hållbara vattentjänster skall LBVA:s upphandlingar ske klimatsmart. Projekt,
utredningar och arbetssätt skall utgå från ett livscykelperspektiv. Det finns i dagsläget ett stort
behov av att utveckla upphandlingsdokument, rutiner, utvärderingar mm, för att bättre kunna
nå detta mål.

Energi- och klimatoptimering

Klimatförändringarna är vår tids största hot och utmaning, varför även VA-försörjning
behöver drivas energioptimalt och med minimal klimatpåverkan. LBVA har satt som mål att
14
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vara koldioxidneutrala till 2030, vilket kräver en omställning och ett annat driftförfarande
jämfört med idag. Detta arbete pågår i dag men det kommer krävas ett fortsatt kontinuerligt
och intensivt arbete, samt kompetensutveckling, för att uppnå detta mål. Arbetet kommer
kräva samverkan inom Sverige, men också utanför Sveriges gränser, för att hitta metoderna
och lösningar.

Tekniskt vatten

I Sverige klassas dricksvatten som ett livsmedel vilket gör att det håller en mycket hög
kvalitet. Det innebär att vi använder resurser i form av energi, kemikalier och personalinsatser
för att producera detta livsmedel vid våra anläggningar. Denna högvärdiga resurs använder vi
sedan till de flesta behoven i vårt samhälle, i många fall där det egentligen inte behövs vatten
av dricksvattenkvalitet, till exempel för bevattning, fordonstvätt, toalettspolning etc. LBVA
utreder i dagsläget möjligheten till produktion, distribution och användningen av tekniskt
vatten. Detta utredningsarbete bedöms fortgå under 2021, men där också fortsatt arbete ses
under kommande år med att utveckla och implementera det i fysiska miljöer.

Cirkulära flöden

VA-försörjningens systemuppbyggnad i samhället har sedan lång tid baserats på linjära
systemflöden. Vi tar ett grundvatten, behandlar det, distribuerar, använder och omhändertar
det för rening, innan vattnet avleds till en recipient. Även dagvattenhanteringen bygger i stort
på linjära strömmar, där nederbörden samlas in och avleds, snarare än att användas som
resurs. LBVA bedriver i dagsläget en kunskapsresa för vatten, där bland annat cirkulära
flöden också hanteras. Under år 2021 kommer utbildningar och gruppdiskussioner
genomföras med syftet att öka förståelsen och kunskapen till att skapa hållbara vattensmarta
samhällen. LBVA arbetar också aktivt med Revaq certifiering för avloppsslammet. Revaq är
ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en
hållbar återföring av växtnäring, samt att hantera riskerna på vägen dit.

Digitalisering

Digitalisering är en viktig del för att nå hållbar samhällsutveckling och skapa hållbara
vattentjänster. LBVA har tagit fram en plan för digitalisering där målet inte är digitalisering i
sig, utan att skapa mervärde så som effektivare arbetssätt och säkrare uppföljning av flöden
genom de möjligheter digitaliseringen medför. Planen behandlar många aspekter för att
underlätta hantering av data samt skapa smarta system. Behovet är att fortsätta arbetet enligt
plan för digitalisering med ständig möjlighet till anpassning efter omvärlden och den
utveckling som sker.
Alla anläggningar övervakas via ett styr- och övervakningssystem. Systemet samlar in data
som lagras och hanterar larm för anläggningarnas funktioner. Via systemet kan maskinell
utrustning såsom pumpar och ventiler styras. Det överordnade systemet graderas i dagsläget
upp för både dricksvattensidan och spillvattensidan.
Behov
•
•

Behov av att implementera och följa upp resultatet för uppgraderingen av överordnade driftsystem.
Behov av att följa upp LBVA:s plan för digitalisering.
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Ledningsnät

Ledningsnätet är en viktig ”livsnerv” i möjligheten att distribuera dricksvatten, omhänderta
spillvatten samt avleda dagvatten. Inom Laholms kommun finns det ca 42,5 mil
huvudledningsnät för dricksvatten, 31mil huvudledningsnät för spillvatten, 21,5 mil
huvudledningsnät för dagvatten. Utöver detta finns också ca 6 mil tryckspillvattenledning,
samt 4 mil ledningsnät för lätt tryck avlopp (LTA). Arbete som bedrivs för ledningsnäten
beskrivs vidare under respektive kapitel för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Under 2019 arbetade LBVA fram en arbetsmodell för förnyelseplanering för ledningsnäten.
Syftet med arbetsmodellen var att upprätta en kunskapssammanställning för att kunna
presentera en arbetsmetod med tydliga målsättningar för att få till en långsiktig
förnyelseplanering. Under 2020 har LBVA arbetat med en datormodell (RehabIT), ett
beslutsstödsverktyg, som systematiserar och konkretiserar förnyelsearbetet. Modellen matas
med ett antal kända parametrar och attribut om ledningsnätet. I modellen sätts olika
målsättningar upp i scenarier där resultateten ger ett beslutsunderlag för vidare arbete.
Ledningsnätet för Laholms kommun har i modellen som utgångspunkt bedömts utifrån ett
fysiskt tillstånd där bland annat olika typer av åldringskurvor ligger till grund för en första
bedömning. Följande parametrar och attribut har använts:
• Ålder
• Material
• Dimensioner
• TV-inspektioner
• Driftstörningar (vattenläckor, avloppsstopp etc.)
• Ledningars läge i förhållande till vägar, vattendrag, byggnader etc.
• Klassning av dricksvattennätet och indentifiering av redundansledningar
• Bräddningar och inläckage på spillvattennätet
• Samt en rad andra faktorer kopplat till drift, ekonomi och områdesförutsättningar
De primära målsättningarna för LBVA:s ledningsförnyelse är att:
• Minska dricksvattenförlusterna
• Minska tillskottsvattenproblematiken
Men även andra viktiga aspekter vägs in i ledningsförnyelsen, såsom:
• Ledningsstråk med ökad risk för påverkan ur ett geografiskt perspektiv.
• Ledningsstråk med ökad risk för påverkan ur ett brukarperspektiv
• Hydrauliska problem för alla ledningsslag, i nutid och framtid
• Miljömässiga faktorer
• Anpassning till kommunens utbyggnadsplaner, ur aspekten placering och hydraulik
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Behov
•
•
•
•
•

•
•

Behov av bättre indata och historik för tillskottsvattenarbetet, t ex flödes- och nederbördsmätning.
Behov av bättre kartläggning och kunskap om utläckage på dricksvattennätet.
Behov av att vidareutveckla och förfina modellen för förnyelsearbetet.
Behov av att utveckla hydraulisk modell för dricksvattennätet.
Behov av att utveckla sektionering och flödesmätning på dricksvattennätet för att kunna upprätta
flödesbalanser som stöd i utvärdering av behov för förnyelse.
Behov av ett tydligare arbetssätt rörande miljöfaktorer vid ledningsförnyelse.
Behov av ett tydligare arbetssätt avseende val av områdesvis förnyelse kontra förnyelse av enskilda
ledningar.

Underhåll av ledningsnät bedrivs i dagsläget inom LBVA genom akuta åtgärdsinsatser. Det
finns stort behov av att arbeta på ett planerat arbetssätt där underhållsplaner och spolplaner tas
fram, för att i sinom tid minska behovet av akuta åtgärdsinsatser. Behovet av underhåll har
ökat med åren på grund av avsaknad av kontinuerligt underhåll. Idag filmas ledningsnäten för
spill/dag, vilket ger viktig information om ledningsnätets status. Arbete pågår också i
dagsläget med att plocka bort asbetsledningar och byta ut de till PE-ledningar för att säkra
distributionen av rent dricksvatten.
Behov
•
•

Ta fram underhållsplaner för motionering av ventiler, spol- och brandposter.
Uppdatera spolplaner för dricksvattennätet. Det finns för vissa områden men är i behov av
uppdatering.

Ekonomi och juridik

Idag betalar generellt VA-abonnenterna i Sverige för den dricksvattenvolym de förbrukar,
oftast oberoende av hur mycket eller när det sker. Det är inte vanligt att prissättningen varierar
beroende på användningen, en s.k. differentierad taxa, vilket är vanligare utomlands.
I Laholm finns det dock en differentiering av taxan för verksamheter, som benämns R1 och
R2. Det innebär att kubikmeterpriset är högre för de verksamheter som använder mer än 100
m3/dygn.
LBVA har låtit göra en utredning av möjligheterna till en utökad differentierad taxa och
resultatet av detta behöver arbetas vidare med för att kunna införa en sådan. LBVA behöver
också arbeta med frågan tillsammans med andra VA-huvudmän för att få en modernisering av
taxan.
Gällande vattentjänstlag tillåter ej en differentierad taxa och ska en förändring ske mot en
hållbar VA -försörjning, behövs en översyn och förändring av lagstiftningen. LBVA
medverkar i dagsläget i detta arbete inom VA-Sverige och arbetet behöver fortgå.

Allmän dricksvattenförsörjning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat elva sektorer med
viktiga samhällsfunktioner, där dricksvattenförsörjningen är en av de utpekade 16. Det innebär
16
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bland annat att mycket av informationen som verksamheten hanterar anses vara hemlig eller
sekretessbelagd. Därför är informationen om dricksvattenförsörjningen i VA-planen
begränsad.. Utförlig information av det som sekretessbelagts finns hos LBVA.

3.11.1. Vattenresurser för dricksvatten

Inom Laholms kommun finns det fyra tillståndspliktiga kommunala vattentäkter, som används
för att förse cirka 20 000 personer med dricksvatten baserat på grundvatten, med visst stöd av
konstgjord infiltration. Sammankoppling med Halmstad ledningsnät säkerställer också en viss
redundans för dricksvattenförsörjningen.
Laholms kommuns allmänna dricksvattenförsörjning är ansträngd, framför allt med tanke på
verksamhetens förmåga att producera tillräckligt med dricksvatten under sommarsäsongen när
efterfrågan är som störst.
För att säkerställa dricksvattenförsörjningen på lång sikt framöver finns sedan 2021-01-26
beslut från kommunstyrelsen om att LBVA ska föra vidare dialog med Sydvatten med syfte
att föreslå hur den nuvarande dricksvattenförsörjningen för både Halmstad och Laholms
kommuner kan kompletteras med uttag ur Bolmen. Detta arbete pågår i dagsläget, samt även
utredningar för Brunskogstäkten.
Behov
•

Behov att stärka och säkra dricksvattenförsörjningen.

3.11.2. Skydd och säkerhet

För vattentäkter i Laholms kommuns finns till viss del uppdaterade skyddsföreskrifter, men
också behov av översyn för att uppdatera och förnya några av vattentäkternas
skyddsföreskrifter och skyddsområden.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning inom vattenskyddsområdena..
Idag utförs ingen riktad tillsyn inom vattenskyddsområde men nämnden har gett förvaltningen
i uppdrag att inrätta ett systematiskt tillsynsarbete inom vattenskyddsområde.
Arbete pågår inom LBVA för att säkra upp anläggningars skalskydd vilket också kommer
fortgå framöver.
Behov
•

Behov av fortsatt arbete med skydd av vattentäkter och anläggningar

3.11.3. Exploatering inom vattenskyddsområde

Beroende på de naturliga geologiska formationerna påverkas sårbarheten för vattentäkterna av
exempelvis utsläpp eller verksamheter. Knäreds vattenskyddsområde saknar en nyare
översiktlig sårbarhetskarta. För övriga vattenskyddsområden finns sårbarhetskartor gjorda
under åren 2008–2011, vilket visar att det inom alla täkter finns områden med hög sårbarhet.
I möjligaste mån ska exploatering inom vattenskyddsområden undvikas.
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I de fall det finns ett annat samhällsviktigt intresse utöver vattentäkten har
kommunfullmäktige 2010 antagit Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde 17.
Riktlinjerna behöver ses över och uppdateras. Syftet med riktlinjerna är att ge tidigt stöd i
bedömningen om exploatering kan tillåtas eller inte inom ett vattenskyddsområde. Matrisen i
figuren nedan kombinerar sårbarhetsklassning (genomsläpplighet i mark till följd av
geologiska förutsättningar) med riskklasser för markanvändningsgrupper samt visar hur
långtgående skyddsåtgärder som måste vidtas för att exploatering ska vara möjlig.

Figur 5, Matris från övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde.

Behov
•

Behov av översyn, uppdatering samt implementering av riktlinjer för exploatering inom
vattenskyddsområden.

3.11.4. Produktion och distribution

Befintliga vattenverk är dimensionerade för att förse ett avgränsat samhälle med dricksvatten,
men med tiden byggs samhällen ihop och systemutformningen för ledningsnäten ändras. I
vissa fall har VA-försörjningen slagits ihop till ett större sammanhängande system.
Den allmänna dricksvattenförsörjningen i Laholms kommun består av vattenskyddsområde,
uttagsbrunnar, vattenverk och distributionssystem och är uppbyggt av ett par större och några
mindre vattenverk.
Ledningsnätet för distribution av dricksvatten har under senare år byggts ut för att skapa
redundans, möjlighet till fler tryckzoner samt en ökad möjlighet att överföra vatten inom
Laholms kommun och via överföringsledning till Halmstad. Det sker i dag samverkan med
Båstads kommun som därigenom förser en mindre ort i Laholm med dricksvatten.
Under senare år har stora insatser gjorts för att förstärka och säkra upp kommunens allmänna
dricksvattenförsörjning. Det finns behov av att stärka leveranssäkerheten ytterligare. Att säkra
upp systemutformningen med reservkraft vid vattenverk eller ytterligare reservoarer ute på
ledningsnätet alternativt vid vattenverken, bör utredas för att minska risken för
leveransavbrott vid eventuella händelser.
Under de senast fem åren har det producerats cirka 2,0 miljoner kubikmeter dricksvatten per
år i Laholms kommun, där användningen fördelar sig enligt figuren nedan. Fördelningen visar
17
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att hushållen står för 59 % av vattenförbrukningen och industri står för 14 %. I kategorin
odebiterat ingår exempelvis läckage på ledningssystemet, spolningar av egna ledningar och
uttag från brandposter, samt abonnenter som i dagsläget inte mäts för sin förbrukning. Det
finns behov av att bygga bättre kunskap om var den odebiterade mängden dricksvatten
omfattas av, samt sätta in åtgärder för att mäta och följa upp denna. Fritidsfastigheter i
Laholm saknar mätning, vilket är en bidragande orsak till osäkerhet kring vattenbalansen och
mängden odebiterat vatten.

Figur 6, Fördelning av den producerade mängden dricksvattnet på olika poster. Uppgifterna baseras på data från åren 2015 –
2019.

Det finns idag tillräcklig kapacitet i dricksvattenproduktionen och i distributionsnätet under
stora delar av året. Men under sommarhalvåret, särskilt under semesterveckorna då
tillströmningen av turister och sommarboende är betydande, blir situationen mer ansträngd.
Vissa somrar har bevattningsförbud införts, antingen med anledning av
produktionsbegränsningar eller för att nivåerna i grundvattenmagasinen har varit låga.
Förbrukningen förväntas öka något i takt med att invånarantalet och antalet abonnenter ökar,
förutsatt att förbrukningen hos industrier och hushållen inte sjunker.
Kommande år planeras den maximala produktionskapaciteten ökas upp där
processuppgraderingar planeras genomföras vid ett av vattenverken. Syftet med
uppgraderingarna är främst att förbättra och stabilisera dricksvattenkvaliteten.
Det finns behov av att få en ökad förståelse för hur systemutformningens uppbyggnad
påverkar de hydrauliska flödesvägarna samt uppehållstiderna, som ett led att säkra vattnets
dricksvattenkvalitet.
Det bedrivs kontinuerligt arbete med läcksökning och åtgärder för detta inom kommunen. Det
finns dock ett behov av att tidigt få indikation på läckage. Att skapa digitala smarta
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ledningsnät där flöden och tryck kan avläsas i realtid ses som en viktig del i arbetet för driften
av distributionen och för kommunikationen med abonnenter.
Behov
•
•

•
•

Behov av ökad kunskap kring hydrauliska flödesvägar på dricksvattensystemet.
Behov av att bygga bättre kunskap om var den odebiterade mängden dricksvatten omfattas av, samt
sätta in åtgärder.
Behov av bättre mätning och digitala system för att analysera vattenanvändningen hos abonnenter,
särskilt fritidsfastigheter.
Behov av att ta fram plan för systematiskt läcksökningsarbete.

3.11.5. Status- och funktionsbedömning

Dricksvattenanläggningarnas status och funktion bedöms årligen och har sammanställts i syfte
att få en översiktlig bild som kan ligga till grund för bedömningen av kommande
reinvesteringsbehov. Bedömningen har gjorts utifrån ett antal variabler av LBVA:s drifts- och
processpersonal. Variablerna som har vägts ihop är:
• Status (skicket på anläggningen, utformning)
• Funktion (kapacitet)
• Tillförlitlighet (klimatanpassning, processtabilitet)
• Miljöpåverkan ( reningskapacitet, kemikalieåtgång, påverkan)
• Säker arbetsmiljö
Sammantaget påvisas att dricksvattenanläggningarna har behov av upprustning främst kopplat
till kapacitet, kvalitet, processutformning samt arbetsmiljön.

3.11.6. Vattenkvantitet

Som diagrammet nedan visar står två av vattenverken för cirka 90 % av
dricksvattenproduktionen. De mindre vattenverken är kopplade till isolerade
dricksvattenförsörjningssystem och därmed helt nödvändiga för dricksvattenförsörjningen i de
orterna.

Figur 7, Illustrativ fördelning av dricksvattenproduktionen vid samtliga av Laholms kommuns vattenverk. Andelarna är baserade
på produktionsuppgifter från 2015 – 2019.
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3.11.7. Vattenkvalitet

Allt grundvatten har vid något tillfälle befunnit sig på markytan eller i ett vattendrag. På
vägen ner till grundvattenmagasinet kan ytvattnet föra med sig föroreningar av ett eller annat
slag. Aktiviteter som förekommer på markytan påverkar också kvaliteten på grundvattnet,
samt ökade temperaturer. Om föroreningshalterna i utgående renat dricksvatten riskerar att
överskrida gränsvärden i livsmedelsverkets föreskrifter ska åtgärder vidtas för att sänka
halterna 18.
En uppskattning har gjorts med hänsyn till vattendomarna, eller årsproduktionen för de verk
som saknar vattendom, för hur stor andel av råvattnet inom kommunens
dricksvattenproduktion som bedöms vara påverkat av mänskliga aktiviteter. Endast en liten
andel av råvattnet (<1 %) kan räknas som mindre påverkat. Resterande del bedöms vara
påverkat.
De vanligaste föroreningarna är nitrat och bekämpningsmedelsrester, som återfinns i stor
utsträckning i råvatten av varierande halter. Föroreningarna kan till exempel komma från
intilliggande jordbruk eller från en järnvägsbanvall. Vid ett vattenverk har vid något enstaka
tillfälle klorföreningar detekterats, vilka antas komma från en närliggande industri. Vid
kommunens tre största vattenverk är halterna av nitrat och bekämpningsmedel så pass höga att
åtgärder har vidtagits för att uppfylla kraven som livsmedelsverket ställer. För att
föroreningshalterna i utgående dricksvatten ska underskrida gränsvärdena kan åtgärder så som
installation av särskild processutrustning eller begränsning av uttaget ur vissa brunnar krävas.
Nya, idag okända, föroreningar är en utmaning för dricksvattenförsörjningen och ett område
som bevakas och fortsatt kommer behöva bevakas för eventuell påverkan av befintliga
dricksvattenanläggningars processutformning.
Behov
•

Behov att följa utvecklingen av kravnivåer från Livsmedelsverket för dricksvatten, samt anpassa
processrening utifrån kraven samt kommande nya (okända) föroreningar.

3.11.8. Nödvatten och reservvatten

Smitta, kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att abonnenterna i
kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten över huvud taget. Samhället blir mycket
sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och bristen på detta kan leda till hälso- och
produktionsproblem. Enligt Livsmedelsverket definieras begreppet nödvatten som: ”leverans
av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det ordinarie
ledningsnätet (till exempel med tankar eller tankbilar)”.
I händelse av krissituation för den allmänna dricksvattenförsörjningen finns en
nödvattenplan 19. Planen ses över och revideras kontinuerligt av LBVA. Planen är avsedd att
användas i det akuta läget då snabba och korrekta beslut är av högsta vikt för att effektivt
kunna hantera vattenbristen, till exempel vid avbrott i dricksvattenleveransen eller om
dricksvattnet förorenats. Det görs även övningar inom organisationen och med övriga
förvaltningar i kommunen, för hur olika krissituationer ska hanteras.
18
19

Livsmedelsverkets föreskrifter, SLVFS 2001:30
Nödvattenplan för Halmstads och Laholms kommuner, LBVA
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För de vattenverk som i framtiden bedöms läggas ner, kommer vattentäkterna utredas för
möjligheten att fungera som framtida reservvattentäkter. I dagsläget saknas större möjlighet
till reservvatten. Det är främst sammankopplingen mellan Laholms kommun och Halmstads
kommun som möjliggör redundans.
Behov
•

•

Behov av att genomföra övningar kopplade till nödvattenplan, samt kontinuerlig
kunskapsaktualisering inom LBVA och kommunens förvaltningar gällande nödvattenförsörjning
för den allmänna dricksvattenförsörjningen.
Behov av att utreda framtida avställda vattentäkter för reservvatten.

3.11.9. Uppföljning och tillsyn dricksvattenproduktion

Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska
identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå.
Detta kallas för faroanalys. Faroanalysen är ett levande dokument som revideras löpande.
När faroanalysen visar att det är nödvändigt med kontrollåtgärder måste sådana vidtas.
Åtgärderna kan till exempel vara att införa en ny rutin eller ett nytt beredningssteg i ett
vattenverk.
Egenkontrollen grundar sig i att lagstadgat arbetssätt, HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points och beskriver hur vi ska arbeta med produktion och distribution av
dricksvatten. HACCP är ett system för att förebygga, eliminera eller reducera faror. Systemet
bygger på sju principer. Varje dricksvattenanläggning har sin egen HACCP.
För att säkerställa att dricksvattenkvaliteten uppfyller Livsmedelsverkets krav görs årligen ett
stort antal analyser av vatten, både på råvatten, utgående från vattenverket och hos användare
ute på ledningsnätet. Omfattning och frekvens regleras i ett kontrollprogram som fastställs av
kontrollmyndigheten för livsmedel (miljöenheten i Laholm).
LBVA sammanställer årligen driftsresultaten från samtliga vattenverk och ledningsnät i en
årsrapport.

Allmän spillvattenhantering
3.12.1. Spillvattenplan

Det finns en framtagen spillvattenplan 20 för Laholms kommun, som antogs 2016-06-13 av
LBVA. Denna avser att ta ett helhetsgrepp om spillvattenhanteringen i kommun. Denna
spillvattenplan består av två delar där den första delen beskriver den allmänna
spillvattenanläggningen i form av dess avloppsreningsverk, och den en andra delen beskriver
ett antal identifierade områden med enskild VA-försörjning. Dessa områden har bedömts som
mer eller mindre kritiska för att bli ett så kallat LAV §6-område enligt vattentjänstlagen.
Avsnitt kring de allmänna spillvattenanläggningarna i spillvattenplanen är inaktuell då vissa
avloppsreningsverk är nedlagda, samt att tillrinningsområdet anläggningar och
systemutformning saknas.

20

Spillvattenplan Laholms kommun, 2016-06-13
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Det finns projekt igångsatta för att omvandla några av de identifierade LAV §6-område i
spillvattenplanen till verksamhetsområde och ansluta de till den allmänna anläggningen Även
för VA-utbyggnad behöver den aktuella spillvattenplanen ses över och uppdateras.
Behov
•

Behov av att uppdatera gällande spillvattenplan.

3.12.2. Systemets utformning

LBVA driver sex avloppsreningsverk i kommunen. Till det allmänna spillvattennätet är 19993
personer anslutna (2020). Totalt omfattar verksamhetsområdet en area på 2172 hektar och
innefattar cirka 31 mil spillvattenförande huvudledningar, 6 mil tryckspillvattenledningar
samt 4 mil ledningsnät för lätt tryckavlopp (LTA). I verksamhetsområdet finns ett 70-tal
pumpstationer som pumpar avloppsvatten till reningsverken.
Inom verksamhetsområden har det under senaste årtiondet påbörjats, och i vissa delar inom
kommunen kunnat slutföras, en centralisera av avloppsreningsverk för att möta kommande
krav på rening. Dessutom möjliggör centraliseringen en ökad optimering av driften.
Mellan åren 2015 - 2019 har cirka 3,8 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år behandlats på
avloppsreningsverken i Laholm, varav Båstad står för cirka 31% av det inkommande flödet.
Årsflödet fördelas på de olika avloppsreningsverken enligt nedan.

Figur 8, Behandlad avloppsvattenmängd i m3/år fördelad på de olika reningsverken. Här redovisas sju avloppsreningsverk då
Veinge lades ner under 2020 är statistiken uppdelad för sju reningsverk och inte sex som dagens.

Ängstorp avloppsreningsverk
Ängstorps avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från cirka 16 000 ansluta personer
(2019), samt ett flertal yrkesmässiga verksamheter. Av de anslutna industrierna är det
Lantmännen Cerealia AB som står för störst utsläppsmängder. Övriga verksamheter som är
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anslutna till spillvattensystemet är ett mindre antal mekaniska verkstäder,
biltvättsanläggningar, lackerare samt några grafiska företag. Utsläppen utgörs i de flesta fall
av sanitärt vatten och inte processavloppsvatten. Därutöver är ett antal restauranger anslutna
till spillvattensystemet.
Ängstorps tillrinningsområde omfattar Laholms tätort, Lilla Tjärby, Ahla, Våxtorp,
Ränneslöv, Vallberga, Ysby samhälle samt delar av Veinge och Tjärby. Sedan september
2019 är även områdena som tidigare varit kopplade till Hedhusets avloppsreningsverk
kopplade till Ängstorp. Detta innebär att hela kuststräckan från Snapparp till
Skummeslövsstrand samt Hasslöv, Östra Karup och Båstad tätort leds till Ängstorps
avloppsreningsverk. Till reningsverket leds även tidvis lakvattnet från Ahla deponi, när
lakvatten inte används till bevattning av energiskog. Planering pågår för att rena lakvatten
från Ahla deponin lokalt och därefter leda detta vatten direkt till Lagan för att minska
belastningen på Ängstorps reningsverk.
Vid Hedhusets avloppsreningsverk finns idag endast en pumpstation och ett
utjämningsmagasin. Eventuell bräddning från detta utjämningsmagasin mäts och provtas och
ingår i beräkningen av det sammanlagda utsläppet från Ängstorps avloppsreningsverk i
gällande tillstånd.
Efter ombyggnation av Ängstorps avloppsreningsverk har en processutvärdering påbörjats.
Under juli månad var medelbelastningen cirka 80 % av dimensionerande framtida
medelbelastningen under sommarmånaderna. De 10 första månaderna under 2020 var
medelbelastningen till Ängstorp cirka 77 % av dimensionerande framtida medelbelastning
(övrig tid). På helårsbasis 2020 bedöms andelen hamna på ungefär 75 % av dimensionerande
belastning.
Efter utbyggnaden har slammängderna ökat och därmed även gasproduktionen. Eftersom
uppvärmningsbehovet inte har ökat i samma utsträckning som gasproduktionen så behöver en
större gasmängd facklas bort. Gasnyttjandet är i dagsläget inte optimalt och behov finns av att
utreda möjligheten till effektivare nyttjande av gasen.
Allt vatten för automatisk eller manuell renspolning av utrustning sker med ett filtrerat
utgående avloppsvatten för att minimera användandet av dricksvatten.
Recipient för Ängstorps avloppsreningsverk är Lagan. Recipientkontroll i Lagan genomförs
av Lagans vattenvårdsförbund.
Veinge avloppsreningsverk
Veinge avloppsreningsverk är nedlagt under 2020. Tidigare tillrinningsområdet för Veinge
avloppsreningsverk, har letts om och leds till Ängstorps reningsverk. Nedläggningen innebär
en ökning av den organiska belastningen på Ängstorps reningsverk med cirka 5 % och en
ökning av den hydrauliska belastningen med cirka 9 %. Vid Veinge avloppsreningsverk är
endast en pumpstation och ett utjämningsmagasin kvar. Eventuell bräddning från detta
utjämningsmagasin mäts och provtas och skall ingå i beräkningen av det sammanlagda
utsläppet från Ängstorps avloppsreningsverk enligt gällande tillstånd.
Mindre avloppsreningsverk
De mindre avloppsreningsverken belägna i Hishult, Knäred, Kornhult, Mästocka, och
Skogaby har olika förutsättningar behoven varierar avseende modernisering alternativt
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upprustning. Både Kornhults och Mästockas reningsanläggningar är under utredning och
kommer att behöva byggas om på grund av att de reningsmetoder som används (infiltration
och markbädd) inte längre anses uppfylla framtida reningskrav. En kapacitetsökning av
Mästocka reningsverk är också nödvändig på grund av nya LAV §6-områden som planeras att
anslutas dit. Skogaby avloppsreningsverk kommer avvecklas och omkoppling kommer ske till
Ängstorps avloppsreningsverk via Ahla samhälle.
Uppströmsarbete
LBVA arbetar i dagsläget med uppströmsarbete enligt Revaq. Detta minskar de föroreningar
som annars hade nått spillvattnet men för att öka effektiviteten bör det förebyggande arbetet
förstärkas i samband med påkoppling och byte av verksamhetsutövare. Uppströmsarbetes
omfattning och prioritering sker enligt Revaqs handlingsplan.
Behov
•
•
•
•
•
•

Behov av upprustning, om- och tillbyggnader vid avloppsreningsverk.
Behov av att utreda reservkraft vid anläggningar.
Behov av att identifiera möjligheten till effektivare nyttjande av gas
Behov av att se över tillrinningsområdet för att minska den hydrauliska belastningen.
Behov av modernisering, upprustning och eventuellt omkoppling av mindre avloppsreningsverk.
Behov av att ta fram en arbetsmodell/metod för hur inkoppling av nya abonnenter ska ske, och hur
verksamhetsbyte i befintliga områden ska hanteras.

3.12.3. Slamhantering

Ängstorps reningsverk tar emot externslam från alla kommunens övriga mindre reningsverk,
privata trekammarbrunnar och slutna tankar, och detta behandlas tillsammans med slammet
från Ängstorps reningsverk. Slammet förtjockas med hjälp av polymertillsats i en mekanisk
förtjockare före rötning. Efter förtjockningen förs slammet till rötkamrarna där det stabiliseras
i en anaerob nedbrytningsprocess. Det rötade slammet avvattnas i en skruvpress, med tillsats
av polymer. Allt avvattnat slam lagras slutet i 2 slamsilor på reningsverket. Därefter
transporteras slammet till en slamplatta för lagring och sedan jordtillverkning innan vidare
transport till olika användningsområden. Provtagning av slammet sker efter avvattningen.
Slammet är REVAQ-certifierat från och med 2020 vilket innebär att slammet även får spridas
på jordbruksmark.
En stor källa till kontaminering av slammet vid Ängstorps avloppsreningsverk bedöms
komma ifrån mottagningen av externslam, varför det behöver utredas och fastläggas en
hantering för denna fraktion.
Vid nedbrytningsprocessen i rötkammaren bildas rötgas, som i huvudsak består av metangas
och koldioxid. Den bildade gasen driver en värmepanna. Värmeenergin används internt för att
värma reningsanläggningen.
Behov
•

Behov av att utreda externslammottagningen kopplat till uppströmsarbetet.
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3.12.4. Framtida spillvattenreningen

Det har sedan tidigare planerats för en mer centraliserad spillvattenhantering, som i stort går
ut på att i framtiden ha så få och så stora avloppsreningsverk som möjligt. Syftet är att uppnå
en så effektiv och resurssnål avloppsrening som möjligt och kunna satsa på den senaste
tekniken inom området och därmed kunna möta hårdare framtida krav på utsläpp och
resurshållning.
Det pågår i dag diskussioner inom Sverige för framtida behov av exempelvis
läkemedelsrening vid de kommunala avloppsreningsverken. Kommer det ett framtida krav för
detta påverkar det också utformningen vid kommunens befintliga och kommande
avloppsreningsverk. LBVA ser också behovet av att utreda kring reningsprocesser för att
avlägsna svårnedbrytbara ämnen för att se på möjligheten att nå en mer hållbar avloppsrening
samt hållbar vattenanvändning, där renat avloppsvatten nyttjas som resurs. Hanteringen av
slam är under nationell utredning och det råder viss osäkerhet om hur slammet kommer att få
hanteras framöver.
Behov
•

Behov av en löpande omvärldsbevakning för att följa framtida krav, möjligheter, behov och
reningstekniker.

3.12.5. Tillskottsvatten och bräddningar

I Sverige har de flesta VA-verksamheter problem med tillskottsvatten i sina spillvattennät.
Tillskottsvatten definieras som allt vatten, exklusive spillvatten, som avleds i
spillvattenförande avloppsledning. Mängden tillskottsvatten kan medföra kapacitetsbrist i
både ledningsnät och pumpstationer men även vid avloppsreningsverken. Detta medför
bräddningar av obehandlat avloppsvatten och skador på egendom vid källaröversvämningar.
Andra konsekvenser är höga pumpkostnader och svårigheter med att hålla lagstadgade
utsläppsvärden från avloppsreningsverken.
Under våren 2020 antog LBVA en Strategisk plan för tillskottsvattenplanering 21. Syftet med
planen är att redovisa inriktning och ge ett strukturerat förslag till hur arbetet med
tillskottsvatten ska bedrivas. I planen redovisas bedömningsgrunder för hur
tillskottsvattenarbetet ska prioriteras. I arbetet med den strategiska planen har andelen
tillskottsvatten som kommer från Båstad räknats bort då det saknades underlag för nyckeltal
för att göra relevanta beräkningar.
För att kunna prioritera nödvändiga åtgärder på ledningsnätet kan man använda sig av olika
nyckeltal. Mängden tillskottsvatten är ett nyckeltal som beräknas genom att dividera mängden
debiterat spillvatten med mängden behandlat avloppsvatten. Den procentuella andelen
tillskottsvatten i respektive område jämförs nedan med det egna och andra områden. I Figur
11 ses exempelvis att inom Hishults tillrinningsområde är tillskottsvattenmängden drygt 70 %
av den totala volymen. Dock är denna del en liten andel i förhållande till den totala volym
tillskottsvatten som kommunen hanterar (sett till helheten).

21

Strategisk plan för tillskottsvatten, LBVA 2020
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Figur 9, Staplarna visar mängden tillskottsvatten som tillförs per år till respektive avloppsreningsverks tillrinningsområde.
Punkterna visar den procentuella andelen tillskottsvatten av totalt behandlad avloppsvattenmängd i respektive ledningsnät.
Siffrorna är medelvärden för perioden 2013–2018.

Ett annat vedertaget nyckeltal är att beräkna inläckaget per meter spillvattenledning enligt
figuren nedan. Detta nyckeltal är viktigt för att nyansera bilden av
tillskottsvattenproblematiken. Ett område kan ha en hög andel total mängd tillskottsvatten
vilket i sin tur kan bero på att området har ett långt och utsträckt ledningsnät.

Figur 10, Tillskottsvattenmängd i kubikmeter per kilometer ledning och dygn.

Den prioritering som gjorts i planen baseras på en kombination nyckeltal och problembilden.
Dessa prioriteringar kan över tid ändras och behöva omvärderas, därför kommer Strategisk
plan för tillskottsvattenplanering i framtiden att uppdateras och justeras efter behov och utfall
av åtgärder i de nu utvalda områdena.
Planen belyser också i nulägesanalysen de bristerna och kunskapsluckor som behöver fyllas.
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I Laholm har stora systemförändringar, (vilka beskrivs i den strategiska planen för
tillskottsvatten), gjorts på spillvattensystemet de senaste åren och nya är planerade i närtid.
Inbyggda systemproblem gör att prioriteringen i Laholms kommun inte i första hand är
fokuserad på mängden tillskottsvatten. Prioritering av åtgärder ligger primärt inom Öringe,
Genevad och Veinge områden. I ett längre perspektiv behöver åtgärder för tillskottsvatten
även göras i Knäred och Hishult.
En genomgång behöver göras för att kvalitetssäkra att underlag som ligger till grund för
beräkning av nyckeltal är relevanta. Det kan t ex handla om olika typer av mätning, beräknad
mätning, nederbördsmätning etc. I detta arbete ingår också att identifiera behovet av och
utöka mätning eller beräkning av bräddflöden, samt fastställa i vilken form detta bör göras.
För att minska miljöbelastningen som bräddflöden innebär på våra recipienter, finns behov av
att öka kunskapen och få en bredare förståelse för omfattningen av dessa flöden, samt var de
sker geografiskt.
LBVA har en ambition om att utreda och implementera automatiserade system för att
kategorisera tillskottsvattnets härkomst och art. Att med hjälp av dessa system mäta
framgång, men också framtida behov som kan uppkomma i ett åldrande ledningsnät.
Behov
•

•
•
•
•

Behov av att installera flödesmätare, samt komplettera med nederbördsmätare, på
spillvattenpumpstationer och i vissa fall på ledningsnät, för att skapa förutsättningar för arbetet
kring tillskottsvatten.
Behov av att identifiera bräddflöden samt bedöma behovet av åtgärder.
Behov av ökad kunskap rörande tillskottvatten på områdesnivå.
Behov av ökad kunskap rörande tillskottsvatten från Båstad.
Behov av att kvalitetssäkra befintliga data kring tillskottsvatten och bräddning.

3.12.6. Drift och skötsel

Drift- och skötsel vid anläggningar och avloppsreningsverk, sker idag mycket enligt
erfarenhetsbaserat synsätt där personalen i stor utsträckning lägger omfattande tid på akuta
åtgärdsinsattser. Det pågår ett arbete med planering och implementering för egenkontroll- och
underhållsprogram där ett digitalt underhållsystem installeras. Dessa delar kommer i
framtiden utgöra grunden för drift- och skötselåtgärder. Ett stort behov består i att göra en
resursomfördelning för att i större utsträckning arbeta med planerat förebyggande underhåll.
Driftdatainsamling, driftstyrning och larmhantering sker via ett överordnat datoriserat styroch övervakningssystem. Via systemet kan pumpar, omrörare, syrehalter, slamhalter och
dosering mm. styras. Larm från anläggningar skickas som SMS till tjänstgörande personal
samt personal i beredskap utanför ordinarie arbetstid.
Provtagning av avloppsvatten sker med automatiska flödesstyrda provtagare. Vid Ängstorps
avloppsreningsverk finns ett driftlaboratorium som utför provtagning och analyser av
avloppsvatten och slam för kontroll av daglig drift och uppföljning av avloppsreningsverken.
För redovisning av villkors- och lagstadgade utsläppshalter samt metallanalyser i slam skickas
även prover till externt ackrediterat laboratorium. Verksamheten upprättar årligen
miljörapporter för samtliga tillståndspliktiga avloppsreningsverk och årsrapporter för övriga
avloppsreningsverk.
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Det finns idag pumpar för lätt tryckavlopp som ligger inom fastighetsägarens ansvar att sköta,
drifta och underhålla. Det är idag otydligt definierat samt informerat var ansvarsgränserna går
mellan VA-huvudman och enskild fastighetsägare för dessa tryckavloppspumpar, vilket
medför arbetsinsatser för VA-huvudmannen som inte ingår i dess ansvarsområden.
Undermåligt underhåll på dessa pumpanordningar leder idag till många akuta utryckningar
där kostnadsersättningar för VA-huvudmannen inte är tydligt informerade till fastighetsägare
vilket gör det svårt att få ut ersättning för arbetsinsatserna. Behovet är tydligt att avtal och
ansvarsfördelning mellan fastighetsägare samt VA-huvudman behöver förtydligas. Hur man
ska hantera dessa ärenden dagtid och på beredskap är viktigt att klargöra.

3.12.7. Tillsyn

För varje avloppsreningsverk finns myndighetskrav som anger hur mycket fosfor, kväve och
organiskt material som får släppas ut från respektive reningsverk till vattendraget, men också
krav på att minska mängden tillskottsvatten och antalet bräddningar med mera.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av samtliga avloppsreningsverk i
kommunen, men också prövningen av anmälningspliktiga reningsanläggningar i storleken upp
till 2000pe. Avloppsreningsverk med en anslutning över 2000pe är tillståndspliktiga enligt
miljöbalken och prövas av länsstyrelsen. Tillsyn sker årligen på verken för att kontrollera
efterlevnaden av miljöbalken, föreskrifter och beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn på sex kommunala avloppsreningsverk (från
26pe och uppåt). Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för tillsyn av ledningsnätet.

Allmän dagvattenhantering

LBVA är verksamhetsutövare för dagvattennätet och dagvattendammarna, från fastighetens
anslutningspunkt till den punkt där dagvattnet släpps ut i recipienten.
3.13.1. Dagvattenriktlinjer
Dagvattenriktlinjer syftar till att vägleda för att skapa en hållbar dagvattenhantering inom
kommunen. Den omfattar strategier för olika situationer vid exploatering såväl som vid
befintlig bebyggelse. Idag saknar Laholms kommun dagvattenriktlinjer. Tidigare arbete har
bedrivits för att få fram dagvattenriktlinjer, dock har dessa inte antagits. För att kunna möta
kommande utmaningar såsom förtätning, klimatförändringar och ökade krav på recipient,
behöver vi inom kommunkoncernen arbeta gemensamt med en ökad kunskapsnivå för hur
dagvatten kan nyttjas i våra samhällsbyggnadsprojekt.

Behov
•
•

Behov av kommungemensamma riktlinjer för dagvattenhantering och ansvarsfördelning.
Behov av kunskapshöjning för hållbar dagvattenhantering inom samhällsplaneringen

3.13.2. Dagvattensystemets utformning
Dagvattensystemen har tidigare byggts för att avleda och fördröja dagvatten. Klimateffekter
med en ökad intensitet på regnen och påverkan på recipienter har inte beaktats i den
utsträckningen som dagens praxis anger.
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Det finns cirka 21,5 mil allmänna ledningar för dagvatten i kommunen, samt anläggningar för
fördröjning med viss rening. Verksamhetsområde för dagvatten finns i Laholms tätort och i
stort sett alla mindre tätorter runtom i kommunen, se karta nedan.

Figur 11, Kartan visar verksamhetsområde (grönt) för dagvatten i Laholms kommun.

Dagens dagvattensystem är dimensionerat enligt Svenskt Vattens rekommendationer, vilka är
branschstandard och i vissa fall även praxis. Dimensioneringsrekommendationerna har
genom åren ändrats för att ta hänsyn till ökande behov och kommande klimatförändringar.
Detta betyder att äldre delar av dagvattensystemet inte uppfyller dagens kapacitetskrav.
Underdimensionering av systemen medför i sin tur hårdare begränsningar för nya anslutningar
till det befintliga dagvattennätet och större fördröjningsbehov vid ny exploatering och
förtätning. Detta samtidigt som mängden tillgängliga ytor för fördröjning minskar vid
förtätning av bebyggelsen.
Kommunen har ett övergripande ansvar att planera för omhändertagande av dagvatten vid
stadsplaneringen. Vid exploatering av mark utgör befintliga diken och dräneringssystem
möjlighet att leda dagvatten till recipient. Det finns ett stort antal markavvattningsföretag,
sänkningsföretag och dikesföretag (hädanefter kallas dessa för företag i denna del av
åtgärdsplanen) i Laholms kommun. LBVA har idag inte kännedom om status på dessa
företag, det vill säga om de är aktiva eller inte samt vilken den geografiska utbredningen är.
Behov
•
•

Behov av att utreda behov för åtgärder inom VO för befintliga dagvattenanläggningar kopplat till
framtida klimatförändringar och ökad nederbörd.
Behov av att utreda, kartlägga och samla information kring utbredning av markavvattningsföretag

3.13.3. Områden utan utbyggt dagvattensystem inom verksamhetsområde
I Mellbystrand och Skummeslövsstrand är mindre delar av samhället uppbyggt inom
verksamhetsområde för dagvatten, men dagvattensystemet är ej utbyggt. Flertalet
dagvattenledningar är privata och kommunen saknar rådighet. Det finns områden där gränsen
mellan gata och tomtmark inte stämmer med fastigheten och gator som går in över tomtmark.
Lantmäteriförrättningar kan krävas för att räta upp fastigheterna i de fall där det är oklart.
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Utloppsledningar för befintligt dagvattenutlopp går ut i havet. I vissa delar vid kusten ligger
marken lågt vilket föranleder att ledningarna ligger i eller nära dagens havsnivå, vilket
försvårar avledande av dagvatten vid högt vattenstånd. Detta medför även att avvattningen
uppströms systemet kan påverkas negativt. Med klimatförändringen kommer
grundvattennivåerna troligen öka vilket kommer minska infiltrationsmöjligheterna.
Behov
•
•

•

Behov av ökad kommunal rådighet över mark för att möta framtida dagvattenhanteringsbehov.
Behov av att kartlägga hållbara anläggningsutformningar, samt öka andelen hållbara
dagvattenanläggningar, för att klara dagens och framtida dagvattenhantering.
Behov av att säkra utlopp för dagvatten inom verksamhetsområde, för att möta framtida
havsnivåhöjningar och ökad nederbörd.

3.13.4. Föroreningar i dagvatten
Vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan och som inte görs för viss eller
vissa fastigheters räkning, samt vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats
klassas som ett avloppsvatten och är anmälningspliktigt enligt miljöbalken 22.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för prövning av dagvattenanläggningar. Det är också
samhällsbyggnadsnämnden som har tillsyn enligt miljöbalken och kan ställa krav på
verksamhetsutövare som har verksamheter som släpper ut föroreningar. Tillsyn kan utövas på
både anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga dagvattenanläggningar. Det finns inga
lagstadgade halter på föroreningar som inte får överskridas, däremot får dagvattenhanteringen
inte leda till försämring av status eller att miljökvalitetsnormen för vatten inte kan uppnås, se
kapitel 3.1.
Göteborg och Stockholms stad har tagit fram egna riktlinjer för halter av föroreningar i
dagvattnet för att det ska bli lättare att hantera dagvatten i planering och uppströmsarbetet.
Riktlinjerna har anammats av flera andra kommuner och VA-aktörer. Föroreningarna som
generellt förekommer i dagvatten är exempelvis tungmetaller, partiklar, mikroplaster,
oljerester, ftalater och PFAS där koncentrationerna beror på vilken typ av verksamhet som
bedrivs på ytorna. Näringsämnen som kväve och fosfor förekommer i mindre utsträckning. 23
Fördröjningen som sker i dammarna minskar risken för överbelastning i dagvattensystemet
nedströms samtidigt som dagvattnet renas genom att föroreningar sedimenterar eller tas upp
av växter.
LBVA är verksamhetsutövare för dagvattennätet och dagvattendammarna, från fastighetens
anslutningspunkt till den punkt där dagvattnet släpps ut i recipienten. Ansvaret för LBVA
omfattar avledning av dagvatten inom verksamhetsområde upp till skälig nivå av säkerhet.
Det innebär att LBVA har ett ansvar för de föroreningar som släpps ut från systemet till
recipienten. I egenskap av VA-huvudman ställer LBVA krav på verksamhetsutövare att inte
släppa förorenat dagvatten till dagvattennätet och arbetar med uppströmsarbete för att minska
källorna som orsakar föroreningar.
22

23

SFS MB 19978:080 kap 9 § 6.
Föroreningar i dagvatten, Professor Maria Wiklander, 2017, Luleå universitet, Intuitionen för samhällsbyggnad och naturresurser
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Som ett led i egenkontrollen har en kartläggning av alla dagvattenanläggningar gjorts.
Enskilda anläggningar har poängsatts utifrån bedömd belastningsnivå och känsligheten hos
recipienten. Dammar som tar emot vatten från parkeringsytor, industrier och högt
trafikbelastade vägar får en hög poäng då de bedöms bidra med en högre belastning av
föroreningar vilket ökar påverkan på recipienten, likaså om recipienten är känslig och ligger
inom natur eller vattenskyddsområde. De anläggningar som fått högst poäng har fått en hög
prioritering i arbetet med att kartlägga funktion och rening. De flesta av
dagvattenanläggningarna är anlagda utifrån det primära behovet att kunna hantera avrinning
och endast i en del fall för rening.

Behov
•
•

Behov av en ökad kunskap kring föroreningsmängderna i dagvatten.
Behov av att anpassa rening av dagvatten utefter belastning på recipient.

3.13.5. Drift och skötsel
Tillsyn och skötsel av in- och utloppsledningar sker regelbundet för att minimera risken för
igensättningar och stopp i dagvattensystemet. Funktionen av dagvattendammarna kontrolleras
två gånger om året med eventuell extra tillsyn vid skyfall. Extra åtgärder som rensning av
sediment sker efter behov.
Avledande av dagvatten från gata är kommunens ansvar. Avledning sker i huvudsak via
dagvattenbrunnar som är påkopplade till den allmänna dagvattenanläggningen. På vissa gator
förkommer ytavledning via längsgående svackdiken. Svackdiken har en större eller mindre
renande effekt på avlett vatten beroende på val av utformning och inkommande
föroreningshalt.
Behov
•
•

Behov av en ökad kunskap kring dagvattenanläggningarnas funktion, status och skötsel.
Behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen för drift och skötsel av dagvattenanläggningar mellan
berörda aktörer.
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Enskild VA-försörjning

Som en del i Laholms kommuns vision 2040 med tillhörande målområden anges att
samhällsplaneringen ska bygga på hållbar tillväxt för en levande landsbygd. För att ge
förutsättningar för en levande landsbygd krävs att vatten- och avloppsförsörjning kan lösas
även utanför befintliga verksamhetsområden, utan att det får en negativ påverkan på
människors hälsa eller miljön.
VA-försörjning utanför verksamhetsområde sker genom enskilda avlopps- och
dricksvattenanläggningar. De enskilda anläggningarna kan förse ett hushåll eller vara
gemensamma för flera hushåll. Gemensamhetsanläggningar kan utgöras av en lokal
anläggning för dricks- och/eller spillvatten eller ett lokalt ledningsnät med anslutningspunkt
till den allmänna anläggningen. Vid anslutning till den allmänna anläggningen utan att
verksamhetsområde inrättas sker anslutning via avtal. För detta har kommunfullmäktige
antagit särskilda riktlinjer för VA utanför verksamhetsområden 24.
I Laholms kommun finns det cirka 4500 enskilda avlopp och det bedöms vara ungefär lika
många fastigheter som har enskild dricksvattentäkt.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning av enskilda
avloppsanläggningar. År 2013 beslutade nämnden (då miljö- och byggnadsnämnden) om en
plan för inventering av enskilda avlopp 25. 2019 antog miljö- och byggnadsnämnden riktlinjer
för enskilda avlopp i Laholms kommun26 som hanterar bland annat åtgärdstider, skyddsnivå
och reningskrav.

Enskild dricksvattenförsörjning

Där anslutning till kommunalt ledningsnät inte finns sker dricksvattenförsörjningen genom
enskilda vattentäkter som förser ett hushåll eller som är eller gemensamma för flera. I
Laholms kommun finns inga vattentäkter som uppfyller definitionen på stora gemensamma
vattentäkter, det vill säga anläggningar som producerar mer än 10 m3 dricksvatten eller
försörjer fler än 50 personer. Däremot finns 10 mindre gemensamma vattentäkter, vanligtvis
dricksvattensamfälligheter, för områden med mellan 10 och 54 hushåll. Enligt
samhällsbyggnadsnämndens återkommande kontroller är vattenkvaliteten generellt sett god.
I kommunen finns i dagsläget ett 30-tal vattentäkter anslutna till kommersiell eller offentlig
verksamhet. Av dessa är cirka 20 livsmedelsverksamheter av varierande storlek med eget
dricksvatten och med fastställda kontrollprogram. Brunnarna är grävda eller borrade. För
samtliga verksamheter bedöms vattenkvaliteten som god enligt samhällsbyggnadsnämndens
återkommande kontroller.
80–90 % av alla enskilda vattentäkter i kommunen är grävda brunnar. Vanligtvis är de
anlagda i genomsläppliga jordlager och har därmed ett sämre skydd mot föroreningar än
borrade brunnar. Grävda brunnar är också känsligare för torrperioder. Det blev tydligt 2017
när grundvattennivån var extremt låg.
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde gällande enskilda dricksvattentäkter omfattar
information och rådgivning till privatpersoner. Fastighetsägaren eller samfälligheten är
huvudman för vattentäkten och därmed ansvarig för anläggningens skötsel och kontroll av att
KF 2017-04-25 § 68.
Plan för inventering av enskilda avlopp, MBN 2013 §119.
26
Riktlinjer för enskilda avlopp i Laholms kommun, MBN §143 2019
24
25
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dricksvattnets kvalitet. Även omgivande verksamheter, till exempel jordbruket, har ansvar för
att inte grundvatten och vattentäkter påverkas negativt.
Mindre enskilda anläggningar för dricksvattenförsörjning behöver inget tillstånd eller
anmälan. Det får till följd att samhällsbyggnadsnämnden inte för register över de enskilda
dricksvattenbrunnarna. Kunskapen om vattenkvaliteten och kvantiteten är låg vad gäller
enskild dricksvattenförsörjning. Det bedöms finnas ett behov av att öka kunskapen både hos
kommunen och hos fastighetsägarna. Detta bland annat för att klargöra om det finns områden
i kommunen med problem med den enskilda dricksvattenförsörjningen och där kommunen
därför kan ha ett ansvar. Det är också viktigt att få in informationen för att se om
samhällsbyggnadsnämnden i sin miljötillsyn behöver göra riktade tillsynsinsatser gällande
verksamheter som kan påverka dricksvattenkvalitet och kvantitet i enskilda
dricksvattenbrunnar. Att ha en bra bild av hur den enskilda dricksvattenförsörjningen i
kommunen fungerar är också viktigt för att kunna trygga tillgången till dricksvatten av god
kvalitet på lång sikt.
Då vattenkvaliteten i enskilda dricksvattentäkter ofta kan vara bristfällig och barn är extra
känsliga för detta erbjuds det i Laholms kommun gratis provtagning av dricksvatten från
enskilda vattentäkter för familjer med barn under 3 år. Parametrar som ingår i provtagningen
är nitrit, fluorid och bakterier som är de parametrar som små barn är extra känsliga för.
Lantbruket är en stor näringssektor i Halland, jordbruksmarken omfattar cirka 125 000 hektar
vilket utgör cirka 23 % av länets yta 27. Tillgången till vatten för boskap och bevattning av
grödor är central för produktionen. Kunskapen om lantbrukets användning och behov av
vatten är låg inom kommunen även om frågan uppmärksammats mer de senaste åren på grund
av 2018 års torka.
Behov
•
•

Behov av en ökad och samlad kunskap kring vattenkvalitet och kvantitet i enskilda
dricksvattenbrunnar, både hos kommunen och fastighetsägare.
Behov av en ökad kunskap kring lantbrukares och andra verksamhetsutövares behov av
dricksvatten.

Enskild spillvattenhantering

De flesta enskilda avlopp behandlar avloppsvatten från ett upp till fem hushåll (upp till 25pe),
men det förekommer områden där ett antal fastigheter eller verksamheter gått ihop och byggt
större gemensamma anläggningar över 25pe. I Laholms kommun finns 15 större enskilda
avloppsanläggningar (26-200pe) där tre är gemensamhetsanläggningar för bostäder och övriga
tillhör verksamheter såsom vandrarhem, camping och fritidsanläggningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har återkommande tillsyn på anläggningarna.
4.2.1. Prövning
Vid prövning av enskilt avlopp görs en bedömning i varje enskilt fall. Valet av teknisk
lösning beror till stor del på de geologiska förutsättningar som finns på platsen, närheten till
dricksvattentäkter och känslig miljö samt om det finns behov av en högre reningsgrad än
normalt ur ett hälso- och/eller miljöskyddssynpunkt (hög skyddsnivå). För att tillämpa
27

Jordbruksstatistik – sammanställning och tabeller för 2017, Jordbruksverket, 2017
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bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
har Havs och vattenmyndigheten tagit fram allmänna råd 28. De allmänna råden säger vilka
krav som i normalfallet bör ställas på en enskild avloppsanläggning. De allmänna råden är
teknikneutrala och ställer krav på avloppsanläggningens reningsgrad.
Inom 50 meter från vattendrag eller sjö där det finns risk för negativ påverkan på vattendraget
eller sjön ställer samhällsbyggnadsnämnden generellt krav på hög skyddsnivå för miljöskydd
vilket innebär att det krävs 90 procent rening av fosfor och BOD7. I mindre känsliga områden
ställs krav på normal skyddsnivå för miljöskydd vilket innebär 70 procent fosforrening och 90
procent BOD7-rening. I Laholms kommun ställs i normalfallet inga specifika krav på
kväverening för enskilda avlopp.
4.2.2. Kretslopp
Miljöbalken ska tillämpas så att återvinning och hushållning med resurser främjas så att
kretslopp kan uppnås. Vid all prövning ska en rimlighetsavvägning göras. I dagsläget samlas
uttjänt filtermaterial från fosforfällor från enskilda avlopp in och återförs till åkermark. I
övrigt finns det inget separat system för insamling av slam från enskilda avlopp i kommunen.
Det insamlade slammet transporteras till Ängstorps avloppsreningsverk och blandas där med
övrigt slam. Samhällsbyggnadsnämnden ställer därför generellt inget krav på
kretsloppslösning vid anläggande av ny enskild avloppsanläggning.
Behov
•

Behov av att utveckla kommunens system för kretsloppslösningar för enskilda avlopp.

4.2.3. Tillsyn av enskilda avlopp
Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram för västerhavet ska kommunen: ”Säkerställa
minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom att prioritera tillsynen och ställa krav på
begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas.” 29
Sedan mitten av 1980-talet har ett kontinuerligt inventeringsarbete av enskilda avlopp pågått i
kommunen. Det var då som regeringen förklarade Laholmsbukten med närområde som ett
särskilt föroreningskänsligt område. Fram till cirka 2010 låg fokus i arbetet med enskilda
avlopp i Laholms kommun på att åtgärda direktutsläpp till vattendrag, främst i slättbygden. År
2013 beslutade miljö- och byggnadsnämnden (nu samhällsbyggnadsnämnden) om en plan för
inventering av enskilda avlopp. Planen innebär att alla kommunens enskilda avlopp inom en
15-årsperiod (cirka 300 enskilda avlopp per år) ska inventeras och åtgärdas. I första skedet
inventeras enskilda avlopp anlagda innan år 2000. Idag har de fastigheter som ligger närmst
vattendrag och sjöar i kommunen inventerats och till stor del åtgärdats.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det idag finns cirka 1400–1800 hushåll i kommunen
som saknar en godkänd avloppsanläggning.
Den tillsyn och inventering som nu genomförs har visat på att det finns ett stort behov av
uppföljning, då flera enskilda avloppsanläggningar inte sköts och underhålls på så sätt som
28
29

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avlopsanläggningar för hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17
Åtgärdsprogram för västerhavet 2016–2021, kommunernas åtaganden pkt. 4
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krävs för att de ska fungera över tid. Främst bedöms mer tekniska lösningar så som
minireningsverk och fosforfällor vara i behov av regelbunden tillsyn.

Enskild dagvattenhantering

Varje fastighet måste hantera dagvatten som faller innanför fastighetsgränsen. Dagvatten
klassas som ett avloppsvatten och är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. För att det ska ses
som avloppsvatten krävs dock att det avleds inom detaljplanelagt område, och att det inte
endast görs för någon enstaka fastighet. Det innebär att hantering av dagvatten utanför
detaljplanelagt område inte är anmälningspliktig och kunskapen om hur denna hantering sker
är därför begränsad. I praktiken hamnar ansvaret för att ta hand om dagvattnet utanför
verksamhetsområden på de enskilda fastighetsägare som har behov av att leda bort vatten.
Kommunens ansvar för planläggningen är det samma oavsett om planområdet ligger inom ett
verksamhetsområde för dagvatten eller om det inte gör det. Kommunen ska alltså vid
planläggning med detaljplan bland annat kunna visa att dagvattenhanteringen går att lösa.
Utanför verksamhetsområde omhändertas dagvatten enskilt för varje fastighet eller genom
mindre dagvattenledningsnät som ägs och förvaltas av till exempel driftenheten,
vägsamfälligheter, Trafikverket eller annan förening. I första hand är omhändertagande av
dagvatten i Laholms kommun ett problem i kustområdet, stora delar av kustområdet ligger
idag utanför verksamhetsområde för dagvatten. LBVA saknar därför rådighet över stora delar
av dagvattensystemen i kustområdet. Ansvaret ligger istället på enskilda fastighetsägare,
vägföreningar och markägare.
Dagvattensystemen är ofta gamla och underhållet brister. Samtidigt förtätas bebyggelsen och
blir allt mer permanentboende. Hösten 2016 fastställde kommunfullmäktige en plan- och
prioriteringsordning 30 för utbyggnad av dagvattensystemet i kustområdet. Planen sträcker sig
till 2025 och baseras på antagna principer för dagvattenhantering. Enligt planen ska cirka 2
km dagvattensystem anläggas per år till en kostnad av 10 miljoner kronor. Kommunalt
huvudmannaskap är en förutsättning för utbyggnaden, detta finns inte idag för flera områden
varför utbyggnad inte har kunnat ske enligt planen.
Utöver kustområdet kan det finnas behov av allmänt dagvattennätet i fler områden i
kommunen men detta är inte utrett. Generellt så är kunskapen om hur den enskilda
dagvattenhanteringen ser ut i kommunen låg och det sker i dagsläget ingen återkommande
miljötillsyn på dagvattenanläggningar i kommunen.
Behov
•
•
•

Behov av en ökad kunskap kring hur enskild dagvattenhantering sker och
dagvattenanläggningarnas funktion.
Behov av att identifiera områden med enskild dagvattenhantering som bör övergå till en allmän
dagvattenhantering.
Behov av kommungemensamma riktlinjer för dagvattenfrågor.

Bygglovsprocessen utanför detaljplanelagt område

Samhällsbyggnadsnämnden handlägger förhandsbesked och bygglov enligt plan- och
bygglagen 31. Enligt plan- och bygglagen 2 kapitel 5 § ska bebyggelse och byggnadsverk
30
31

Dagvattenutbyggnad Mellbystrand och Skummeslövsstrand, KS 2016-10-11 §197.
SFS PBL 2010:900
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lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna
att ordna vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Utanför detaljplanelagt område och
utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp yttrar sig miljöenheten i
ärenden om bygglov och förhandsbesked för att bedöma huruvida det är möjligt att lösa vatten
och/eller avlopp för den nya etableringen.
Samverkan sker med berörda förvaltningar vid lämplighetsprövningen av den föreslagna
lokaliseringen i bygglovet/förhandsbeskedet. I de lägen då det inte finns möjlighet till allmän
VA-försörjning behöver en bedömning göras om det finns möjlighet att hantera vatten och
avlopp enskilt. I de fall osäkerhet råder om möjlighet finns eller ej behöver en utredning
göras, vilken ska bekostas av sökanden. Miljöenheten bedömer utifrån förutsättningarna på
platsen utredningens omfattning.

Avtalsanslutningar

Kommunen är bara skyldig att ordna vattentjänster inom ett fastställt geografiskt område, så
kallat verksamhetsområde. Verksamhetsområdets utbredning följer ofta detaljplangränser.
Enligt lag om allmänna vattentjänster ska kommunen svara för VA-försörjning inom
sammanhängande bebyggelseområden om det behövs med hänsyn till skyddet för människors
hälsa eller miljön. Även fastigheter utanför verksamhetsområdet kan anslutas till den
allmänna VA-anläggningen. Fastigheten får då en förbindelsepunkt vid huvudmannens
ledning och fastighetsägaren betalar själv för att dra ledningar till förbindelsepunkten.
Avgiften för inkoppling måste minst täcka huvudmannens kostnader, eftersom all verksamhet
utanför verksamhetsområdet inte får belasta VA-kollektivet ekonomiskt. För anslutningar
utanför verksamhetsområde finns framtaget särskilda riktlinjer hur anslutning får ske samt vad
kostnaden är i kommunfullmäktiges Riktlinjer för VA utanför verksamhetsområden.

Behov
•

Behov av att uppdatera kommunfullmäktiges Riktlinjer för VA utanför verksamhetsområden.

Bebyggelse med behov av allmän VA-försörjning

Behovet av allmän VA-försörjning utanför befintliga verksamhetsområden regleras i 6 § Lag
om allmänna vattentjänster 32. Denna lägger ett ansvar på kommunen att lösa VAförsörjningen för ett område om det behövs för skydd av hälsa och miljö. Bestämmelsen anger
att det måste föreligga eller förväntas uppstå ett miljömässigt eller hälsomässigt behov av att
lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang för att kommunens skyldighet ska inträda. Det
räcker således inte med att fastigheterna utgör ett större sammanhang, det kan till exempel
mycket väl finnas goda möjligheter för att lösa avloppsfrågan med lokala lösningar och god
tillgång till dricksvatten.
I förarbetena till vattentjänstlagen kan inte utläsas några särskilda krav på en olägenhets
omfattning, eller på att den allmänna VA-anläggningen påtagligt ska minska dessa. Ett
avgörande i VA-nämnden och mark- och miljööverdomstolen 33 visar även att det inte krävdes
att hälsomässiga olägenheter skulle ha uppstått, utan det räckte med att det fanns en risk.

32
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Mark- och miljööverdomstolen, 2012-03-16, mål nr M 2403–11
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Skyddet för miljön avser framför allt den näringsämnespåverkan utsläpp av renat
avloppsvatten kan medföra på recipienten (vattenkemi och ekologi). Enligt förarbeten ska
olägenheten för miljön vara påtaglig och det förväntas att den allmänna VA-anläggningen
förhindrar eller väsentligt minskar dessa.
I förarbeten framgår att ett större sammanhang kan vara ett minimum av 20–30 anslutna
fastigheter. Men här anges också att det bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så samlad
att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande. I de avgöranden som finns i frågan har
även hänsyn tagits till mindre bebyggelsegrupper där det finns ett planmässigt samband med
bebyggelse som redan ingår i ett verksamhetsområde. Kommunen kan därför bli skyldig att
ordna VA-försörjning även för ett mindre antal fastigheter.
Utöver 6 § i vattentjänstlagen är kommunerna skyldiga att vidta åtgärder enligt
Vattenmyndigheten Västerhavets åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna uppnås 34. Miljökvalitetsnormerna och recipienternas status utgör också ett viktigt
underlag för att bedöma recipientens övergödningskänslighet vid analys av miljörekvisitet i 6
§ vattentjänstlagen.
Laholms kommun har, liksom många andra kommuner, upplevt en ökad trend av
permanentboende i fritidshusområden och med detta önskemål om förbättrad VA-standard.
Fortfarande finns flera mindre orter i kommunen med relativ tät bebyggelse och med
begränsade möjligheter att på ett godkänt sätt ta hand om avloppsvattnet. Efterhand som
kraven på godkänd avloppshantering skärpts har problematiken tydliggjorts.
I kommunens spillvattenplan 35 har 14 så kallade riskområden identifierats där behov av
anslutning till kommunalt VA kan finnas, se figur 14 nedan. Områdena omfattar minst 10
bostadsbyggnader och avståndet mellan två bostäder är högst 100 m. Behovet av anslutning
till kommunalt VA har kategoriserats i 3 grupper med hänsyn till ekonomi, avstånd till
vattentäkter, geohydrologiska förhållandena, recipienters känslighet, grad av
permanentboende, exploateringsintresse med mera.
Kategori 1 omfattar 6 områden där behovet av kommunal VA-anslutning bedöms som störst.
Orsaken kan vara upplevda problem bland boende, recipients status eller att anslutningen
bedöms som ekonomiskt rimligt.
Kategori 2 omfattar 5 områden där anslutning kan bli aktuellt med hänsyn till områdenas
fortsatta utveckling, till exempel utbyggnad av området.
Kategori 3 bedöms inte vara aktuella för VA-anslutning i dagsläget. Orsaken kan vara
vikande befolkningsutveckling eller orimligt stor kostnad för anslutning till den allmänna
spillvattenanläggningen.

34
35

SFS 1998:808 MB 5 kap. 3 och 8 §§
Spillvattenplan Laholms kommun, LBVA 2016 §5.
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Figur 12, Kategorisering/prioritering av 14 riskområden i Laholms kommun enligt kommunens spillvattenplan.

Kommunstyrelsen gav i september 2016 LBVA i uppdrag att påbörja planeringen för
utbyggnad av en allmän VA-anläggning för vattenförsörjning och spillvattenhantering i
Edenberga-Gråberg. Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att fastigheter i Mellby
by ska ingå i verksamhetsområde för den allmänna spillvatten- och dricksvattenanläggningen.
Projektering för utbyggnad av det allmänna spillvattennätet i området pågår.
Behov
•
•

•

Behov av rutiner och tidsplan för åtgärdandet av riskområden kopplade till spillvattenhanteringen.
Behov av att identifiera nya riskområden (eventuella LAV §6-områden) som ska anslutas till det
allmänna spillvattennätet.
Behov av riktlinjer för att hantera enskilda avlopp som väntar på anslutning till allmänna
spillvattennätet.
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Erfarenheten är att kommunen har ett väl fungerande samarbete mellan berörda aktörer när
det föreligger en risk för en betydande miljöskada. I dagsläget samlas sällan släckvattnet upp
eller omhändertas för destruktion. Det rinner i de flesta fallen ut på marken, ytledes till
recipienten eller ner i spill och dagvattensystemet.
I Laholm finns ingen anläggning där kontaminerat släckvatten kan tas omhand och renas, utan
det behöver istället köras till anläggning på annan ort för sanering. Inför en sanering är det
viktigt att klargöra vem som är ansvarig för händelsen (skadevållande) och att ta reda på vem
som företräder denne. I första hand är det den aktören som står för saneringskostnaderna. Det
saknas tydliga riktlinjer för omhändertagande av släckvatten vid olika objektstyper och
händelser kopplat till geografisk placering.
Behov
•
•
•

Behov av plan för hur släckvatten tas om hand, beroende på plats och typ av brand.
Behov av översyn av texter och mallar i detaljplanearbete med avseende på släckvatten.
Behov av att hantera släckvattenfrågan utifrån större områden snarare än enskilda
verksamheter/byggnader.

Tillsyn av släckvatten

Släckvatten är en fråga vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och ska
vara en del av verksamheternas egenkontroll. Egenkontrollen enligt miljöbalken syftar bland
annat till att verksamheterna ska ha rutiner för kontroll men också att de systematiskt
undersöker och bedömer risker. Verksamheter behöver utifrån detta ha kunskap om hur de
kan ta omhand släckvatten utan att de når recipient eller avloppsreningsverk.
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som har nyare tillstånd från länsstyrelsen har ofta
villkor som reglerar hur släckvatten ska hanteras. Vid miljötillsynen kontrolleras att villkoren
följs.
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Syftet med denna policy är att styrelsen för Laholmsbuktens VA AB (nedan LBVA) ska ange
ramar och riktlinjer för attester. Denna policy avser att reglera den kontrollverksamhet som
varje aktiebolag är skyldig att bygga in i sina interna rutiner vad beträffar handhavande av
bolagets tillgång. Men även för att säkerställa så att VA-kollektivens medel nyttjas på bästa
sätt.
För attester gäller följande:
-

Styrelsens kostnader attesteras av styrelsens ordförande. Ordförandens kostnader
attesteras av 1:e vice ordförande
Verkställande direktörens kostnader attesteras av styrelsens ordförande
Verkställande direktören har generell attesträtt inom hela företaget och övriga
medarbetare har en så kallad delegerad attesträtt
Riktlinjer ska finnas som förtydligar att beslut som får ekonomiska konsekvenser
fattas på rätt nivå
LBVA ska vägra utbetalning om föreskriven attest saknas, är bristfällig eller om det
finns brister i kontrollåtgärderna

Policy för attest i Laholmsbuktens VA AB
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Informationsärende
Laholmsbuktens VA AB
2021-08-25
LBVAAB 2021/00010

Ärende LBVAAB 2021/00010
Beslutsinstans:

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB

Information från VD 20 september 2021
Laholmsbuktens VAs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av informationsärendet








Hantering av moms
Lena Olsson
Information om försäkringsfrågor samt uppföljning och genomgång av bolagets viktigare avtal.
Mattias Leijon
Läges- och konsekvensbeskrivning av arbetet med att minska tillskottsvatten inom prioriterade
områden.
Michael Mortensen
Dricksvattensituationen
Mattias Leijon
Simlångsdalen
Mattias Leijon
Aktuella dagvattenprövningar Skummeslöv
Mattias Leijon
Faktureringstjänst – HEM
Mattias Leijon
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-05-27
LBVAAB 2021/00080

Ärende LBVAAB 2021/00080
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Kommunfullmäktige
Laholmsbuktens VA AB

Va-taxa 2022 Halmstads kommun
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta va-taxan enligt bilaga 1 att gälla från och med 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
VA-verksamhetens intäkter utgörs av anläggningsavgifter, som är engångsavgifter som betalas i
samband med anslutning till den allmänna va-anläggningen, och av löpande brukningsavgifter.
Laholmsbuktens VA AB ser årligen över va-taxan i syfte att uppnå kostnadstäckning för kommunens
va-verksamhets drift och investeringar.
Den ekonomiska planeringen följer de underliggande behoven för drift, förnyelse och utveckling av den
allmänna va-anläggningen för att leverera hållbara vattentjänster över tid. Detta innebär att nuvarande
kunder ska bära sin kostnadsandel, men också att de nya kunder som tillkommer genom exploatering i
kommunen eller genom att befintlig bebyggelse förses med allmänt va-system ska svara för sin andel av
kostnaden för inträde i och tillgång till befintlig va-struktur och för utbyggnad till det aktuella området
eller tomten.
LBVA jobbar på uppdrag av styrelsen för att utveckla va-taxan med syfte att få en prissättning som
bidrar till vattensmarta beteenden och vattensmart användning av det dricksvatten som i grund och
botten är till hushållsanvändning och för människors hälsa. Detta uppdrag omfattar både att föreslå hur
en volymbaserad differentiering i flera steg av dricksvattenpriset kan skapas samt hur kommunerna
genom LBVA kan tillhandahålla så kallat tekniskt vatten för att ersätta dricksvattenanvändning där så är
möjligt. Utredningarna omfattar också frågor om premier för bortkoppling av dagvatten, införande av
va- och vattensmartrådgivare, dagvattenavgift för allmän platsmark.
För att få en bättre vattenmätning hos kunderna har styrelsen beslutat om snabbare införande av
digitala vattenmätare. Vidare har styrelsen beslutat om införande av vattenmätare för samtliga
dricksvattenkunder vilket har störts påverkan på fritidsfastigheter i Laholm som saknat vattenmätning
generellt sett. I Halmstad är det ett fåtal fastigheter som behöver upprätta frostfri mätarplats för
permanent uppsättning av vattenmätare. Införande av vattenmätare i alla fastigheter skapar den
nödvändiga infrastrukturen som krävs för att kunna införa en differentiering av dricksvattenpriset.
En ny konstruktion av va-taxan med vattensmart prissättning som utgångspunkt bedöms kunna införas
tidigast 2025/2026, med hänsyn till att arbetet med snabbare införande av digitala vatt enmätare
planeras för att genomföras under 2022-2024.
Föreliggande förslag innehåller förändringar avseende dagvattenavgift för så kallad allmän platsmark.
Allmän platsmark innefattar gemensamma ytor som utgörs av allmänna vägar och grönytor som har
behov av vattentjänsten dagvatten för att ta hand om dagvatten som uppstår på dessa ytor. I de flesta
fallen är det kommunen eller Trafikverket som är så kallad allmän platsmarkshållare och därmed
1(5)
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ansvarig för att betala anläggningsavgift då ytorna ansluts till det allmänna dagvattensystemet samt
brukningsavgift för tiden därefter. Detta är ett naturligt steg för att alla fastigheter som har behov av
dagvattentjänster ska vara med och bidra till både anläggnings- och driftkostnader på ett rättvist och
skäligt sätt såsom vattentjänstlagen föreskriver.
För 2022 föreslås inga förändringar för avgifterna för typhus A och typhus B.
Anläggningsavgift:
Typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 m3 vatten/år) är fortsatt 155 500 kr
inkl moms.
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m2 tomtyta och förbrukning 2 000 m3
vatten/år) är fortsatt 442 500 kr inkl moms.
Brukningsavgift:
Typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 m3 vatten/år) är fortsatt 4 680 kr
inkl moms.
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m 2 tomtyta och förbrukning 2 000 m3
vatten/år) är fortsatt 38 430 kr inkl moms.
Ärendets beredning
För Laholmsbuktens VA AB har Catarina Berg och Mattias Leijon deltagit i beredningen av ärendet.
LBVA har anlitat konsultföretaget WSP för relevanta utredningar i framtagande av föreliggande förslag.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Den ekonomiska planeringen följer de underliggande behoven för drift, förnyelse och utveckling av den
allmänna va-anläggningen för att leverera hållbara vattentjänster över tid. VA-taxan är det samlade sätt
som används för att definiera och fördela kostnaderna för respektive vattentjänst för drift, förnyelse
och utveckling av den allmänna va-anläggningen. Detta innebär att nuvarande kunder ska bära sin
kostnadsandel, men också att de nya kunder som tillkommer genom utbyggnad i kommunen ska svara
för sin andel av kostnaden för inträde i och tillgång till befintlig va-struktur och för utbyggnad till det
aktuella området eller tomten.
Det sker också översyn för att säkerställa att va-taxans uppbyggnad ska motsvara de krav som följer av
lagen om allmänna vattentjänster (LAV) om hur va-avgifter ska tas ut för att säkerställa en skälig och
rättvis fördelning med självkostnadsprincipen som grund. Svenskt Vatten, som är branschföreningen
för kommunernas va-verksamheter, utarbetar också riktlinjer som stöd för hur va-taxor bör byggas upp
för att följa LAV och den rättspraxis som utvecklats genom prövning av va -taxor. Prövning av va-taxor
sker i mark- och miljödomstolen, tidigare skedde denna prövning av en särskild domstol , Statens vanämnd.
Laholmsbuktens VA AB har i uppdrag att föreslå justeringar av va-taxan i syfte att uppnå
kostnadstäckning för kommunens va-verksamhet. VA-verksamhetens intäkter utgörs dels av
anläggningsavgifter som är engångsavgifter som betalas i samband med anslutning till den allmänna va anläggningen, dels av löpande brukningsavgifter.
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Enligt vattentjänstlagen är fastighetsägare inom verksamhetsområde skyldiga att betala avgifter, både
anläggningsavgifter och brukningsavgifter, för de vattentjänster som de har behov av.
Enligt § 27 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
27 § Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för
en allmän va- anläggning, om
1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet
förmänniskors hälsa eller miljön.
Enligt ovan nämnda § 27 gäller det allmän platsmarkshållare (APH). Mot bakgrund av denna paragraf
behöver VA-verksamheten införa avgifter för dagvattengata i va-taxa för APH.
Det är oftast kommunen eller Trafikverket som är allmän platsmarkshållare. Enligt vår bedömning
finns det ingen vägförening som är allmän platsmarkshållare och således kommer ingen vägförening
debiteras denna avgift tillsvidare.
För anläggningsavgift ska APH betala samma avgift, kr/m², för anläggandet av dagvattengata för en
huvudgata som en villaägare gör för anläggandet av dagvattengata för en lokalgata. För bostadsfastighet
eller fastighet med annan verksamhet baseras avgiften för dagvattengata på antal lägenheter och ytan på
fastigheten. För APH föreslås istället att avgiften baseras på ytan på den aktuella vägen, dvs ytan för
den aktuella allmänna platsen som har behov av dagvattenavledning. Målet är att taxan ska fördela
kostnaderna så att rättvisa och skälighet uppnås.

Analys och förslag
Kommande års budget för drift och investeringar bedöms få kostnadstäckningar genom nuvarande
avgiftsnivå och därför föreslås inga förändringar i de övriga anläggnings- och brukningsavgifterna.
Framtaget förslag bygger på att räkna ut en avgift för APH utifrån vad en villaägare betalar för en viss
uppskattad ”vägbit”. Ett sådant förslag bygger, liksom taxan i stort, på generaliseringar. Här har man
antagit att en lokalgata är 6 meter bred och att i genomsnitt 40 meter fastighetstomt vetter mot gatan.
En villaägare betalar då ca 10 960 kr exkl moms och gatuytan bedöms vara 120 m².
Anläggningsavgiften för APH för huvudgator blir (91,20 kr/m² exkl moms) 114 kr/ m² inkl moms
enligt gällande va-taxa.
För brukningsavgift ska den som svarar för att allmän platsmark, APH, betala en avgift om vatten från
den allmänna platsmarken inom verksamhetsområdet bortleds genom den allmänna VA-anläggningen.
Det sker utifrån de ytor som avvattnas till va-huvudmannens. Brukningsavgiften föreslås bli (0,96
kr/m² exkl moms) 1,20 kr/m² inkl moms.

Konsekvenser av förslaget
Inför 2022 föreslås införande av anläggnings- och brukningsavgift för allmän platshållare APH.
Föreliggande förslag innebär att Halmstads kommun påförs en avgift som allmän platsmarkhållare
kring ca 1.430.000 kr vilket enligt konsultens utredningar bedöms motsvara den belastning och
3(5)
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kostnadsandel som ska hänföras till de ytor som kommunen ansvarar för och som belastar det allmänna
dagvattensystemet.
Följande tabell visar att inga höjningar sker av anläggningsavgifterna för övriga.
Halmstad 2021

Halmstad 2022

Typhus A
155 500:(enbostadshus, 800 m²)
Typhus B
442 500:(15 lgh, 800 m²)
Annan fastighet
253 000:(3 000 m²)
Annan fastighet
603 000:(10 000 m²)
Annan fastighet
1 603 000:(30 000 m²)
Obebyggd bostadsfastighet143 000:(1 000 m²)

155 500:442 500:253 000:603 000:1 603 000:143 000:-

LBVA föreslår följande ändringar i taxan inför 2022:
1

§ 9. ”Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga anläggningsavgift efter särskilt upprättat avtal gällande ytor. Avgift utgår per
m² yta gata/väg/torgyta/parkmark med 91,20 kr utan moms och 114 kr inkl moms
Kommentar: Avgift utgår per m² yta gata/väg/torgyta/parkmark med 91,20 kr utan
moms och 114 kr inkl moms. Anledning är att uppfylla lagkravet 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster Mot bakgrund av denna paragraf behöver VA-verksamheten
införa avgifter för dagvattengata i va-taxa för APH.

2

§ 13.1.1 ”Dagvattenavgift från allmän plats…… ”
Kommentar: Ny paragraf. Avgift utgår per m² yta gata/väg/torgyta/parkmark med
0,96 kr utan moms och 1,20 kr inkl moms.

3

§ 13.2 ”Föreligger inte avgiftsskyldighet för…”
Kommentar: Avgift efter tomtyta ändras procentsatsen till 71 % för Df och 29 %
för Dg

4

§ 17 ”Föreligger inte avgiftsskyldighet för…”
Kommentar: Avgift efter tomtyta ändras procentsatsen till 71 % för Df och 29 %
för Dg. Det ska vara samma procentsats för obebyggd som bebyggd fastighet.

5

§ 17 ” För sprinkleranläggning, privata brandposter eller ……..”
Kommentar: Ny text privata brandposter, en tilläggstext för avgiftsuttag

6

§ 18 ”Kapacitetsprov för sprinkler…..
Kommentar: LBVA kommer fortsättningsvis inte att tillåta kapacitetprov för
4(5)
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sprinkler. Kapacitetsprov får endast genomföras på fastighetens egen installation.

Ärendets beslutsgång
Ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Förslag till Taxa för Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2022
2. Jämförelsediagram anläggningsavgifter och brukningsavgifter 2021
3. Kommentarer till 2021 års taxestatistik från Svenskt Vatten
4. Taxa för hållbara vattentjänster, PM1 Bruknings- och anläggningsavgift för allmän
platsmarkshållare, WSP 20210712
Information om beslutet
Expedieras till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i kommunfullmäktige i Halmstad.
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Fariba Afzali, avdelningschef
Handläggare, Catarina Berg, Abonnentingenjör
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TAXA
för Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX att gälla från och med 2022-01-01.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Halmstads kommun
är Halmstads kommun. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Laholmsbuktens VA AB på uppdrag av huvudmannen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Halmstads kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med:
Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste
sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Sjukvård

Butiker

Utställningslokaler

Småindustri

Hotell

Restauranger

Stormarknader

Hantverk

Utbildning

Sporthallar
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Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Exempel på sådana byggnader är:
Logistik

Parkeringsgarage

Biltvättar

Campingplatser
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
För ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar en enhet,
men där nyttan inte kan anses vara samma per lägenhet som för andra fastigheter, ska
en sådan enhet räknas som 3/4 av en lägenhet. Exempel på lägenheter med mindre
nytta än andra lägenheter är studentrum och äldreboende med eget pentry
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål
Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvatten-

Ja

Ja

Ja

Ja

avlopp från fastighet
Dg, dagvattenavlopp
från allmän platsmark
4.2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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Här förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5
Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

A.
En avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

57 600kr

72 000kr

B.
En avgift avseende upprättande av
varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

24 800 kr

31 000 kr

32 kr

40 kr

16 400kr

20 500 kr

13 600 kr

17 000 kr

C.

En avgift per m2 tomtyta

D.

En avgift per lägenhet

E.*
En grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

* Avgift enligt 5.1 E tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 A och B.
I det fall avgift enligt 5.1 E tas ut reduceras avgift enligt 5.1 A och 5.1 B enligt
§ 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.
5.2
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1 A lika mellan fastigheterna.
5.3
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till
byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 C tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 A, B och D eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats,
summan av avgifterna enligt 5.1 A, B, D och E. För småhus (max 2 lägenheter) tas
avgift enligt 5.1 C inte ut för yta överstigande 3 000 m2 .
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 C i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av
vad som föreskrivs i 8.2.
5.4
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas avgifter enligt 5.1 A och B.
5.6
Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 C för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgiften inte ska anses vara
förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i
5.3.
5.7
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet, ska erläggas avgift enligt 5.1 D för varje tillkommande
lägenhet.
5.8
Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 E.
§6
6.1
För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

A.
En avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

57 600kr

72 000kr

B.
En avgift avseende upprättande av
varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

24 800 kr

31 000 kr

40 kr

50 kr

13 600 kr

17 000 kr

C.

En avgift per m2 tomtyta

D.* En grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.
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* Avgift enligt 6.1 D tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 A och B.
I det fall avgift enligt 6.1 D tas ut reduceras avgift enligt 6.1 A och 6.1 B enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive
upprättats.
6.2
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 6.1 A lika mellan fastigheterna.
6.3
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som
tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från
den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas avgifter enligt 6.1 A och B.
6.6
Ökas fastighetens tomtyta, ska avgift enligt 6.1 C erläggas för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
6.7
Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 6.1 D.
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§7
7.1
För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 A

100 %

6.1 A

100 %

Avgift per FP

5.1 B

100 %

6.1 B

100 %

Avgift per m2 tomtyta

5.1 C

100 %

6.1 C

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 D

0%

Grundavgift för Df, om FP för 5.1 E
Df inte upprättats

100 %

_
6.1 D

_
100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
FP = förbindelsepunkt
Avgift enligt 5.1 C tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 A och B eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen
men förbindelsepunkten för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 A, B
och E, jfr 5.3 andra stycket.
7.2
Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Avgift per m2 tomtyta

5.1 C

*)

6.1 C

Lägenhetsavgift

5.1 D

100 %

_

30 %
_

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 C om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.
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§8
8.1
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål,
ska erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgift för framdragen servisledning
En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 A resp. 6.1 A

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 A resp. 6.1 A

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 A resp. 6.1 A

Avgifter i övrigt
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning
FP

5.1 B

30 %

50 %

20 %

_

Avgift per m2 tomtyta

5.1 C

30 %

50 %

_

20 %

Lägenhetsavgift

5:1 D 30 %

50 %

_

20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 E

_

_

100 %

_

Avgift per uppsättning
FP

6.1 B

30 %

50 %

20 %

_

Avgift per m2 tomtyta

6.1 C

30 %

50 %

_

20 %

Grundavgift Df utan FP 6.1 D

_

_

100 %

_

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 B respektive 5.1 E, eller 6.1 B respektive 6.1 D
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgifterna
enligt 5.1 A även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
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8.3
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 40 % av avgiften enligt 5.1 A resp 6.1 A. Etableringsavgiften
avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbete inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga
anläggningsavgift efter särskilt upprättat avtal gällande ytor. Avgift utgår med:
Utan moms
Avgift utgår per m² yta gata/väg/parkmark
med

91,20 kr

Med moms
114 kr

§ 10
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 11
11.1
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkningen.
11.2
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.
11.3
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till
belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft
och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska
ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt
§ 11.2.
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11.4
Avgiftsskyldighet enligt §§ 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t.ex. ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut
enligt § 11.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 12
12.1
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
12.2
Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag
som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
12.3
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med
annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnader för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 13-22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13
13.1
För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
A. En fast avgift per år, mätställe och mätarkapacitet Qn
Utan moms

Med moms

1

upp till Q3 4, qn 2,5

1 700 kr

2 125 kr

2

2 x Q3 4, 2 x qn 2,5, Q3 10, qn 6

10 200 kr

12 750 kr

3

3 x Q3 4, 3 x qn 2,5

17 000 kr

21 250 kr

4

4 x Q3 4, 4 x qn 2,5, 2 x Q3 10, 2 x qn 6,
Q3 16, qn 10

25 500 kr

31 875 kr

5

3 x Q3 10, 3 x qn 6, qn 15

34 000 kr

42 500 kr

6

4 x Q3 10, 4 x qn 6,2 x Q3 16, 2 x qn 10

42 500 kr

53 125 kr

7

3 x Q3 16, 3 x qn 10

51 000 kr

63 750 kr

8

4 x Q3 16,4 x qn 10, qn 40

68 000 kr

85 000 kr

9

2 x qn 40, qn 60-90

85 000 kr

106 250 kr

10

Byggmätare

2 400 kr

3 000 kr

240 kr

300 kr

För mätare med pulsgivare tillkommer per mätare

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe
B. En avgift per m3 levererat dricksvatten

4,00 kr

5,00 kr

C. En avgift per m3 utsläppt spillvatten mätt som levererad dricksvattenmängd

6,00 kr

7,50 kr

10,00 kr

12,50 kr

68,00 kr

85,00 kr

För både dricks- och spillvatten är avgiften per m3
D. En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta
För bostadsfastighet med maximalt två lägenheter
tas avgift ut för maximalt 1200 m².
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13.1.1
Dagvatten från allmän plats
Den som ansvarar för allmän platsmark tecknar avtal med huvudmannen om avgiftsgrundande ytor och erlägger därefter årlig avgift.
Avgift utgår för per m² yta gata/väg/parkmarkmed:
Pris, kr/m² yta

Utan moms

Med moms

0,96 kr

1,20 kr

13.2
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den
fasta årsavgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

60 %

-

-

71 %

29 %

Fast avgift

13.1 A

40 %

Avgift efter tomtyta

13.1 D

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
13.3
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare
inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 A (minsta mätarkapacitet),
B, C och D ut efter en antagen förbrukning om 200 m3 /år och lägenhet i permanentbostad och med 75 m³/år och lägenhet för fritidsbostad.
13.4
För s k byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 A samt enligt 13.1 B och
C. Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per
lägenhet och tillfälle.
13.5
Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
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Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning
eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark och
miljödomstolen.
13.6
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna enligt med vad som framgår av § 18.
13.7
För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o dyl.), ska erläggas avgift med 10 % av avgiften enligt 13.1 C.
13.8
Om avloppsvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat i sådan grad
att dess sammansättning avsevärt avviker från normalt hushållsspillvatten ska särskild reningsavgift baserad på extra föroreningsmängd uttas enligt följande:
Utan moms

Med moms

SSsed sedimenterbar suspenderad substans

4,50 kr/kg

5,625 kr/kg

BOD7 organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning

2,50 kr/kg

3,125 kr/kg

P totalfosfor

25,00 kr/kg

31,25 kr/kg

N totalkväve

35,00 kr/kg

43,75 kr/kg

Som extra föroreningsmängd räknas SSsed , BOD7 , P och N utöver vad som motsvaras av följande gränsvärden för föroreningshalter.
SS sed

0,350 kg/m3

BOD7

0,300 kg/m3

P

0,014 kg/m3

N

0,030 kg/m3

Extra föroreningsmängd utgör således för:
SSsed

Q x (U SSsed - 0,350) kg

BOD7

Q x (U BOD7 - 0,300) kg

P

Q x (U P - 0,014) kg

N

Q x (U N - 0,030) kg

Där Q = mängd spillvatten med föroreningshalt överskridande angivet
gränsvärde, m3
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U SSsed, U BOD7 , U P, U N = uppmätta eller på annat sätt bestämda föroreningshalter i
spillvattnet, kg/m3
Q, U SSsed, U BOD 7 , U P, U N bestäms på sätt, varom avtal eller annan överenskommelse
träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest efter huvudmannens uppskattning.
Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra föroreningsmängd.
Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest att huvudmannens medgivande föreligger.
§ 14
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift enligt särskilt upprättat avtal.
§ 15
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
§ 16
För stug- och campingområden är brukningsavgiften:
Utan moms

Med moms

För stugområden:
A

Med gemensam mätning och allmänna va-ledningar, avgift
per stuga och år

1 190 kr

1 488 kr

B

Med sk gemensamhetsanläggningar, avgift per stuga och år

816 kr

1 020 kr

Till avgift enligt 16 A och B kommer avgift enligt 13.1 B, C, D
§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift motsvarande halv
avgift för qn 2,5/Q3 4 enligt 13.1 A. 1 och avgift efter tomtyta enligt 13.1 D.
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Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
årsavgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

60 %

-

-

71 %

29 %

Fast avgift

13.1 A

40 %

Avgift efter tomtyta

13.1 D

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare per åtgärd

640 kr

800 kr

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel per åtgärd

500 kr

625 kr

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel vid bristande
betalning per åtgärd

625 kr

-

Länsning av vattenmätarbrunn

400 kr

500 kr

Förgäves besök vid avtalad tid

400 kr

500 kr

Sönderfrusen vattenmätare nedtagning och uppsättning
av ny

960 kr

1 200 kr

Byte av fjärravläsningsenhet på vattenmätare orsakat av
skadegörelse p.g.a. fastighetsägares oaktsamhet

700 kr

875 kr

Försvunnen mätare

800 kr

1 000 kr

Undersökning av vattenmätare upp till qn 2,5/ Q3 4

1 200 kr

1 500 kr

Undersökning av vattenmätare större än qn 2,5/ Q3 4

1 600 kr

2 000 kr

1 120 kr/tim

1 400 kr/tim

16 kr/m³

20 kr/m³

400 kr

500 kr

1 360 kr

1 700 kr

20 kr

25 kr

Kapacitetsprov för sprinkler, kostnad för förbrukad
dricksvattenmängd tillkommer
För hämtning av vatten från iordningställda betalstationer
utgår avgift per m³ levererad mängd vatten
Borttappad tankstationsnyckel
Hyra av ståndrör med mätare för tillfällig vattenförsörjning:
Grundavgift (inkl. 10 dygn), samt avgift enligt 13.1 B.
Därefter per dygn, samt avgift enligt 13.1 B.

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar kl. 07.00 – 16.00) debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
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För sprinkleranläggning, privata brandposter eller motsvarande anläggningar för
brandvattenförsörjning utgår årlig avgift med:
Utan moms

Med moms

För dimension till och med

100 mm

4 300 kr

5 375 kr

För dimension

150 mm

8 600 kr

10 750 kr

För dimension större än

150 mm

17 200 kr

21 500 kr

§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt
särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.
§ 20
Avgift enligt 13.1 A och D debiteras fram till leveransdagen i lämpligt intervall.
Avgift enligt 13.1 B och C debiteras fram till leveransdagen på grundval av enligt
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som
anges i §§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen
skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning
och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållande,
får huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
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Spillvatten och slam av hushållsbeskaffenhet, som samlats upp vid arbeten med spillvattenledningar, kan mot avgift avlämnas vid reningsverk.
Uppgift om avlämningsställe och förutsättningar för avlämning ges vid
varje enskilt fall. Enbart företag med lämplig utrustning för avlämning
kan nyttja tjänsten. Taxan är 87,50 kr/m³ utan moms och 109,50 kr/m³
med moms.

TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.4,
13.7 och 13.8 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare,
ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tilllämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen enligt § 53 i lagen om allmänna vattentjänster.
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Sammanfattning
Förändringarna av VA-taxorna i Sverige under det senaste året
ligger ungefär på den nivå som Svenskt Vatten bedömer som
nödvändig nationellt för att klara investeringsbehoven de närmaste 20 åren. Den nivån är 4% per plus inflation, motsvarande
en fördubbling under perioden. De senaste åren har höjningarna
legat i underkant, så det finns ett gap att ta igen.
Årets genomsnittliga höjning av brukningsavgifterna är 5,1% för ett s.k. typhus A, ungefär
en normalvilla med två vuxna och två barn. För ett typhus B, ett flerbostadshus med 15
lägenheter, är höjningen något mindre, 4,6%. Spridningen mellan kommunerna förefaller snarast att öka. Järfälla är den kommun som höjt sina brukningsavgifter mest av
alla med drygt 25%. Samtidigt finns det en handfull kommuner som sänkt.
En total årskostnad för ett typhus A varierar mellan 3 200 kr och 15 600 kr, en skillnad
på nästan 500% för en i princip identisk tjänst. Skillnaden i anläggningsavgift, engångskostnaden vid anslutning till kommunalt VA, är ännu större med 325 000 kr i den dyraste
och 44 000 kr i den billigaste kommunen. Det motsvarar över 700% i skillnad.
Det finns vissa samband mellan taxenivåer och till exempel kommunstorlek, ledningslängd per ansluten och befolkningstillväxt, men ingen parameter förklarar alla
skillnader. Svenskt Vattens uppfattning är att de stora, och ökande, regionala skillnaderna är en fråga som behöver lyftas upp och diskuteras politiskt. De kommer inte att
jämnas ut av sig själva.
Svenskt Vattens uppfattning är att någon form av statligt stöd eller utjämningssystem
behöver övervägas.
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Inledning
Svenskt Vatten har sedan många år undersökt taxorna för kommunalt vatten och avlopp
(VA) och sammanställt statistiken i en årlig rapport.
I takt med att medvetenheten om investeringsbehoven tilltagit har intresset för
finansieringen av förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningar ökat och därmed har
VA-taxorna hamnat i blickpunkten. Svenskt Vatten har i tidigare rapporter pekat på att
dessa kommer att behöva höjas på grund av förnyelse av åldrande anläggningar, ökande
krav på avloppsrening och klimatförändringarna.
Finansieringen av de framtida investeringarna innebär ett behov av att fördubbla
taxorna i fast penningvärde under en 20-årsperiod, sett över hela landet. Det skulle
motsvara en årlig ökningstakt på ungefär 4% utöver inflationen.
Svenskt Vatten har tre huvudsyften med den här rapporten.
Att beskriva den faktiska utvecklingen av VA-taxorna, förändringar av brukningsavgifter och anläggningsavgifter i enskilda kommuner och sammantaget för hela landet.
Att på ett enkelt sätt redovisa den totala kostnaden för kommunalt VA för en vanlig
villaägare i ett antal kommuner.
Att illustrera och kommentera förklaringar till varför det är så stora skillnader som
400-500% i kostnad för en vanlig villaägare för en i princip identisk tjänst, dricksvattenförsörjning och avloppsrening, levererat med ett och samma regelverk i hela landet.
Slutligen också att börja undersöka om det finns några tydliga, påvisbara samband
mellan taxenivåer och andra faktorer, som kommunstorlek eller ledningslängd per
ansluten.
Metodbeskrivning och bakgrundsfakta om undersökningen finns sist i rapporten.
Allt statistiskt underlag för landets samtliga kommuner går att ta del av på Svenskt
Vattens webb.
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VA-taxor – så funkar det
i allmänhet
Kommunalt VA finansieras av avgifter (taxor), inte av kommunalskatt. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om taxans utformning och nivåerna.
Svenskt Vatten har tagit fram ett normalförslag som en kommun kan välja att använda
och som baserar sig på lagstiftning (Lagen om allmänna vattentjänster) och rättspraxis.
Lagstiftningen säger att avgifterna ska vara rättvisa och skäliga, utgå från självkostnadsprincipen och att de får ta hänsyn till den nytta som brukaren/kunden har av anslutningen till kommunalt VA.
Taxorna är komplicerade att förklara och en stor kommunikativ utmaning för många
VA-huvudmän.
De delas upp i brukningsavgifter (löpande) och anläggningsavgifter (vid anslutningen). Båda dessa kan innehålla olika delavgifter för dricksvatten, avlopp respektive
dagvattenhantering. Avgifterna kan också innehålla både fasta och rörliga delar. Det är
heller inget som hindrar en kommun från att skjuta till skattemedel eller att låta intäkter
från brukningsavgifter finansiera utbyggnad eller vice versa. I teorin skulle en kommun
kunna ha en enda fast avgift, oavsett förbrukning, en ”flat rate”. Eller enbart en rörlig
avgift per kubikmeter förbrukat vatten.
Sammantaget gör detta exakta jämförelser svåra och därför används två typhus, A
och B, för att ändå få en uppfattning om skillnader. Typhus A motsvarar ungefär en
normal villa med förbrukning för två vuxna och två barn. Typhus B är ett flerbostadshus
med 15 lägenheter.
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Resultat – det kostar kommunalt
VA i Sverige 2021
Brukningsavgifter
Årskostnad
Medel 2021
(2020)

Förändring jämfört med
föregående års taxa
(2020)

Månadskostnad
per hushåll
(2020)

Typhus A (villa)

8 220 kr (7 828 kr)

+5,1 % (+4,0%)

685 kr (652 kr)

Typhus B (flerfamilj)

76 701 kr (73 326 kr)

+4,6 % (+3,9%)

426 kr (407 kr)

Den genomsnittliga höjningen i Sveriges kommuner för typhus A på 5,1% motsvarar
ungefär den årliga takt som Svenskt Vatten bedömer som nödvändig för att klara de
framtida behoven. Den genomsnittliga årskostnaden på 8 220 kr är också ett genomsnitt
för de 290 kommunerna. Tar man hänsyn till att stora kommuner med många invånare
ofta har lägre brukningsavgifter så betalar en ”Medelsvensson” i en villa istället cirka 6
830 kr/per år.
Om brukningsavgifterna för Sveriges samtliga kommuner presenteras som i figur
1 nedan så framgår hur stora skillnaderna är över landet. Mellan den högsta och den
lägsta skiljer nästan 500%. Bland de tio med högst avgifter enligt tabellen finns både
små med sviktande befolkningsunderlag och storstadsnära, expanderande kommuner.

Tabell 1
Årskostnad för kommunalt VA för boende i villa
och lägenhet år 2021 och
förändring jämfört med
tidigare år (Brukningsavgift
för typhus A och typhus B)
Medelvärden baserat på
VASS taxa 2021. (Anm1: rörlig
avgift 27 kr/kbm för vatten
och avlopp)

”Tjörn är en ö och en relativt gles kommun med en stor säsongsbefolkning och besvärliga markförhållanden med omväxlande berg och lera. Kombinerat med osäker tillgång på råvatten förklarar det Tjörns höga taxor. Samtidigt så vet vi att alla de investeringar vi har gjort och gör nu är helt nödvändiga och att andra kommuner har
liknande utmaningar framför sig.”
Lars Carlsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Tjörns kommun
”Ett par tusen enskilda avlopp har ersatts med kommunalt VA för att försörja områden med grundvattenproblem som saltvatteninträngning. Infrastrukturen har därför
byggts ut men kommunen är vidsträckt med många verk och långa ledningar vilket ger
höga driftkostnader. Nu är vi inne i en fas där vi behöver reinvestera och uppgradera
befintlig anläggning samtidigt som Norrtälje tätort expanderar.”
Tommy Lundqvist (C), ordförande i Teknik- och klimatnämnden, Norrtälje kommun
”Det finns i dagsläget ett stort behov av åtgärder på anläggningarna, både ur driftsynpunkt och på grund av föreläggande från tillsynsmyndighet. Utöver detta tillkommer
hantering av den underhållsskuld som byggts upp under många år då den politiska
viljan var att avgifter i Ljusdal ska vara låga. I vissa områden sker en exploatering
kopplat till turism och andra områden avfolkas med minskad fastighetsanvändning
som följd.”
Lena Bergsten, VD, Ljusdal Energikoncernen

Kommentarer till 2021 års taxestatistik

6

196

Anläggningsavgifter
Medel 2021
(2020)

Förändring jämfört med
föregående års taxa
(2020)

Typhus A (enfamilj)

156 000 kr (151 000 kr)

3,3 % (4,3 %)

Typhus B (flerfamilj, 15 lgh)

500 000 kr (480 000 kr)

4,2 % (3,9 %)

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar när hen har fått
en förbindelsepunkt för sitt kommunala VA upprättad. Beräkningen av den här avgiften
brukar vara ganska komplicerad eftersom den tar hänsyn till en rad faktorer och besvärlig
att förklara eftersom den ska värdera (och ta betalt för) den nytta som fastighetsägaren
har av sin anslutning. Den ska också vara baserad på en ”allmän” självkostnad för att
bygga ut och ansluta en fastighet i kommunen.
Den genomsnittliga höjningen i landets kommuner ligger i underkant av det Svenskt
Vattens bedömer som långsiktigt nödvändigt.
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Tabell 2
Kostnad för att ansluta en
villa och ett flerbostadshus med 15 lägenheter
till kommunalt VA år 2021
(Anläggningsavgift typhus A
och typhus B). Medelvärden
baserat på VASS taxa 2021.
Motsvarande värden för år
2020 inom parentes.

8

198

”Vi är en liten skärgårdskommun med behov av långa överföringsledningar, få invånare och stora begränsningar i form av strand- och kulturskydd. Vaxholm ligger högst
därför att vi har som tydlig politisk målsättning att ha en anläggningsavgift i balans
och där kollektivet helst inte ska ta kostnader för nya områden. Att finnas i en väldigt
expansiv region med stora infrastrukturprojekt och konkurrens om entreprenörerna
driver också upp kostnaderna.”   
Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande, Vaxholms stad
”Kungsbacka har länge haft en hög ambition att bygga ut kommunalt vatten och avlopp
i de delar av kommunen som saknat detta. Redan 2009 tog kommunfullmäktige beslut
om att göra en större höjning och att taxan därefter ska följa entreprenadindex. Syftet
var att nybyggnationen i hög grad ska bära sina kostnader och inte drabba brukningsavgifterna i VA-kollektivet.”
Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för teknik, Kungsbacka kommun
Värmdö kommun arbetar med att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende i enlighet med beslutad plan och stöd i översiktsplan 2012 – 2030.
Att bygga ut i de områdena är mer kostsamt än övriga områden eftersom det är mer
berg vilket medför mycket sprängning samt längre sträckor av huvudledningar för
att ansluta dessa fastigheter. Av kommunens investeringar för VA är 55 – 65 procent
i de prioriterade förändringsområdena.
Majken Elfström, VA- och avfallschef, Värmdö kommun
”Tanum är en starkt kuperad kommun med höga bergpartier och djupa lerdalar.
Kommunen är stor till ytan och tätorterna är utspridda. Omvandlingsområden som
ansluts ligger ofta i mer svårtillgänglig terräng vilket gör att kostnaden för anläggandet är hög.”
Lennart Hedin, VA-chef, Tanums kommun
”Det är en rättvisefråga att nya anläggningsavgifter, så långt det är möjligt, ska
spegla den faktiska kostnaden och ej belasta befintligt VA-kollektiv. Sotenäs kommuns
topografi kombinerat med berg och åter berg medför betydligt högre anläggningskostnader i form av sprängningar och pumpstationer för att fungera, jämfört med
schaktning i jord eller grus. Relativt många glest belägna fastigheter ger samtidigt
förhållandevis långa ledningslängder per fastighet.»
Peter Håkansson (M), ordförande, Sotenäs Vatten AB
”Vallentuna växer och står starkt riggade för att genomföra framtida VA-investeringar
med full täckningsgrad via VA-taxan. Kommunen är stor till ytan med en utspridd
bebyggelse och långa överföringsledningar, men tack vare mellankommunala samarbeten som Roslagsvatten, Norrvatten och Käppalaförbundet uppnås samordningsvinster gällande VA-verksamhet.”
Poa Hellqvist, teknik- och fastighetschef, Vallentuna kommun
I den andra änden återfinns kommuner med svagare efterfrågan på tomter och lägre
fastighetspriser och där önskemål om att stimulera inflyttning får vägas mot full kostnadstäckning genom anläggningsavgifterna. En särskild utmaning är för de kommuner
som både har avfolkning av vissa delar och samtidigt har stora exploateringsprojekt i
andra delar kopplat exempelvis till besöksnäringen.
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”I Malå är det ingen som ansluter utan fastigheter försvinner. Låga huspriser och
bankernas ovilja att låna ut pengar gör att det inte förekommer någon nybyggnation. Brukningsavgifterna däremot kommer vi att måsta höja kraftigt för att täcka
kostnaderna för ombyggnation av reningsverket efter EU-domstolens beslut – utan
någon nytta för miljön.”
Lars Grundberg, teknisk chef, Malå kommun
Befolkningsmängden i kommunen har varit ganska oförändrad de sista tio åren
och därav litet behov att höja taxorna för att ansluta nya fastigheter. Det byggs helt
enkelt väldigt lite i kommunen och det finns inga omvandlingsområden identifierade
i översiktsplanen. Vi kommer dock börja arbetet med att anpassa taxan för framtida
utbyggnader nu när förbifart Söderköping (E22) verkar att starta inom några år.
Claes Boman, VA-chef, Valdemarsviks kommun
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I figuren med alla kommunernas höjningar ovan framgår att ungefär hälften av kommunerna höjer med minst den nivå om 4% utöver inflationen som Svenskt Vatten bedömt
som långsiktigt nödvändig på nationell nivå för att klara investeringsbehoven i framtiden. Samtidigt kan man konstatera att spännvidden mellan att höja med mer än 25%
på ett bräde till att faktiskt sänka brukningsavgifterna inte har med några drastiska
kostnadsförändringar eller kostnadsskillnader att göra.
”Askersund har större delen av befolkningen på små tätorter eller ren landsbygd. Vi
har nära 20 mil vattenledningar med ett ökat svinn av producerat dricksvatten. Vi har
som så många andra en stor underhållsskuld när det gäller förnyelse av ledningsnätet
varför vi anser att vi måste öka resurserna för att börja betala av den. Vår taxa har
också legat oförändrad under en längre tid. Det är på många sätt bättre att förnya
enligt plan än att stoppa akuta läckor.”
Staffan Korsgren (L), ordförande kultur- och tekniknämnden, Askersunds kommun
Skurup har inte förändrat sin VA-taxa på sju år. Med en medveten satsning på
vatten och avlopp för att säkra en hållbar utveckling och med utgångspunkten att
VA-kollektivet ska vara självfinansierat, har nivåerna i taxan justerats.
Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande, Skurups kommun
Brukningsavgiften har för Nacka varit oförändrad sedan 2016. I år höjdes den med
anledning av stora prishöjningar från externa leverantörer, Stockholm Vatten och
Avfall och Käppalaförbundet för inköpt vatten respektive rening av avloppsvatten.
Bolaget hanterar även större investeringsvolymer på grund av den stora utbyggnad
som pågår i Nacka och det innebär ökade kapitalkostnader. Anläggningsavgiften har
höjts för att öka täckningsgraden i exploateringsprojekten i Nacka.
Håkan Ekengren (C), ordförande, Nacka vatten och avfall
”Brukningsavgiften i Arvika sänktes med 4 % år 2016 och låg sedan stilla i fyra år.
Under några år fram till 2017 skedde ett överuttag beroende på förändrade räntenivåer. Vi vågade inte tro att räntorna skulle vara så låga en längre tid utan budgeterade
försiktigt. Överuttaget är nu återställt och en större höjning av VA-avgiften behövde
göras för att intäkterna ska matcha nuvarande kostnadsläge. Kostnaderna har höjts
under åren som avgifterna hållits oförändrade, så det blir ett större trappsteg än
önskvärt.”
Lisa Levin (S), ordförande, Arvika Teknik
Ett drygt 60-tal kommuner har valt att låta brukningsavgifterna vara oförändrade och
en handfull har faktiskt sänkt dem.
Vår bedömning är att många kommuner inte har planeringsförutsättningar för en kontinuerlig översyn av en långsiktigt hållbar taxeutveckling. I klartext blir det en ryckighet
med drastiska ökningar eller en översyn av sina taxemodeller som kan ge dramatiska
konsekvenser i det enskilda fallet. Och därvid medföljande tidningsrubriker. Och dagens
lagstiftning med ett balanskrav på tre år kan faktiskt tvinga fram taxesänkningar som
på längre sikt inte är hållbara.
”Lerum har sett över sin taxekonstruktion och infört en avgift för dagvatten gata. Vi
har också anpassat avgifterna till våra kostnader per ändamål, gjort en omfördelning
mellan fast och rörligt där vi ökat den fasta delen av avgifterna och ökat avgiftsskillnaden mellan en liten respektive hög mätarkapacitet. Totalt sett är det inte en sänkning
utan en omfördelning av avgifterna som slår lite olika.”
Anders Möller, enhetschef VA-Planering, Lerums kommun
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”Vi vet dock att vi i Halmstad har stora VA-investeringar framför oss, vilket beror
både på stor tillväxt och på klimatförändringar. Det gäller vattenförsörjning, kapacitetsökningar för spillvattenrening och utbyggnad av dagvattensystem men också
allmän ledningsförnyelse. I takt med dessa investeringar ser vi att avgifterna kan
komma att påverkas.”
Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande, Halmstad kommun
”VA-taxorna i Skellefteå ska över tid motsvara de ekonomiska behov vi har. I en tid av
stark tillväxt och framtidstro, med många nya bostads-, industri- och handelsområden,
innebär detta höjningar vissa år och orörda va-taxor vissa år. Vi satsar även på att
”Vårda och utveckla det vi har”, att på ett bra sätt ta hand om de miljardinvesteringar
som redan finns i våra anläggningar. Taxeutvecklingen följer en långsiktig plan som
gäller för hela 2020-talet.”
Sara Keisu (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun
”Öckerö har bytt taxekonstruktion och med detta följer att vi nu har en dagvattentaxa
och får in brukningsavgifter från vår gatuenhet. En annan förändring som vi gjort, är
att vi tar ut rätt kostnader för lägenhetsavgifterna. Tidigare tillät vår taxa 1-2 lägenheter/fastighet. Även industrier har nu rätt antal lägenhetsavgifter baserat på deras yta.
Detta sammantaget gjorde att vi kunde sänka vår taxa för abonnenter med typhus A.”
Lisette Larsson, VA-chef, Öckerö kommun
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Analys – varför kostar det olika i
olika kommuner?
I matrisen nedan beskrivs en enkel förklaringsmodell till varför taxorna varierar så
mycket över landet.
Påverkansfaktor

Hur det varierar

Effekt för VA-kostnad

Parameter för jämförelse

Antal anslutna,
kommunstorlek

Stor eller liten ’kundbas’ beroende på kommunstorlek eller
VA-organisation i samverkan fler
kommuner.

Fler kunder ger ett större
intäktsunderlag och fler som
delar på nödvändiga kostnader.
En tillräcklig ’kritisk massa’
(kundbas/intäktsunderlag) för
att ha beredskap/personal,
nödvändig kompetens, agera
beställare i projekt och ha processkunskap ’in-house’ ger lägre
kostnader.

Antal anslutna till VA alt.
befolkning

Tillväxt

Befolkningsförändring. Övrig
samhällsutveckling positiv ger
investering i annan infrastruktur
och stärkta kommunala organisationer som gynnar VA (ex gata,
samhällsplanering).
Betalningsvilja och fastighetsägares möjlighet att betala höga
anslutningskostnader hög/låg.

Tillväxt och exploateringar
täcker en större del av
dagens investeringsbehov.
Framtidssatsningar och kapacitetsutbyggnad belastar ej i
samma utsträckning befintligt
VA-kollektiv.

Demografisk utveckling.
Fastighetspriser.

Bebyggelsetäthet

Olika andel gles bebyggelse med
många små tätorter respektive
tät stadsbebyggelse.

Mer anläggningar och ledningsnät per ansluten person ger
totalt sett högre kostnader.

Ledningslängd per ansluten

Klimat, geografi, vatten,
miljö

Tjäldjup, topografi, nederbörd,
vattentillgång, behov av miljöskydd etc.

Mer utmanande naturgivna
förutsättningar kräver mer
avancerade och kostsamma
VA-system.

Region (norr, söder, kust, inland)

Historik VA-ekonomi

Stora lån och höga kapitalkostnader eller avskrivna investeringar finansierade av statsbidrag på 1900-talet.

Kapitalkostnader ökande p.g.a.
renoveringsbehov befintliga
anläggningar och ökande miljökrav men intäktsbasen samma
eller minskande.

Andel kapitalkostnad alt. total
kapitalkostnad per ansluten.

Samverkan

En enskild liten kommun med
några få tusen invånare och
många verk eller stora, samägda
bolag eller kommunalförbund
med upp till en miljon anslutna
till ett verk.

Dricksvattenproduktion och
avloppsrening har uppenbara
skalfördelar.

Befolkningsunderlaget för
samverkansorganisationen.

Fördjupar man analysen genom att titta på olika samband mellan taxor och några andra
faktorer blir bilden mer nyanserad och samtidigt mer komplicerad. I figur 3 nedan framgår att det finns ett samband mellan små kommuner och höga taxor respektive stora
kommuner och låga taxor men att spridningen samtidigt är stor, 400% skillnad mellan
två lika stora kommuner som exempel.

Kommentarer till 2021 års taxestatistik

Tabell 3
Exempel möjliga påverkansfaktorer - kostnader för
vattentjänster och nivå för
VA-taxa.
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Metodbeskrivning
Svenskt Vatten genomför årligen en taxeundersökning tillsammans med sina medlemmar VA-organisationerna. Samtliga kommuners aktuella VA-taxor ingår i underlaget.
VA-organisationerna rapporterar in taxorna i statistiksystemet VASS. Svenskt Vatten
sammanställer, granskar och korrigerar uppenbara felaktigheter och följer upp större
avvikelser. Svenskt Vatten ansvarar ej för att samtliga uppgifter är korrekta. Statistiken
i VASS ger dock den mest aktuella och kompletta bilden av tillståndet i VA-Sverige.
Medlemmar i Svenskt Vatten kan logga in i statistiksystemet VASS och ta
del av det kompletta underlaget. Övriga kan vända sig till rapportförfattarna,
Svenskt Vattens medarbetare Magnus Bäckström och Dan Löfgren via epost
svensktvatten@svensktvatten.se för metodfrågor och synpunkter eller gå in på Svenskt
Vattens webb och hämta hem de viktigaste siffrorna för alla kommuner.
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Ärende LBVAAB 2021/00081
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Kommunfullmäktige
Laholmsbuktens VA AB

Va-taxa 2022 Laholms kommun
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta va-taxan enligt bilaga 1 att gälla från och med 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
VA-verksamhetens intäkter utgörs av anläggningsavgifter, som är engångsavgifter som betalas i
samband med anslutning till den allmänna va-anläggningen, och av löpande brukningsavgifter.
Laholmsbuktens VA AB ser årligen över va-taxan i syfte att uppnå kostnadstäckning för kommunens
va-verksamhets drift och investeringar.
Den ekonomiska planeringen följer de underliggande behoven för drift, förnyelse och utveckling av den
allmänna va-anläggningen för att leverera hållbara vattentjänster över tid. Detta innebär att nuvarande
kunder ska bära sin kostnadsandel, men också att de nya kunder som tillkommer genom exploatering i
kommunen eller genom att befintlig bebyggelse förses med allmänt va-system ska svara för sin andel av
kostnaden för inträde i och tillgång till befintlig va-struktur och för utbyggnad till det aktuella området
eller tomten.
LBVA jobbar på uppdrag av styrelsen för att utveckla va-taxan med syfte att få en prissättning som
bidrar till vattensmarta beteenden och vattensmart användning av det dricksvatten som i grund och
botten är till hushållsanvändning och för människors hälsa. Detta uppdrag omfattar både att föreslå hur
en volymbaserad differentiering i flera steg av dricksvattenpriset kan skapas samt hur kommunerna
genom LBVA kan tillhandahålla så kallat tekniskt vatten för att ersätta dricksvattenanvändning där så är
möjligt. Utredningarna omfattar också frågor om premier för bortkoppling av dagvatten, införande av
va- och vattensmartrådgivare, dagvattenavgift för allmän platsmark.
För att få en bättre vattenmätning hos kunderna har styrelsen beslutat om snabbare införande av
digitala vattenmätare. Vidare har styrelsen beslutat om införande av vattenmätare för samtliga
dricksvattenkunder vilket har störst påverkan på fritidsfastigheter i Laholm som saknat vattenmätning
generellt sett. I Halmstad är det ett fåtal fastigheter som behöver upprätta frostfri mätarplats för
permanent uppsättning av vattenmätare. Införande av vattenmätare i alla fastigheter skapar den
nödvändiga infrastrukturen som krävs för att kunna införa en differentiering av dricksvattenpriset.
En ny konstruktion av va-taxan med vattensmart prissättning som utgångspunkt bedöms kunna införas
tidigast 2025/2026, med hänsyn till att arbetet med snabbare införande av digitala vatt enmätare
planeras för att genomföras under 2022-2024.
Föreliggande förslag innehåller förändringar avseende dagvattenavgift för så kallad allmän platsmark.
Allmän platsmark innefattar gemensamma ytor som utgörs av allmänna vägar, torgytor och grönytor
som har behov av vattentjänsten dagvatten för att ta hand om dagvatten som uppstår på dessa ytor. I
de flesta fallen är det kommunen eller Trafikverket som är så kallad allmän platsmarkshållare och
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därmed ansvarig för att betala anläggningsavgift då ytorna ansluts till det allmänna dagvattensystemet
samt brukningsavgift för tiden därefter. Detta är ett naturligt steg för att alla fastigheter som har behov
av dagvattentjänster ska vara med och bidra till både anläggnings- och driftkostnader på ett rättvist och
skäligt sätt såsom vattentjänstlagen föreskriver.
För 2022 föreslås inga förändringar för avgifterna för typhus A och typhus B.
Anläggningsavgift:
Typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 m3 vatten/år) är fortsatt 155 500 kr
inkl moms.
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m 2 tomtyta och förbrukning 2 000 m3
vatten/år) är fortsatt 442 500 kr inkl moms.
Brukningsavgift:
Typhus A (enbostadshus med 800 m2 tomtyta och förbrukning 150 m3 vatten/år) är fortsatt 6 525 kr
inkl moms.
Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och med 800 m 2 tomtyta och förbrukning 2 000 m3
vatten/år) är fortsatt 69 860 kr inkl moms.
Ärendets beredning
För Laholmsbuktens VA AB har Catarina Berg och Mattias Leijon deltagit i beredningen av ärendet.
LBVA har anlitat konsultföretaget WSP för relevanta utredningar i framtagande av föreliggande förslag.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Den ekonomiska planeringen följer de underliggande behoven för drift, förnyelse och utveckling av den
allmänna va-anläggningen för att leverera hållbara vattentjänster över tid. VA-taxan är det samlade sätt
som används för att definiera och fördela kostnaderna för respektive vattentjänst för drift, förnyelse
och utveckling av den allmänna va-anläggningen. Detta innebär att nuvarande kunder ska bära sin
kostnadsandel, men också att de nya kunder som tillkommer genom utbyggnad i kommunen ska svara
för sin andel av kostnaden för inträde i och tillgång till befintlig va-struktur och för utbyggnad till det
aktuella området eller tomten.
Det sker också översyn för att säkerställa att va-taxans uppbyggnad ska motsvara de krav som följer av
lagen om allmänna vattentjänster (LAV) om hur va-avgifter ska tas ut för att säkerställa en skälig och
rättvis fördelning med självkostnadsprincipen som grund. Svenskt Vatten, som är branschföreningen
för kommunernas va-verksamheter, utarbetar också riktlinjer som stöd för hur va-taxor bör byggas upp
för att följa LAV och den rättspraxis som utvecklats genom prövning av va -taxor. Prövning av va-taxor
sker i mark- och miljödomstolen, tidigare fanns en särskild domstol, Statens va-nämnd, som svarade för
prövning enligt vattentjänstlagstiftningen.
Laholmsbuktens VA AB har i uppdrag att föreslå justeringar av va-taxan i syfte att uppnå
kostnadstäckning för kommunens va-verksamhet. VA-verksamhetens intäkter utgörs dels av
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anläggningsavgifter som är engångsavgifter som betalas i samband med anslutning till den allmänna va anläggningen, dels av löpande brukningsavgifter.
Enligt vattentjänstlagen är fastighetsägare inom verksamhetsområde skyldiga att betala avgifter, både
anläggningsavgifter och brukningsavgifter, för de vattentjänster som de har behov av.
Enligt § 27 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
27 § Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för
en allmän va- anläggning, om
1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet
förmänniskors hälsa eller miljön.
Enligt ovan nämnda § 27 gäller det allmän platsmarkshållare (APH). Mot bakgrund av denna paragraf
behöver VA-verksamheten införa avgifter för dagvattengata i va-taxa för APH.
Det är oftast kommunen eller Trafikverket som är allmän platsmarkshållare. Enligt vår bedömning
finns det ingen vägförening som är allmän platsmarkshållare och således kommer ingen vägförening
debiteras denna avgift tillsvidare.
För anläggningsavgift ska APH betala samma avgift, kr/m², för anläggandet av dagvattengata för en
huvudgata som en villaägare gör för anläggandet av dagvattengata för en lokalgata. För bostadsfastighet
eller fastighet med annan verksamhet baseras avgiften för dagvattengata på antal lägenheter och ytan på
fastigheten. För APH föreslås istället att avgiften baseras på ytan på den aktuella vägen, dvs ytan för
den aktuella allmänna platsen som har behov av dagvattenavledning. Målet är att taxan ska fördela
kostnaderna så att rättvisa och skälighet uppnås.
Analys och förslag
Kommande års budget för drift och investeringar bedöms få kostnadstäckningar genom nuvarande
avgiftsnivå och därför föreslås inga förändringar i de övriga anläggnings- och brukningsavgifterna.
Framtaget förslag bygger på att räkna ut en avgift för APH utifrån vad en villaägare betalar för en viss
uppskattad ”vägbit”. Ett sådant förslag bygger, liksom taxan i stort, på generaliseringar. Här har man
antagit att en lokalgata är 6 meter bred och att i genomsnitt 40 meter fastighetstomt vetter mot gatan.
En villaägare betalar då ca 10 960 kr exkl moms och gatuytan bedöms vara 120 m².
Anläggningsavgiften för APH för huvudgator blir (91,20 kr/m² exkl moms) 114 kr/ m² inkl moms
enligt gällande va-taxa.
För brukningsavgift ska den som svarar för att allmän platsmark, APH, betala en avgift om vatten från
den allmänna platsmarken inom verksamhetsområdet bortleds genom den allmänna VA-anläggningen.
Det sker utifrån de ytor som avvattnas till va-huvudmannens. Brukningsavgiften föreslås bli (1,04
kr/m² exkl moms) 1,30 kr/m² inkl moms.

Konsekvenser av förslaget
Inför 2022 föreslås införande av anläggnings- och brukningsavgift för allmän platshållare APH.
Föreliggande förslag innebär att Laholms kommun påförs en avgift som allmän platsmarkhållare kring
3(5)
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ca 360.000 kr vilket enligt konsultens utredningar bedöms motsvara den belastning och kostnadsandel
som ska hänföras till de ytor som kommunen ansvarar för och som belastar det allmänna
dagvattensystemet.
Följande tabell visar att inga höjningar sker av anläggningsavgifterna för övriga.
Laholm 2021

Laholm 2022

Typhus A
155 500:(enbostadshus, 800 m²)
Typhus B
442 500:(15 lgh, 800 m²)
Annan fastighet
253 000:(3 000 m²)
Annan fastighet
603 000:(10 000 m²)
Annan fastighet
1 603 000:(30 000 m²)
Obebyggd bostadsfastighet143 000:(1 000 m²)

155 500:442 500:253 000:603 000:1 603 000:143 000:-

LBVA föreslår följande ändringar i taxan inför 2022:
1

§ 9. ”Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga anläggningsavgift efter särskilt upprättat avtal gällande ytor. Avgift utgår per
m² yta gata/väg/parkmark med 91,20 kr utan moms och 114 kr inkl moms
Kommentar: Avgift utgår per m² yta gata/väg/parkmark med 91,20 kr utan moms
och 114 kr inkl moms. Anledning är att uppfylla lagkravet 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster Mot bakgrund av denna paragraf behöver VA-verksamheten införa
avgifter för dagvattengata i va-taxa för APH.

2

§ 13.1.1 ”Dagvattenavgift från allmän plats…… ”
Kommentar: Ny paragraf. Avgift utgår per m² yta gata/väg/parkmarkmed med 1,04
kr utan moms och 1,30 kr inkl moms.

3

§ 13.2 ”Föreligger inte avgiftsskyldighet för…”
Kommentar: Avgift efter tomtyta ändras procentsatsen till 70 % för Df och 30 %
för Dg

4

§ 16 ”Föreligger inte avgiftsskyldighet för…”
Kommentar: Avgift efter tomtyta ändras procentsatsen till 70 % för Df och 30 %
för Dg. Det ska vara samma procentsats för obebyggd som bebyggd fastighet.

5

§ 16 ” För sprinkleranläggning, privata brandposter eller ……..”
Kommentar: Ny text privata brandposter, en tilläggstext för avgiftsuttag

6

§ 17 ”Kapacitetsprov för sprinkler…..
4(5)
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Kommentar: LBVA kommer fortsättningsvis inte att tillåta kapacitetprov för
sprinkler. Kapacitetsprov får endast genomföras på fastighetens egen installation.

Ärendets beslutsgång
Ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Förslag till Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2022
2. Jämförelsediagram anläggningsavgifter och brukningsavgifter 2021
3. Kommentarer till 2021 års taxestatistik från Svenskt Vatten
4. Genomsnittlig prisförändring för de senaste fem åren för Laholm 2017-2022
5. Taxa för hållbara vattentjänster, PM1 Bruknings- och anläggningsavgift för allmän
platsmarkshållare, WSP 20210712

Information om beslutet
Expedieras till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i kommunfullmäktige i Laholm.
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Fariba Afzali, avdelningschef
Handläggare, Catarina Berg, Abonnentingenjör
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TAXA
för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige 2021-11-27 att gälla från och med 2022-01-01.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Laholms kommun är Laholms kommun. Drift och underhåll av anläggningen utförs av Laholmsbuktens VA AB på uppdrag av huvudmannen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Laholms kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Sjukvård

Butiker

Utställningslokaler

Småindustri

Hotell

Restauranger

Stormarknader

Hantverk

Utbildning

Sporthallar
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Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Exempel på sådana byggnader är:
Logistik

Parkeringsgarage

Biltvättar

Campingplatser
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat
150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Vid beräkning av brukningsavgift jämställs varje kontor, butik eller annan verksamhet
på bostadsfastighet med bostadslägenhet.
För ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar en enhet, men
där nyttan inte kan anses vara samma per lägenhet som för andra fastigheter, ska en sådan enhet räknas som 3/4 av en lägenhet. Exempel på lägenheter med mindre nytta än
andra lägenheter är studentrum och äldreboende med eget pentry
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark
som i övrigt motsvarar sådan mark.

§4
4.1
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål
Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvatten-

Ja

Ja

Ja

Ja

avlopp från fastighet
Dg, dagvattenavlopp
från allmän platsmark

4.2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
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Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Här förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5
Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

A.
varje

En avgift avseende framdragning av
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

57 600 kr

72 000 kr

B.

En avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

24 800 kr

31 000 kr

C.

En avgift per m2 tomtyta

32 kr

40 kr

D.

En avgift per lägenhet

16 400 kr

20 500 kr

E.*
om
för

En grundavgift för bortledande av Df,
bortledande av dagvatten sker utan att
bindelsepunkt för Df upprättats.

13 600 kr

17 000 kr

* Avgift enligt 5.1 E tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 A och B.
I det fall avgift enligt 5.1 E tas ut reduceras avgift enligt 5.1 A och 5.1 B enligt
§ 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.
5.2
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1 A lika mellan fastigheterna.
5.3
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 C tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
enligt 5.1 A, B och D, eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan
av avgifterna enligt 5.1 A, B, D och E. För småhus (max 2 lägenheter) tas avgift enligt
5.1 C inte ut för yta överstigande 3 000 m2 .
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 C i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av
vad som föreskrivs i 8.2.
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5.4
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
ska erläggas avgifter enligt 5.1 A och B.
5.6
Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 C för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i
5.3.
5.7
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet, skall erläggas avgift enligt 5.1 D för varje tillkommande lägenhet.
5.8
Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 E.
§6
6.1
För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

A.
varje

En avgift avseende framdragning av
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

57 600 kr

72 000 kr

B.

En avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

24 800 kr

31 000 kr

C.

En avgift per m2 tomtyta

40 kr

50 kr

D.*
om
för

En grundavgift för bortledande av Df,
bortledande av dagvatten sker utan att
bindelsepunkt för Df upprättats.

13 600 kr

17 000 kr

* Avgift enligt 6.1 D tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 A och B.
I det fall avgift enligt 6.1 D tas ut reduceras avgift enligt 6.1 A och 6.1 B enligt
§ 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

232

6.2
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften
enligt 6.1 A lika mellan fastigheterna.
6.3
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter
ska erläggas avgifter enligt 6.1 A och B.
6.6
Ökas fastighetens tomtyta, ska avgift enligt 6.1 C erläggas för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
6.7
Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 6.1 D.
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§7
7.1
För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 A

100 %

6.1 A

100 %

Avgift per FP

5.1 B

100 %

6.1 B

100 %

Avgift per m2 tomtyta

5.1 C

100 %

6.1 C

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 D

0%

Grundavgift för Df, om FP för
Df inte upprättats

5.1 E

100 %

_
6.1 D

_
100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
FP = förbindelsepunkt
Avgift enligt 5.1 C tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
5.1 A och B, eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkten för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 A, B och E, jfr
5.3 andra stycket.
7.2
Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Avgift per m2 tomtyta

5.1 C

*)

6.1 C

Lägenhetsavgift

5.1 D

100 %

30 %
_

_

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 C om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.
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§8
8.1
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål,
ska erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgift för framdragen servisledning
En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 A resp. 6.1 A

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 A resp. 6.1 A

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 A resp. 6.1 A

Avgifter i övrigt
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning
FP

5.1 B

30 %

50 %

20 %

_

Avgift per m2 tomtyta

5.1 C

30 %

50 %

_

20 %

Lägenhetsavgift

5.1 D 30 %

50 %

_

20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 E

_

_

100 %

_

Avgift per uppsättning
FP

6.1 B

30 %

50 %

20 %

_

Avgift per m2 tomtyta

6.1 C

30 %

50 %

_

20 %

Grundavgift Df utan FP 6.1 D

_

_

100 %

_

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 B respektive 5.1 E, eller 6.1 B respektive 6.1 D
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgifterna enligt
5.1 A även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit
högre.

235

8.3
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 40 % av avgiften enligt 5.1 A resp 6.1 A.. Etableringsavgiften avses
täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbete inte utförs i samband
med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga anläggningsavgift enligt särskilt upprättat avtal efter särskilt upprättat avtal gällande ytor.
Avgift utgår med:
Utan moms
Avgift utgår för per m² yta gata/väg/parkmark
med

91,20 kr

Med moms
114 kr

§ 10
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen
särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 11
11.1
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.
11.3
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet
ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske
till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt
§ 11.2.
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11.4
Avgiftsskyldighet enligt §§ 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t.ex. ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt.
Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt
§ 11.2 för tiden från de två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde
och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 12
12.1
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande
ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
12.2
Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
12.3
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren
hans kostnader för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13-21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 13
13.1
För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

Utan
moms

Med
moms

A. Grundavgift

668 kr

835 kr

B. Lägenhetsavgift

1 452 kr

1 815 kr

Vatten

5,60 kr

7,00 kr

Spillvatten

10,80 kr

13,50 kr

Vatten och spillvatten

16,40 kr

20,50 kr

Vatten

11,00 kr

13,75 kr

Spillvatten

21,00 kr

26,25 kr

Vatten och spillvatten

32,00 kr

40,00 kr

640 kr

800 kr

Med tomtyta < 1 500 m²

640 kr

800 kr

Med tomtyta 1 500-5 000 m²

1 400 kr

1 750 kr

Med tomtyta 5 000-10 000 m²

3 000 kr

3 750 kr

Med tomtyta >10 000 m²

6 000 kr

7 500 kr

E. Byggmätare

2 400 kr

3 000 kr

För mätare med pulsgivare tillkommer
per mätare

240 kr

300 kr

C. Rörlig förbrukningsavgift per m³,
R1

Rörlig förbrukningsavgift per m³, R2

D. Dagvattenavgift
För bostadshus med 1-2 lgh
För övriga fastigheter

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe

För fastigheter med verksamhet (icke bostäder) utgår avgift enligt 13.1 C, R1 för
förbrukning upp till 100 m³/år. För förbrukning över 100 m³/år utgår avgift enligt
13.1 C R2. Dessutom debiteras övriga aktuella fasta avgifter enligt 13.1.
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Fastighet med djurhållning, lantbruk eller handelsträdgård o dyl. och med bostadsdel inom fastigheten, där bostaden är ansluten till kommunalt vatten och avlopp, samt efter särskild ansökan utgår avgift enligt 13.1 C, R1 för förbrukning
upp till 200 m³/år. För förbrukning över 200 m³/år utgår avgift enligt 13.1 C R1
och endast för dricksvatten. Lägenhetsavgift utgår för minst 2 lägenheter. Dessutom debiteras övriga aktuella fasta avgifter enligt 13.1.
För gemensamhetsanläggningar för fritidsboende med spillvatten endast från
disk (ej dusch och toalett) utgår:
 Gemensamhetsinrättningar med endast spillvatten från disk: Ingen grundavgift enligt 13.1 A ska erläggas. Avgift enligt 13.1 B ska erläggas samt
avgift enligt 13.1 C R1 med en schablon om 75 m³ för varje ingående lägenhet.
 Gemensamhetsinrättningar med endast vatten till och spillvatten från disk:
50 % av grundavgift enligt 13.1 A ska erläggas. Avgift enligt 13.1 B ska
erläggas samt avgift enligt 13.1 C R1 med en schablon om 75 m³ för
varje ingående lägenhet.
13.1.1
Dagvatten från allmän plats
Den som ansvarar för allmän platsmark tecknar avtal med huvudmannen om avgiftsgrundande ytor och erlägger därefter årlig avgift.
Avgift utgår för per m² yta gata/väg/parkmarkmed:
Pris, kr/m² yta

Utan moms

Med moms

1,04 kr

1,30 kr

13.2
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Grundavgift

13.1 A

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

13.1 B

40 %

60 %

-

-

Dagvattenavgift

13.1 D

-

70 %

30 %

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
13.3
Fastighetsägare är betalningsskyldig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning tas avgift enligt 13.1 C ut efter en antagen förbrukning om 200 m³ /år och lägenhet i permanentbostad och med 75 m³/år
och lägenhet för fritidsbostad.
13.4
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För s k byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 A 13.1 C samt enligt 13.1
E. Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet och tillfälle.
13.5
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) erläggs enbart avgift för
den förbrukade vattenmängden.
13.6
Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten och värmemätare
STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av
frågan hos Mark och miljödomstolen.
13.7
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.
13.8
För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), ska erläggas avgift med 10 % av avgiften R1
enligt 13.1 C.
13.9
För industrier med hög renvattenförbrukning och/eller avloppsvatten med hög
föroreningshalt upprättas särskilt avtal mellan huvudmannen och respektive företag.
För industriellt avloppsvatten med sådan sammansättning och föroreningshalt att det överstiger nedan angivna värden i FP tillkommer en tilläggsavgift enligt följande:

Suspenderad substans (SS)

400 mg/l

Utan moms

Med moms

3,00 kr/kg

3,75 kr/kg

240

Biokemisk oxygenförbrukning,

300 mg/l

4,15 kr/kg

5,19 kr/kg

Fosfor total (P)

9 mg/l

35,60 kr/kg

44,50 kr/kg

Kväve total (N)

40 mg/l

59,40 kr/kg

74,25 kr/kg

(BOD7)

§ 14
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift enligt särskilt upprättat avtal.
§ 15
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till
avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten
och spillvatten är avsevärd.
§ 16
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 A och avgift
efter tomtyta enligt 13.1 D.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta årsavgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

60 %

-

-

70 %

30 %

Grundavgift

13.1 A

40 %

Dagvattenavgift

13.1 D

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 17
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd
vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
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Utan moms

Med moms

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare per åtgärd

640 kr

800 kr

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel per åtgärd

500 kr

625 kr

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel vid bristande betalning per åtgärd

625 kr

-

Länsning av vattenmätarbrunn

400 kr

500 kr

Förgävesbesök vid avtalad tid

400 kr

500 kr

Sönderfrusen vattenmätare nedtagning och uppsättning av ny

960 kr

1200 kr

Byte av fjärravläsningsenhet på vattenmätare orsakat av skadegörelse pga fastighetsägares oaktsamhet

700 kr

875 kr

Försvunnen mätare

800 kr

1000 kr

Undersökning av vattenmätare upp till qn 2,5/Q3 4

1200 kr

1500 kr

Undersökning av vattenmätare större qn 2,5/Q3 4

1600 kr

2000 kr

Kapacitetsprov för sprinkler, kostnad för förbrukad dricksvat
tenmängd tillkommer

1 120 kr/tim

1 400 kr/tim

För hämtning av vatten från iordningställda betalstationer utgår avgift per m³ levererad vattenmängd

16 kr/m³

20 kr/m³

400 kr

500 kr

1360 kr

1700 kr

20 kr

25 kr

Borttappad tankstationsnyckel
Hyra av ståndrör med mätare för tillfällig vattenförsörjning:
Grundavgift (inkl. 10 dygn) ,samt avgift enligt 13.1 C
Därefter per dygn, samt avgift enligt 13.1 C

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar kl. 07.00 – 16.00) debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
För sprinkleranläggning, privata brandposter eller och motsvarande anläggningar för
brandvattenförsörjning utgår årlig avgift med:
Utan moms

Med moms

För dimension till och med

100 mm

4 300 kr

5 375 kr

För dimension

150 mm

8 600 kr

10 750 kr

För dimension större än

150 mm

17 200 kr

21 500 kr

§ 18
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter
utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-16 får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig
om avgiftens storlek.
§ 19
Avgift enligt 13.1 A, B och D debiteras fram till leveransdagen i lämpligt intervall. Avgift enligt 13.1 C debiteras fram till leveransdagen på grundval av enligt
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som
anges i §§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen
skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, fårmellanliggande debitering ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållande, får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 21
Spillvatten och slam av hushållsbeskaffenhet, som samlats upp vid arbeten med
spillvattenledningar, kan mot avgift avlämnas vid reningsverk. Uppgift om avlämningsställe och förutsättningar för avlämning ges vid varje enskilt fall. Enbart företag med lämplig utrustning för avlämning kan nyttja tjänsten. Taxan är
87,50 kr/m³ utan moms och 109,50 kr/m³ med moms.

TAXANS INFÖRANDE
§ 22
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.4,
13.8 och 13.9 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen jämlikt 53
§ lagen om allmänna vattentjänster.
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Sammanfattning
Förändringarna av VA-taxorna i Sverige under det senaste året
ligger ungefär på den nivå som Svenskt Vatten bedömer som
nödvändig nationellt för att klara investeringsbehoven de närmaste 20 åren. Den nivån är 4% per plus inflation, motsvarande
en fördubbling under perioden. De senaste åren har höjningarna
legat i underkant, så det finns ett gap att ta igen.
Årets genomsnittliga höjning av brukningsavgifterna är 5,1% för ett s.k. typhus A, ungefär
en normalvilla med två vuxna och två barn. För ett typhus B, ett flerbostadshus med 15
lägenheter, är höjningen något mindre, 4,6%. Spridningen mellan kommunerna förefaller snarast att öka. Järfälla är den kommun som höjt sina brukningsavgifter mest av
alla med drygt 25%. Samtidigt finns det en handfull kommuner som sänkt.
En total årskostnad för ett typhus A varierar mellan 3 200 kr och 15 600 kr, en skillnad
på nästan 500% för en i princip identisk tjänst. Skillnaden i anläggningsavgift, engångskostnaden vid anslutning till kommunalt VA, är ännu större med 325 000 kr i den dyraste
och 44 000 kr i den billigaste kommunen. Det motsvarar över 700% i skillnad.
Det finns vissa samband mellan taxenivåer och till exempel kommunstorlek, ledningslängd per ansluten och befolkningstillväxt, men ingen parameter förklarar alla
skillnader. Svenskt Vattens uppfattning är att de stora, och ökande, regionala skillnaderna är en fråga som behöver lyftas upp och diskuteras politiskt. De kommer inte att
jämnas ut av sig själva.
Svenskt Vattens uppfattning är att någon form av statligt stöd eller utjämningssystem
behöver övervägas.

Kommentarer till 2021 års taxestatistik

3

251

Inledning
Svenskt Vatten har sedan många år undersökt taxorna för kommunalt vatten och avlopp
(VA) och sammanställt statistiken i en årlig rapport.
I takt med att medvetenheten om investeringsbehoven tilltagit har intresset för
finansieringen av förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningar ökat och därmed har
VA-taxorna hamnat i blickpunkten. Svenskt Vatten har i tidigare rapporter pekat på att
dessa kommer att behöva höjas på grund av förnyelse av åldrande anläggningar, ökande
krav på avloppsrening och klimatförändringarna.
Finansieringen av de framtida investeringarna innebär ett behov av att fördubbla
taxorna i fast penningvärde under en 20-årsperiod, sett över hela landet. Det skulle
motsvara en årlig ökningstakt på ungefär 4% utöver inflationen.
Svenskt Vatten har tre huvudsyften med den här rapporten.
Att beskriva den faktiska utvecklingen av VA-taxorna, förändringar av brukningsavgifter och anläggningsavgifter i enskilda kommuner och sammantaget för hela landet.
Att på ett enkelt sätt redovisa den totala kostnaden för kommunalt VA för en vanlig
villaägare i ett antal kommuner.
Att illustrera och kommentera förklaringar till varför det är så stora skillnader som
400-500% i kostnad för en vanlig villaägare för en i princip identisk tjänst, dricksvattenförsörjning och avloppsrening, levererat med ett och samma regelverk i hela landet.
Slutligen också att börja undersöka om det finns några tydliga, påvisbara samband
mellan taxenivåer och andra faktorer, som kommunstorlek eller ledningslängd per
ansluten.
Metodbeskrivning och bakgrundsfakta om undersökningen finns sist i rapporten.
Allt statistiskt underlag för landets samtliga kommuner går att ta del av på Svenskt
Vattens webb.
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VA-taxor – så funkar det
i allmänhet
Kommunalt VA finansieras av avgifter (taxor), inte av kommunalskatt. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om taxans utformning och nivåerna.
Svenskt Vatten har tagit fram ett normalförslag som en kommun kan välja att använda
och som baserar sig på lagstiftning (Lagen om allmänna vattentjänster) och rättspraxis.
Lagstiftningen säger att avgifterna ska vara rättvisa och skäliga, utgå från självkostnadsprincipen och att de får ta hänsyn till den nytta som brukaren/kunden har av anslutningen till kommunalt VA.
Taxorna är komplicerade att förklara och en stor kommunikativ utmaning för många
VA-huvudmän.
De delas upp i brukningsavgifter (löpande) och anläggningsavgifter (vid anslutningen). Båda dessa kan innehålla olika delavgifter för dricksvatten, avlopp respektive
dagvattenhantering. Avgifterna kan också innehålla både fasta och rörliga delar. Det är
heller inget som hindrar en kommun från att skjuta till skattemedel eller att låta intäkter
från brukningsavgifter finansiera utbyggnad eller vice versa. I teorin skulle en kommun
kunna ha en enda fast avgift, oavsett förbrukning, en ”flat rate”. Eller enbart en rörlig
avgift per kubikmeter förbrukat vatten.
Sammantaget gör detta exakta jämförelser svåra och därför används två typhus, A
och B, för att ändå få en uppfattning om skillnader. Typhus A motsvarar ungefär en
normal villa med förbrukning för två vuxna och två barn. Typhus B är ett flerbostadshus
med 15 lägenheter.
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Resultat – det kostar kommunalt
VA i Sverige 2021
Brukningsavgifter
Årskostnad
Medel 2021
(2020)

Förändring jämfört med
föregående års taxa
(2020)

Månadskostnad
per hushåll
(2020)

Typhus A (villa)

8 220 kr (7 828 kr)

+5,1 % (+4,0%)

685 kr (652 kr)

Typhus B (flerfamilj)

76 701 kr (73 326 kr)

+4,6 % (+3,9%)

426 kr (407 kr)

Den genomsnittliga höjningen i Sveriges kommuner för typhus A på 5,1% motsvarar
ungefär den årliga takt som Svenskt Vatten bedömer som nödvändig för att klara de
framtida behoven. Den genomsnittliga årskostnaden på 8 220 kr är också ett genomsnitt
för de 290 kommunerna. Tar man hänsyn till att stora kommuner med många invånare
ofta har lägre brukningsavgifter så betalar en ”Medelsvensson” i en villa istället cirka 6
830 kr/per år.
Om brukningsavgifterna för Sveriges samtliga kommuner presenteras som i figur
1 nedan så framgår hur stora skillnaderna är över landet. Mellan den högsta och den
lägsta skiljer nästan 500%. Bland de tio med högst avgifter enligt tabellen finns både
små med sviktande befolkningsunderlag och storstadsnära, expanderande kommuner.

Tabell 1
Årskostnad för kommunalt VA för boende i villa
och lägenhet år 2021 och
förändring jämfört med
tidigare år (Brukningsavgift
för typhus A och typhus B)
Medelvärden baserat på
VASS taxa 2021. (Anm1: rörlig
avgift 27 kr/kbm för vatten
och avlopp)

”Tjörn är en ö och en relativt gles kommun med en stor säsongsbefolkning och besvärliga markförhållanden med omväxlande berg och lera. Kombinerat med osäker tillgång på råvatten förklarar det Tjörns höga taxor. Samtidigt så vet vi att alla de investeringar vi har gjort och gör nu är helt nödvändiga och att andra kommuner har
liknande utmaningar framför sig.”
Lars Carlsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Tjörns kommun
”Ett par tusen enskilda avlopp har ersatts med kommunalt VA för att försörja områden med grundvattenproblem som saltvatteninträngning. Infrastrukturen har därför
byggts ut men kommunen är vidsträckt med många verk och långa ledningar vilket ger
höga driftkostnader. Nu är vi inne i en fas där vi behöver reinvestera och uppgradera
befintlig anläggning samtidigt som Norrtälje tätort expanderar.”
Tommy Lundqvist (C), ordförande i Teknik- och klimatnämnden, Norrtälje kommun
”Det finns i dagsläget ett stort behov av åtgärder på anläggningarna, både ur driftsynpunkt och på grund av föreläggande från tillsynsmyndighet. Utöver detta tillkommer
hantering av den underhållsskuld som byggts upp under många år då den politiska
viljan var att avgifter i Ljusdal ska vara låga. I vissa områden sker en exploatering
kopplat till turism och andra områden avfolkas med minskad fastighetsanvändning
som följd.”
Lena Bergsten, VD, Ljusdal Energikoncernen
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Anläggningsavgifter
Medel 2021
(2020)

Förändring jämfört med
föregående års taxa
(2020)

Typhus A (enfamilj)

156 000 kr (151 000 kr)

3,3 % (4,3 %)

Typhus B (flerfamilj, 15 lgh)

500 000 kr (480 000 kr)

4,2 % (3,9 %)

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar när hen har fått
en förbindelsepunkt för sitt kommunala VA upprättad. Beräkningen av den här avgiften
brukar vara ganska komplicerad eftersom den tar hänsyn till en rad faktorer och besvärlig
att förklara eftersom den ska värdera (och ta betalt för) den nytta som fastighetsägaren
har av sin anslutning. Den ska också vara baserad på en ”allmän” självkostnad för att
bygga ut och ansluta en fastighet i kommunen.
Den genomsnittliga höjningen i landets kommuner ligger i underkant av det Svenskt
Vattens bedömer som långsiktigt nödvändigt.
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Tabell 2
Kostnad för att ansluta en
villa och ett flerbostadshus med 15 lägenheter
till kommunalt VA år 2021
(Anläggningsavgift typhus A
och typhus B). Medelvärden
baserat på VASS taxa 2021.
Motsvarande värden för år
2020 inom parentes.
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”Vi är en liten skärgårdskommun med behov av långa överföringsledningar, få invånare och stora begränsningar i form av strand- och kulturskydd. Vaxholm ligger högst
därför att vi har som tydlig politisk målsättning att ha en anläggningsavgift i balans
och där kollektivet helst inte ska ta kostnader för nya områden. Att finnas i en väldigt
expansiv region med stora infrastrukturprojekt och konkurrens om entreprenörerna
driver också upp kostnaderna.”   
Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande, Vaxholms stad
”Kungsbacka har länge haft en hög ambition att bygga ut kommunalt vatten och avlopp
i de delar av kommunen som saknat detta. Redan 2009 tog kommunfullmäktige beslut
om att göra en större höjning och att taxan därefter ska följa entreprenadindex. Syftet
var att nybyggnationen i hög grad ska bära sina kostnader och inte drabba brukningsavgifterna i VA-kollektivet.”
Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för teknik, Kungsbacka kommun
Värmdö kommun arbetar med att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende i enlighet med beslutad plan och stöd i översiktsplan 2012 – 2030.
Att bygga ut i de områdena är mer kostsamt än övriga områden eftersom det är mer
berg vilket medför mycket sprängning samt längre sträckor av huvudledningar för
att ansluta dessa fastigheter. Av kommunens investeringar för VA är 55 – 65 procent
i de prioriterade förändringsområdena.
Majken Elfström, VA- och avfallschef, Värmdö kommun
”Tanum är en starkt kuperad kommun med höga bergpartier och djupa lerdalar.
Kommunen är stor till ytan och tätorterna är utspridda. Omvandlingsområden som
ansluts ligger ofta i mer svårtillgänglig terräng vilket gör att kostnaden för anläggandet är hög.”
Lennart Hedin, VA-chef, Tanums kommun
”Det är en rättvisefråga att nya anläggningsavgifter, så långt det är möjligt, ska
spegla den faktiska kostnaden och ej belasta befintligt VA-kollektiv. Sotenäs kommuns
topografi kombinerat med berg och åter berg medför betydligt högre anläggningskostnader i form av sprängningar och pumpstationer för att fungera, jämfört med
schaktning i jord eller grus. Relativt många glest belägna fastigheter ger samtidigt
förhållandevis långa ledningslängder per fastighet.»
Peter Håkansson (M), ordförande, Sotenäs Vatten AB
”Vallentuna växer och står starkt riggade för att genomföra framtida VA-investeringar
med full täckningsgrad via VA-taxan. Kommunen är stor till ytan med en utspridd
bebyggelse och långa överföringsledningar, men tack vare mellankommunala samarbeten som Roslagsvatten, Norrvatten och Käppalaförbundet uppnås samordningsvinster gällande VA-verksamhet.”
Poa Hellqvist, teknik- och fastighetschef, Vallentuna kommun
I den andra änden återfinns kommuner med svagare efterfrågan på tomter och lägre
fastighetspriser och där önskemål om att stimulera inflyttning får vägas mot full kostnadstäckning genom anläggningsavgifterna. En särskild utmaning är för de kommuner
som både har avfolkning av vissa delar och samtidigt har stora exploateringsprojekt i
andra delar kopplat exempelvis till besöksnäringen.
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”I Malå är det ingen som ansluter utan fastigheter försvinner. Låga huspriser och
bankernas ovilja att låna ut pengar gör att det inte förekommer någon nybyggnation. Brukningsavgifterna däremot kommer vi att måsta höja kraftigt för att täcka
kostnaderna för ombyggnation av reningsverket efter EU-domstolens beslut – utan
någon nytta för miljön.”
Lars Grundberg, teknisk chef, Malå kommun
Befolkningsmängden i kommunen har varit ganska oförändrad de sista tio åren
och därav litet behov att höja taxorna för att ansluta nya fastigheter. Det byggs helt
enkelt väldigt lite i kommunen och det finns inga omvandlingsområden identifierade
i översiktsplanen. Vi kommer dock börja arbetet med att anpassa taxan för framtida
utbyggnader nu när förbifart Söderköping (E22) verkar att starta inom några år.
Claes Boman, VA-chef, Valdemarsviks kommun
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I figuren med alla kommunernas höjningar ovan framgår att ungefär hälften av kommunerna höjer med minst den nivå om 4% utöver inflationen som Svenskt Vatten bedömt
som långsiktigt nödvändig på nationell nivå för att klara investeringsbehoven i framtiden. Samtidigt kan man konstatera att spännvidden mellan att höja med mer än 25%
på ett bräde till att faktiskt sänka brukningsavgifterna inte har med några drastiska
kostnadsförändringar eller kostnadsskillnader att göra.
”Askersund har större delen av befolkningen på små tätorter eller ren landsbygd. Vi
har nära 20 mil vattenledningar med ett ökat svinn av producerat dricksvatten. Vi har
som så många andra en stor underhållsskuld när det gäller förnyelse av ledningsnätet
varför vi anser att vi måste öka resurserna för att börja betala av den. Vår taxa har
också legat oförändrad under en längre tid. Det är på många sätt bättre att förnya
enligt plan än att stoppa akuta läckor.”
Staffan Korsgren (L), ordförande kultur- och tekniknämnden, Askersunds kommun
Skurup har inte förändrat sin VA-taxa på sju år. Med en medveten satsning på
vatten och avlopp för att säkra en hållbar utveckling och med utgångspunkten att
VA-kollektivet ska vara självfinansierat, har nivåerna i taxan justerats.
Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande, Skurups kommun
Brukningsavgiften har för Nacka varit oförändrad sedan 2016. I år höjdes den med
anledning av stora prishöjningar från externa leverantörer, Stockholm Vatten och
Avfall och Käppalaförbundet för inköpt vatten respektive rening av avloppsvatten.
Bolaget hanterar även större investeringsvolymer på grund av den stora utbyggnad
som pågår i Nacka och det innebär ökade kapitalkostnader. Anläggningsavgiften har
höjts för att öka täckningsgraden i exploateringsprojekten i Nacka.
Håkan Ekengren (C), ordförande, Nacka vatten och avfall
”Brukningsavgiften i Arvika sänktes med 4 % år 2016 och låg sedan stilla i fyra år.
Under några år fram till 2017 skedde ett överuttag beroende på förändrade räntenivåer. Vi vågade inte tro att räntorna skulle vara så låga en längre tid utan budgeterade
försiktigt. Överuttaget är nu återställt och en större höjning av VA-avgiften behövde
göras för att intäkterna ska matcha nuvarande kostnadsläge. Kostnaderna har höjts
under åren som avgifterna hållits oförändrade, så det blir ett större trappsteg än
önskvärt.”
Lisa Levin (S), ordförande, Arvika Teknik
Ett drygt 60-tal kommuner har valt att låta brukningsavgifterna vara oförändrade och
en handfull har faktiskt sänkt dem.
Vår bedömning är att många kommuner inte har planeringsförutsättningar för en kontinuerlig översyn av en långsiktigt hållbar taxeutveckling. I klartext blir det en ryckighet
med drastiska ökningar eller en översyn av sina taxemodeller som kan ge dramatiska
konsekvenser i det enskilda fallet. Och därvid medföljande tidningsrubriker. Och dagens
lagstiftning med ett balanskrav på tre år kan faktiskt tvinga fram taxesänkningar som
på längre sikt inte är hållbara.
”Lerum har sett över sin taxekonstruktion och infört en avgift för dagvatten gata. Vi
har också anpassat avgifterna till våra kostnader per ändamål, gjort en omfördelning
mellan fast och rörligt där vi ökat den fasta delen av avgifterna och ökat avgiftsskillnaden mellan en liten respektive hög mätarkapacitet. Totalt sett är det inte en sänkning
utan en omfördelning av avgifterna som slår lite olika.”
Anders Möller, enhetschef VA-Planering, Lerums kommun
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”Vi vet dock att vi i Halmstad har stora VA-investeringar framför oss, vilket beror
både på stor tillväxt och på klimatförändringar. Det gäller vattenförsörjning, kapacitetsökningar för spillvattenrening och utbyggnad av dagvattensystem men också
allmän ledningsförnyelse. I takt med dessa investeringar ser vi att avgifterna kan
komma att påverkas.”
Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande, Halmstad kommun
”VA-taxorna i Skellefteå ska över tid motsvara de ekonomiska behov vi har. I en tid av
stark tillväxt och framtidstro, med många nya bostads-, industri- och handelsområden,
innebär detta höjningar vissa år och orörda va-taxor vissa år. Vi satsar även på att
”Vårda och utveckla det vi har”, att på ett bra sätt ta hand om de miljardinvesteringar
som redan finns i våra anläggningar. Taxeutvecklingen följer en långsiktig plan som
gäller för hela 2020-talet.”
Sara Keisu (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun
”Öckerö har bytt taxekonstruktion och med detta följer att vi nu har en dagvattentaxa
och får in brukningsavgifter från vår gatuenhet. En annan förändring som vi gjort, är
att vi tar ut rätt kostnader för lägenhetsavgifterna. Tidigare tillät vår taxa 1-2 lägenheter/fastighet. Även industrier har nu rätt antal lägenhetsavgifter baserat på deras yta.
Detta sammantaget gjorde att vi kunde sänka vår taxa för abonnenter med typhus A.”
Lisette Larsson, VA-chef, Öckerö kommun
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Analys – varför kostar det olika i
olika kommuner?
I matrisen nedan beskrivs en enkel förklaringsmodell till varför taxorna varierar så
mycket över landet.
Påverkansfaktor

Hur det varierar

Effekt för VA-kostnad

Parameter för jämförelse

Antal anslutna,
kommunstorlek

Stor eller liten ’kundbas’ beroende på kommunstorlek eller
VA-organisation i samverkan fler
kommuner.

Fler kunder ger ett större
intäktsunderlag och fler som
delar på nödvändiga kostnader.
En tillräcklig ’kritisk massa’
(kundbas/intäktsunderlag) för
att ha beredskap/personal,
nödvändig kompetens, agera
beställare i projekt och ha processkunskap ’in-house’ ger lägre
kostnader.

Antal anslutna till VA alt.
befolkning

Tillväxt

Befolkningsförändring. Övrig
samhällsutveckling positiv ger
investering i annan infrastruktur
och stärkta kommunala organisationer som gynnar VA (ex gata,
samhällsplanering).
Betalningsvilja och fastighetsägares möjlighet att betala höga
anslutningskostnader hög/låg.

Tillväxt och exploateringar
täcker en större del av
dagens investeringsbehov.
Framtidssatsningar och kapacitetsutbyggnad belastar ej i
samma utsträckning befintligt
VA-kollektiv.

Demografisk utveckling.
Fastighetspriser.

Bebyggelsetäthet

Olika andel gles bebyggelse med
många små tätorter respektive
tät stadsbebyggelse.

Mer anläggningar och ledningsnät per ansluten person ger
totalt sett högre kostnader.

Ledningslängd per ansluten

Klimat, geografi, vatten,
miljö

Tjäldjup, topografi, nederbörd,
vattentillgång, behov av miljöskydd etc.

Mer utmanande naturgivna
förutsättningar kräver mer
avancerade och kostsamma
VA-system.

Region (norr, söder, kust, inland)

Historik VA-ekonomi

Stora lån och höga kapitalkostnader eller avskrivna investeringar finansierade av statsbidrag på 1900-talet.

Kapitalkostnader ökande p.g.a.
renoveringsbehov befintliga
anläggningar och ökande miljökrav men intäktsbasen samma
eller minskande.

Andel kapitalkostnad alt. total
kapitalkostnad per ansluten.

Samverkan

En enskild liten kommun med
några få tusen invånare och
många verk eller stora, samägda
bolag eller kommunalförbund
med upp till en miljon anslutna
till ett verk.

Dricksvattenproduktion och
avloppsrening har uppenbara
skalfördelar.

Befolkningsunderlaget för
samverkansorganisationen.

Fördjupar man analysen genom att titta på olika samband mellan taxor och några andra
faktorer blir bilden mer nyanserad och samtidigt mer komplicerad. I figur 3 nedan framgår att det finns ett samband mellan små kommuner och höga taxor respektive stora
kommuner och låga taxor men att spridningen samtidigt är stor, 400% skillnad mellan
två lika stora kommuner som exempel.
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Metodbeskrivning
Svenskt Vatten genomför årligen en taxeundersökning tillsammans med sina medlemmar VA-organisationerna. Samtliga kommuners aktuella VA-taxor ingår i underlaget.
VA-organisationerna rapporterar in taxorna i statistiksystemet VASS. Svenskt Vatten
sammanställer, granskar och korrigerar uppenbara felaktigheter och följer upp större
avvikelser. Svenskt Vatten ansvarar ej för att samtliga uppgifter är korrekta. Statistiken
i VASS ger dock den mest aktuella och kompletta bilden av tillståndet i VA-Sverige.
Medlemmar i Svenskt Vatten kan logga in i statistiksystemet VASS och ta
del av det kompletta underlaget. Övriga kan vända sig till rapportförfattarna,
Svenskt Vattens medarbetare Magnus Bäckström och Dan Löfgren via epost
svensktvatten@svensktvatten.se för metodfrågor och synpunkter eller gå in på Svenskt
Vattens webb och hämta hem de viktigaste siffrorna för alla kommuner.
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Anläggningsavgifter och Brukningsavgifter de senaste 5 åren i Laholms kommun
Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus
omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage.
Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.
Anläggningsavgifter
Typhus A
Ökning kr/år Ökning %
2017
136 000 kr
17 200 kr
14,48%
2018
155 500 kr
19 500 kr
14,34%
2019
155 500 kr
0 kr
0,00%
155 500 kr
0 kr
0,00%
2020
2021
155 500 kr
0 kr
0,00%
2022
155 500 kr
0 kr
0,00%

Brukningsavgifter
Typhus A
Ökning kr/år Ökning kr/mån Kostnad i öre/liter Ökning %
2017
6 225 kr
295 kr
25 kr
4,2 öre
4,97%
2018
6 525 kr
300 kr
25 kr
4,4 öre
4,82%
2019
6 525 kr
0 kr
0 kr
4,4 öre
0,00%
2020
6 525 kr
0 kr
0 kr
4,4 öre
0,00%
2021
6 525 kr
0 kr
0 kr
4,4 öre
0,00%
2022
6 525 kr
0 kr
0 kr
4,4 öre
0,00%

Definition: "Typhus B" är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten.
15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år.
2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h.
Anläggningsavgifter
Typhus B
Ökning kr/år Ökning %
2017
388 000 kr
45 200 kr
13,19%
2018
442 500 kr
54 500 kr
14,05%
2019
442 500 kr
0 kr
0,00%
2020
442 500 kr
0 kr
0,00%
2021
442 500 kr
0 kr
0,00%
2022
442 500 kr
0 kr
0,00%

C:\Users\carmal6115.SKYNET\Documents\Laholm 2017-22.xlsx

Brukningsavgifter
Typhus B
Ökning kr/år Ökning kr/mån Kostnad i öre/liter Ökning %
2017
66 015 kr
3 615 kr
301 kr
3,3 öre
5,79%
2018
69 860 kr
3 845 kr
320 kr
3,5 öre
5,82%
2019
69 860 kr
0 kr
0 kr
3,5 öre
0,00%
2020
69 860 kr
0 kr
0 kr
3,5 öre
0,00%
2021
69 860 kr
0 kr
0 kr
3,5 öre
0,00%
2022
69 860 kr
0 kr
0 kr
3,5 öre
0,00%
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Ärende LBVAAB 2021/00279
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB
Kommunfullmäktige Halmstads kommun

Remiss plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads kommun.
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt förslag daterat 2021-06-03.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har Halmstads kommun en skyldighet att ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Detta för att skydda människors liv och hälsa samt
egendom och miljön och verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Utformningen av
nytt handlingsprogram ska följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrift (MSBFS2021:xx) om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst. Dokumentets namn har dock anpassats till Halmstads kommuns
nomenklatur.
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från
remitterade instanser senast 2021-09-30.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av säkerhetsfunktionen, avdelningen för verksamhetsstöd på Laholmsbuktens VA
AB.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har Halmstads kommun en skyldighet att ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Detta för att skydda människors liv och hälsa samt
egendom och miljön och verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Utformningen av
nytt handlingsprogram ska följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrift (MSBFS2021:xx) om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst. Dokumentets namn har dock anpassats till Halmstads kommuns
nomenklatur.
Kommunfullmäktiges plan för olycksförebyggande verksamhet gäller för hela kommunkoncernen, både
nämnder och bolagsstyrelser, och ska vara styrande i planering, genomförande och uppföljning av
kommunens olycksförebyggande verksamhet. Planen beskriver bland annat identifierade risker i kommunen
som kan leda till en räddningsinsats enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. En analys av identifierade
risker ligger till grund för kommunens ambitioner kring det fortsatta arbetet med olycksförebyggande
verksamhet. Utvärderingen av uppfyllnad av verksamheternas arbete görs av kommunstyrelsen förvaltning
1(3)
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via uppföljningar av respektive verksamhet. Prioriterade delar kommer att arbetas in i verksamhetsplaner,
förvaltningsplaner och andra relevanta planer.
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från
remitterade instanser senast 2021-09-30.
Frågeställningar som Halmstads kommun önskar svar på:
1. Vad betyder förslagen i planen för nämndens, styrelsens eller myndighetens verksamhetsområde?
2. Vilka synpunkter önskar remissinstanserna framföra angående innehållet i planen?

Analys och förslag
Laholmsbuktens VA konstaterar att remissversionen av plan för förebyggande av olyckor följer strukturen i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrift MSBFS 2021:1 (ej antagen). Dock saknas
en redogörelse i planen för paragraferna 10 – 20 gällande Mål, uppföljning och förmåga kopplat till planen.
1. Vad betyder förslagen i planen för nämndens, styrelsens eller myndighetens verksamhetsområde?
Laholmsbuktens VA har svårt att bilda sig en uppfattning kring planen då den endast
övergripande beskriver arbetet med förebyggandet av olyckor.
Laholmsbuktens VA tycker det är positivt att olyckor i och kring vattentäkter tas upp, men saknar en mer
detaljerad plan och vilken förmåga för hur olyckor ska kunna undvikas och hanteras.
Då planen är på en övergripande nivå är det svårt att skapa sig en bild av till exempel riskområden eller
riskobjekt som kan ha betydelse för Laholmsbuktens VAs planering och hantering av olyckor.
2. Vilka synpunkter önskar remissinstanserna framföra angående innehållet i planen?
Laholmsbuktens VA saknar uppgifter om mål, förmåga, uppföljning kopplat till planen och föreskriften.
Laholmsbuktens VA upplever att det saknas en redogörelse i planen för paragraferna 10 – 20 gällande mål,
uppföljning och förmåga kopplat till planen.

Konsekvenser av förslaget
LBVA bedömer att det är inte tillräcklig information i remissutgåvan för att kunna göra en
konsekvensbedömning hur förslaget påverkar LBVA. LBVA kan konstatera att planen följer MSBs
riktlinjer för utformningen av planen, men att flera avsnitt saknas.
Ärendets beslutsgång
Remissvar och protokollsutdrag skickas innan 2021-09-30 till kommunfullmäktiga i Halmstads
kommuns diarie.
Beslutsunderlag
Yttrande gällande remiss, plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstad kommun.
Information om beslutet
Tjänsteskrivelse, protokollsutdrag och yttrande överlämnas till Kommunfullmäktige i Halmstads
kommun.
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Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Carl Lundin, avdelningschef
Handläggare, Henrik Kjellgren, Säkerhetsansvarig
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Yttrande gällande remiss, plan för olycksförebyggande
verksamhet, Halmstad kommun.
Ärendet:
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från
remitterade instanser senast 2021-09-30.
Frågeställningar som Halmstads kommun önskar svar på:
1. Vad betyder förslagen i planen för nämndens, styrelsens eller myndighetens verksamhetsområde?
2. Vilka synpunkter önskar remissinstanserna framföra angående innehållet i planen?
Yttrande:
Laholmsbuktens VA konstaterar att remissversionen av plan för förebyggande av olyckor följer
strukturen i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrift MSBFS 2021:1 (ej
antagen). Dock saknas en redogörelse i planen för paragraferna 10 – 20 gällande Mål, uppföljning och
förmåga kopplat till planen.
1. Vad betyder förslagen i planen för nämndens, styrelsens eller myndighetens verksamhetsområde?
Laholmsbuktens VA har svårt att bilda sig en uppfattning kring planen då den endast
övergripande beskriver arbetet med förebyggandet av olyckor.
Laholmsbuktens VA tycker det är positivt att olyckor i och kring vattentäkter tas upp, men saknar en
mer detaljerad plan och vilken förmåga för hur olyckor ska kunna undvikas och hanteras.
Då planen är på en övergripande nivå är det svårt att skapa sig en bild av till exempel riskområden eller
riskobjekt som kan ha betydelse för Laholmsbuktens VAs planering och hantering av olyckor.
2. Vilka synpunkter önskar remissinstanserna framföra angående innehållet i planen?
Laholmsbuktens VA saknar uppgifter om mål, förmåga, uppföljning kopplat till planen och
föreskriften.
Laholmsbuktens VA upplever att det saknas en redogörelse i planen för paragraferna 10 – 20 gällande
mål, uppföljning och förmåga kopplat till planen.
Roland Norrman, styrelseordförande
Mattias Leijon, VD

1(1)
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad
035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se
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Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Magnus Eriksson <magnus.ericson@halmstad.se>
den 26 maj 2021 10:17
HK Diarierna Nämnderna; HK Diarierna Bolagen;
registrator.vast@polisen.se; exp-fmts@mil.se; exp-lv6@mil.se;
halland@lansstyrelsen.se; regionen@regionhalland.se;
trafikverket@trafikverket.se; kommun@laholm.se; kommunen@hylte.se;
kontaktcenter@falkenberg.se
Remiss plan för olycksförebyggande verksamhet, Halmstads kommun.
Remissismissiv LSO_05_23.pdf; Remissversion_LSO_05_03.pdf

Hej
Bifogat finner ni remissversionen av Halmstads kommuns plan för olycksförebyggande verksamhet.
Kommunstyrelsen önskar att er organisation inkommer med ett yttrande om planen och dess innehåll.
Vänliga hälsningar
Magnus Eriksson
Brandingenjör
0703-79 23 24
Halmstads kommun
Stab, räddningstjänsten
Postadress: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad
www.halmstad.se
www.facebook.com/halmstadskommun
www.instagram.com/halmstadskommun
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Remissmissiv
Kommunledningsförvaltningen
2021-05-21
KS 2021/00253

Ärende KS2021/00253
Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Plan för olycksförebyggande verksamhet
Remissinstanser
Kommunstyrelsen önskar att nedan remissinstanser inkommer med yttrande.


Barn- och ungdomsnämnden, Byggnadsnämnden fastighetsnämnden, hemvårdsnämnden,
kulturnämnden, miljönämnden, räddningsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, teknik- och
fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden,
AB Industristaden, Destination Halmstad AB, Halmstads Flygplats AB, Halmstad, Business
Incubator AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads
Rådhus AB, Halmstads stadsnäts AB, Laholmsbuktens VA AB, Halmstads Fastighets AB, Hallands
Hamnar Halmstad AB



Polismyndigheten, Försvarsmakten, Trafikverket, Länsstyrelsen Halland, Region Halland,
Räddningstjänsten Väst, Laholms kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun.

Frivilliga remissinstanser
För andra mottagare av detta missiv innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
"[Skriv texten här.]"
Sammanfattning av remissärendet
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunen en skyldighet att ha ett handlingsprogram
för förebyggande verksamhet. Detta för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön
och verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Utformningen av nytt
handlingsprogram ska följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrift (MSBFS2021:xx) om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst. Dokumentets namn har dock anpassats till Halmstads kommuns
nomenklatur.
Kommunfullmäktiges plan för olycksförebyggande verksamhet gäller för hela kommunkoncernen, både
nämnder och bolagsstyrelser, och ska vara styrande i planering, genomförande och uppföljning av
kommunens olycksförebyggande verksamhet. Planen beskriver bland annat identifierade risker i
kommunen som kan leda till en räddningsinsats enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. En analys
av identifierade risker ligger till grund för kommunens ambitioner kring det fortsatta arbetet med
olycksförebyggande verksamhet. Utvärderingen av uppfyllnad av verksamheternas arbete görs av
kommunstyrelsen förvaltning via uppföljningar av respektive verksamhet. Prioriterade delar kommer att
arbetas in i verksamhetsplaner, förvaltningsplaner och andra relevanta planer.
Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Remissmissiv
Kommunledningsförvaltningen
2021-05-21
KS 2021/00253

Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade instanser
senast 2021-09-30. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se., eller Halmstads kommun,
Kommunstyrelsen, Box 153, 30105 Halmstad. Ange ärendets diarienummer 2021/00253.
Frågeställningar
1. Vad betyder förslagen i planen för nämndens, styrelsens eller myndighetens verksamhetsområde?
2. Vilka synpunkter önskar remissinstanserna framföra angående innehållet i planen?
Att svara på remiss
Remissinstansens yttrande får gärna vara kort och med instansens ställningstaganden tydligt markerade i
punktform. Om remissinstansen inte har några synpunkter, ser vi gärna att svaret ger besked om detta.

Informationsunderlag
1. Plan för olycksförebyggande verksamhet
2. Instruktion om att svara på remiss:
http://www.regeringen.se/49b6b4/contentassets/b682c0e61b4c40c9ab88d227707c47b5/svara-paremiss---hur-och-varfor-pm-200302
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Eriksson, Handläggare, Brandingenjör

Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Diarium RN <rn.diarium@halmstad.se>
den 31 augusti 2021 14:24
HK Diarierna Bolagen; HK Diarierna Nämnderna;
registrator.vast@polisen.se; Exp-fmts@mil.se; exp-lv6@mil.se;
trafikverket@trafikverket.se; halland@lansstyrelsen.se;
regionen@regionhalland.se; sjofartsverket@sjofartsverket.se;
registrator@kustbevakningen.se; rvast@rvast.se; kommunen@hylte.se;
kommun@laholm.se; info@ljungby.se; bastads.kommun@bastad.se;
kontaktcenter@falkenberg.se
Arvid Samuelsson; Kristian Petersson
Samrådsremiss för Plan för räddningstjänst (handlingsprogram enligt LSO),
RN 2021/00067
Samrådsversion Plan för räddningstjänst 2021-08-18.docx;
Samrådsmissiv.docx

Hej
Översänder samrådsremiss beträffande Plan för räddningstjänst.
Räddningsnämnden önskar yttrande från remitterade instanser senast 2021-10-30. Svaren skickas via epost till raddningsnamnden@halmstad.se.
Ange ärendets diarienummer 2021/00067 samt remissinstansens namn i ämnesraden.
Vid frågor kontakta Arvid Samuelsson via epost arvid.samuelsson@halmstad.se eller telefon på 035-16
00 38.

Med vänlig hälsning
Annelie Wallentin
Handläggare
035-16 00 94
0720-85 26 09
Halmstads kommun
Personal och kompetens, räddningstjänsten
Besöksadress: Kristinehedsvägen 2
Postadress: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad
www.halmstad.se
www.facebook.com/halmstadskommun
www.instagram.com/halmstadskommun
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Samrådsärende
Räddningstjänsten
2021-07-15
RN 2021/00067

Ärende RN2021/00067
Beslutsinstans:

Räddningsnämnden

Samrådsmissiv Plan för räddningstjänst
Remissinstanser
Räddningsnämnden önskar att nedan remissinstanser inkommer med yttrande.
Inom Halmstads kommun;
- Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden,
hemvårdsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, socialnämnden, teknik- och
fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, servicenämnden samt Halmstads
Rådhus ABs, Halmstads Flygplats ABs, Halmstads stadsnät ABs, Destination Halmstad ABs,
Halmstad Business Incubator ABs, AB Industristadens, Hallands Hamnar Halmstad ABs,
Halmstads Energi och Miljö ABs, Halmstads Fastighets ABs, Laholmsbuktens VA ABs
styrelser.
Övriga myndigheter
- Polismyndigheten, region Väst, Försvarsmakten, MRV, Trafikverket, Länsstyrelsen Hallands
län, Region Halland, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Räddningstjänsten Väst, Hylte kommun,
Laholms kommun, Ljungby kommun, Båstads kommun och Falkenbergs kommun.

Sammanfattning av remissärendet
Räddningsnämnden genomför samråd för Plan för räddningstjänst, vilken utgör handlingsprogram
räddningstjänsten enligt 3 kap. 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) .
Samrådet genomförs med särskilt berörda myndigheter samt med samtliga nämnder och styrelser inom
Halmstads kommun.
Parallellt genomförs separat samråd för Plan för olycksförebyggande arbete enligt 3 kap. 3 §§ LSO.
Räddningsnämnden önskar yttrande från remitterade instanser senast 2021-10-30. Yttrandet
skickas till raddningsnamnden@halmstad.se. Ange diarienummer RN 2021/00067.
Frågeställningar:
I remissvaret önskas synpunkter på handlingsplanen utifrån ert verksamhetsområde och eventuella
samverkansområden. Synpunkter kan med fördel lämnas direkt i samrådsversionen av planen.

Halmstads kommun, räddningstjänsten, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Samrådsärende
Räddningstjänsten
2021-07-15
RN 2021/00067

Informationsunderlag
1. Samrådsversionen av Plan för räddningstjänst, 2021-08-18.
Räddningstjänsten
Hans Ekberg, förvaltningschef
Kristian Pettersson, chef för räddningsavdelningen
Handläggare, Arvid Samuelsson, brandingenjör

Halmstads kommun, räddningstjänsten, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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☒ Plan
Diarienummer:
RN 2021/00067
Fram tagen av:
☐ Räddningschefens stab
☐ Förebyggande avdelningen
☒ Räddningsavdelningen
☐ Personal- och kompetensavdelningen

Plan Räddningsnämnden

☐ Riktlinje
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Räddningsnämndens plan för räddningstjänst
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1. Inledning
Detta dokument utgör Halmstads kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende
räddningstjänst. Handlingsprogrammet följer strukturen i MSBFS 2021:1 bilaga 1, för separat
handlingsprogram.
Halmstads kommun har valt att benämna handlingsprogrammet efter den ordinarie kommunala
nomenklaturen, Plan för räddningstjänst, men dokumentet utgör kommunens handlingsprogram för
räddningstjänst enligt 3 kap 8§, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Likaså benämns
rubriken mål i detta dokument som ambitioner.

2. Beskrivning av kommunen
Halmstads kommun är befolkningsmässigt en större stad, enligt SKR:s kommunindelning, med cirka
104 000 invånare. Kommunen är belägen på västkusten i Hallands län, ca 14 mil söder om Göteborg
och 13 mil norr om Malmö, och är 1 700 kvadratkilometer stor till ytan. Persontätheten är i vissa
områden låg, i övrigt domineras kommunen av skogsmark i öster och jordbruksmark i väster.
I kommunen finns generellt många sommarboenden och många turister besöker kommunen
sommartid, vilket innebär att antalet personer som vistas inom kommunens geografiska område ökar
två till tre gånger. Byggnadsbeståndet i kommunen varierar från nybyggnationer och ombyggnad av
framförallt fritidshus samtidigt som det finns ett åldrande bostadsbestånd i övrigt. I centrala delarna av
Halmstads tätort finns äldre kulturminnesmärkt bebyggelse. Den pågående och planerade
samhällsutbyggnaden inom kommunens gränser fokuserar bland annat på utveckling av följande
tätorter; Haverdal-Harplinge, Getinge, Oskarström, Simlångsdalen och Trönninge. I dessa tätorter sker
satsningar på nya bostäder och arbetsplatser som kan stärka kommersiell/offentlig service och
kollektivtrafik.
Halmstad har idag proportionerna 70 % av invånarna i tätorten Halmstad och 30 % i övriga delar.
Dessa proportioner avser man behålla även inom ramen för framtidsarbetet Halmstad 2050 och
150 000 invånare.
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3. Styrning av skydd mot olyckor
Räddningsnämnden i Halmstads kommun har antagit handlingsprogram för räddningstjänst 2021-MMDD. Det antagna handlingsprogrammet ersätter relevanta delar i tidigare handlingsprogram för
förebyggande verksamhet samt räddningstjänst som antogs av kommunfullmäktige 2016-05-17.
Kommunledningsförvaltningen har ansvarat för att driva arbetet med handlingsprogrammets
förebyggande delar tillsammans med representanter från kommunkoncernens övriga förvaltningar och
bolag. Räddningstjänsten har ansvarat för att driva arbetet med handlingsprogrammets delar som
omfattar räddningstjänst.
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för den förebyggande delen, Plan för
olycksförebyggande verksamhet. Räddningsnämnden fastställer handlingsprogram för räddningstjänst,
Plan för räddningstjänst.
Inför fastställande av handlingsprogrammets båda delar har samverkan och remittering till följande
aktörer skett; Polismyndigheten Region Väst, Försvarsmakten, Trafikverket, Lä nsstyrelsen Hallands län,
Region Halland, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Räddningstjänsten Väst, Laholms kommun,
Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Ljungby kommun samt Båstads kommun.
För att klara vattenförsörjning för brandsläckning, enligt kapitlet om Brandvattenförsörjning under 7.1
nedan, har inblandade parter genom dess huvudmän följande ansvar:
LBVA ska:
 anlägga och underhålla anordningar, anslutna till det allmänna vattenledningsnätet, för försörjning
av vatten för räddningstjänsten,
 ajourhålla kartdatabas för brandposter och område för alternativsystem,
 ansvara för att alla brandposter anslutna till det allmänna ledningsnätet är tydligt utmärkta,
 se till att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta förändringar på
 brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning
Räddningstjänsten ska:
 förfoga över erforderliga tankbilsresurser, med personal, för vattenförsörjning enligt
alternativsystem,
 förfoga över tillräckligt antal enheter för utläggning av slang för vattenförsörjning från
branddammar,
 förfoga över utrustning för upptagning av vatten från öppet vattentag,
 förfoga över räddningsenheter för vattenförsörjning från brandposter,
 meddela LBVA vid större vattenuttag i brandposter,
 inventera lämpliga öppna vattentag inom kommunen,
 I samband med tillsyn kontrollera att ägare av stora industritomter med eget brandpostnät
kontrollerar och provar detta på samma sätt som kommunen i övrigt,
 ansvara för säkerheten i och omkring av kommunen ägda krigsbranddammar,
 genomföra kontroll och tömning av alla prioriterade brandposter.
Plan Räddningsnämnden
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Teknik och fastighetsförvaltningen ska:
 i samband med snöröjning i gator och gång- och cykelvägar se till att brandposter inte belamras
med snövallar.
Fastighetsägaren/anläggningsinnehavaren ska:
 ansvara för säkerheten i och omkring av ägaren/innehavaren ägda branddammar,
uppställningsplatser för pumpar samt andra anordningar för brandvattenförsörjning
 ansvara för funktionaliteten och tillgängligheten hos av ägaren/innehavaren ägda anordningar
för försörjning av vatten för brandsläckning,
 om man förfogar över eget brandpostnät, på egen större fastighet, ansvara för att kontrollera
och provar detta på samma sätt som kommunen i övrigt,
 om man har brandposter på sitt område se till att dessa är tillgängliga och hålles snöfria samt
markerade med standardiserad skylt,
 Underrätta räddningstjänsten om planerade och akuta förändringar på egna ägda anordningar
för brandvattenförsörjning.

4. Risker
Beskrivningen av risker i plan för olycksförebyggande verksamhet redovisas på en övergripande nivå
samt med beskrivning av respektive olyckstyp.

4.1 Övergripande
Riskbilden inom Halmstads kommuns geografiska ansvarsområde är både komplex och förändrar sig
ständigt. Inom det geografiska området finns skog, hav, flertalet sjöar och vattendrag, men även
omfattande höghusbebyggelse, stora industrier och stora publika anläggningar. Europaväg E6/E20,
riksvägarna 25 och 26 samt länsväg 15 tillhör de större vägarna som går genom kommunen.
Västkustbanan går igenom kommunen och Halmstads tätort och Krösatågen ger tågförbindelse österut.
Det finns kollektivtrafik både lokalt och regionalt. Halmstads flygplats ligger 2 km från centrum och är
länets enda flygplats med reguljär linjetrafik och dagliga förbindelser till Stockholm. Hamnen i
Halmstad, som ägs av kommunen, fungerar som en viktig omlastningsterminal för gods som fraktas till
sjöss, på väg och järnväg. Sedan något år tillbaka finns även en färjelinje mellan Halmstad och Grenå i
Danmark.
Flera vattendrag i kommunen, framför allt Nissan och Suseån, är känsliga för översvämningar.
Halmstads kommun är ett identifierat område enligt översvämningsdirektivet och förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker.
Förtätning av centrala Halmstad ökar komplexiteten på flera sätt. Räddningsinsatser i höga hus är alltid
svårare än i lägre hus. Fler människor på mindre yta skapar ökade trafikproblem, vilket i sin tid skapar
svårigheter för räddningstjänsten att komma fram i händelse av olycka. Det påverkar tydligt
räddningstjänstens så kallade respons respektive insatstid.
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Inom det geografiska området finns både stadsbebyggelse och flera tätorter vilka innebär en
differentierad och komplex riskbild. Det finns en hög andel äldre invånare, vilka är högt representerade
av de som skadas eller avlider till följd av bränder. Även sociala risker med koppling till segregation och
ojämlikhet i levnadsvillkor finns inom kommunens geografiska område och behöver beaktas.
Några av de mest framträdande förhållandena som identifierats kunna leda till stora eller komplexa
olyckor är:


Industrier som klassas som farlig verksamhet enligt LSO.



Omfattande mängder av transporter av farligt gods där verksamheterna många gånger pågår i eller i
närheten av tätbebyggda områden.



Klimatpåverkan ökar sannolikt riskerna;
o för såväl fler som torra perioder och därmed ökad risk för bränder i skog och mark,
o fler och kraftigare stormar ökar riskerna för stormskador av olika slag,
o återkommande höga flöden i vattendrag medför ökade risker för översvämning och skred ,
o höjd havsnivå ökar riskerna för eroderade stränder och översvämning i stora delar av centrala
Halmstad liksom viktig infrastruktur såsom motorväg, järnväg, kraftsystem och internet m ed
mera.



Inom kommunens geografiska område finns ett antal anläggningar där det tidvis vistas många
människor där en brand kan få stora konsekvenser för människors liv och hälsa.

För hela perioden 2011-2020 (10 år) noteras totalt 9 984 händelser som klassats som räddningsinsats
enligt LSO. Detta ger ett snitt på 998 händelser per år. Dock har vi haft en tydligt ökande trend från
850 händelser 2011 till över 1 100 under 2020. Flest hade vi 2018 med drygt 1 300 under ett enskilt år.
Huvuddelen av de mer allvarliga händelserna såsom bränder i byggnad och bränder ute inträffar unde r
sen eftermiddag och kväll medan trafikolyckorna är mer frekventa under rusningstrafik på morgon
respektive sen eftermiddag.
Utav byggnadsbränderna utgör bostadsbränderna ungefär 50 % medan allmän verksamhet ligger på ca
20 %, industri på 10 % och övriga verksamhet 20 %. Det sistnämnda inkluderar återvinningsindustrin.
Man kan ytterligare tydliggöra detta genom att belysa att bostadsbränderna har en tydlig ansamling till
tider då vi lagar mat, medan bränder i gräs sker efter skoltid och innan kvällsdaggen sätter in, det vill
säga mellan 16-19. Fordonsbränder sker vanligen med en topp mellan 23 och 02 och ofta mot helg.
Automatiska brandlarm sker vanligen på vardagar dagtid.
Kort och gott, olyckor sker vanligen i hem och fritidsmiljö, vilket vanligen är sen eftermiddag, kväll och
helg.
Ca 1/3 av räddningsinsatserna utgörs av en brand. Av dessa cirka 330 bränder årligen utgör bränder i
byggnader omkring 130 stycken och bränder i annat omkring 200 stycken. Huruvida det är en torr eller
blöt vår och sommar påverkar tydligt bränder i annat såsom gräs- skog- och mark.
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Vid en jämförelse för brand i byggnad i stort med snittet för större kommuner ligger Halmstad relativt
högt. Går vi djupare på detta noterar vi att bostadsbränderna ligger i nivå med snittet för större städer
medan bränder i allmän verksamhet ligger något högt och vid övrig verksamhet mycket högt. Allmän
verksamhet påverkades tydligt 2018 av det stora antalet bränder på skoltoaletter detta år. Att övrig
verksamhet ligger högt beror på ett stort antal insatser med koppling på återvinningsindustrin.
Flertalet av bränderna har inträffat i bostäder och den vanligaste orsaken till bostadsbränder har varit
glömd spis. Här har vi också sett en tydlig ökning under perioden medan man kan se en minskning av
de eldstadsrelaterade bränderna.
Antalet avtransporterade med ambulans har minskat de senaste åren. Antalet trafikolyckor har under en
lång tid ökat men har det senaste året haft en vikande trend. Framöver kan vi ändå anta att antalet
olyckor i stort också ökar med en ökande befolkning i stort.

4.2 Beskrivning av olyckstyp
Brand i byggnad
Brand i byggnad är en olyckstyp som delas in i olika undertyper av olyckor som, inom Halmstads
kommuns geografiska område, varierar stort avseende hur ofta de sker och med vilka konsekvenser till
följd. Under den senaste tioårsperioden har det inträffat cirka 130 bränder i byggnad per år, vilket är
högre än snittet för större städer i Sverige de senaste 10 åren. Antalet bränder i byggnader har ökat
tydligt de senaste fem åren.
De flesta bränder i byggnader inom kommunens geografiska område inträffar under vinterhalvåret, och
under eftermiddagar och kvällar då de flesta är hemma i sina bostäder.
Inom ramen för framtidsarbetet i Halmstad och ÖP 2050 finns långtgående planer på ut byggnad av
såväl bostadsområden som verksamhetsområden i Halmstad.

Brand i bostad
Flertalet av bränderna sker i bostäder och den vanligaste orsaken till bostadsbränder är glömd spis där
det även syns en tydlig förskjutning av brandorsaker från eldstadsrelaterat till köks relaterade bränder.
Bränder i lägenheter är mer vanligt förekommande än villabränder. Däremot är det mer vanligt att
personer omkommer i villabränder än lägenhetsbränder i Halmstad.
En stor andel av de som skadas eller avlider till följd av bränder tillhör en tydlig riskgrupp; äldre,
dementa, funktionsnedsatta samt sociala problem i kombination med till exempel rökning och alkohol.

Brand i vårdmiljö
Bränder vid olika former av vårdinrättningar är sällsynta men det förekommer att personer avlider eller
skadas till följd av brand. Under de senaste 20 åren har det endast vid ett tillfälle omkommit en person på
ett vårdboende i Halmstads kommun.

Plan Räddningsnämnden

Sida 10 (37)

321

Brand i skola eller förskola
Bränder i skolor och förskolor har ökat den senaste tioårsperioden och ligger något över riksgenomsnittet.
Dessa bränder är ofta avsiktliga och inträffar mer frekvent på dagtid och lunchtid. Däremot uppkommer de
mer allvarliga och omfattande skolbränderna på sen kväll och förnatt, vanligtvis helger.

Brand i allmänna verksamheter såsom handel, hotell, restaurang och danslokal
Bränder i allmänna verksamheter vilket även inkluderar skolbyggnader utgör omkring 20 % av
byggnadsbränderna. Här utgör anlagd brand den enskilt vanligaste orsaken likt skolor. Ingen har omkommit
till följd av brand i denna typ av byggnad de senaste 20 åren i Halmstad.

Brand i industri
Bränder i industrin är till antalet relativt få. En uppgång noterades 2007 och sedan dess ligger
Halmstads kommun något högre än snittet för större städer i Sverige. Vid denna typ av bränder har
ingen omkommit de senaste 20 åren, däremot utgör denna kategori just den händelsetyp där stora
egendomsskador och stora samhällskonsekvenser kan följa. Vid släckning kan miljökonsekvenser uppstå i
form av kontaminerat släckvatten.

4.3 Brand utomhus
Brand i skog eller mark
Skogsbränder kan uppstå vid längre perioder med höga temperaturer och torka. Vid extrem torka kan det
finnas en ökad risk för bränder genom åsknedslag, gnistor från arbetsredskap vid avverkning eller den
mänskliga faktorn, till exempel engångsgrillar. En skogsbrand kan sprida sig snabbt.
Halmstads kommun består av stora skogsområden, främst i kommunens ytterområden. För
räddningstjänsten kan skogsbränder innebära ett tidsmässigt långt och resurskrävande släckningsarbete.
Verksamhet inom flertalet förvaltningar och bolag kan påverkas. Evakuering av bostadshus och fastigheter
som inhyser samhällsviktig verksamhet samt skolor kan bli aktuell.

Brand i fordon
Bränder i fordon har tydligt ökat de senaste åren. Bedömningsvis utgör den absoluta majoriteten av dessa
någon form av koppling till kriminalitet. Huvuddelen av dessa bränder inträffar i socioekonomiskt svaga
områden i Halmstad. Bränderna skapar otrygghet i dessa områden och vid släckning uppstår
miljökonsekvenser i form av kontaminerat släckvatten.
Nya bränslen i fordon såsom gas och el utgör i sig en ny och särskild risk i samband med fordonsbränder i
tätbebyggt område. De senare åren har omkring 70 fordonsbränder per år hanterats. Detta har genererat
skador på drygt 100 fordon per år i Halmstads kommun.

4.4 Trafikolycka
Trafikolyckor är en vanligt förekommande olyckstyp och det inträffar regelbundet olyckor med svåra
personskador och dödsfall inom kommunen. Antalet trafikolyckor har ökat från omkring 125 till närmare
200 per år under den senaste tioårsperioden. Dock har det varit en vikande trend under det senaste året.
Däremot ligger antalet omkomna och skadade på en relativt konstant nivå under perioden. Cirka 2-3
omkomna per år de senaste 10 åren.
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Trafikolycka, personbil
Huvuddelen av olyckorna utgörs av singelolyckor med personbilar inblandade. Närmare 30 % av olyckorna
sker på motorväg E6 genom kommunen. Övriga sker på kommunens riksvägar samt större leder inne i
centrala Halmstad.

Trafikolycka, tunga fordon
Det senaste tio åren har antal olyckor med tunga fordon ökat, från cirka 10 till omkring 20 per år. Ny
hamnförbindelse med omfattande lastbilstransporter har tillsammans med en i övrigt ökande
transportmängd med tunga fordon genom Halmstad kommun medfört fler olyckor med tunga fordon.
Huvuddelen av olyckorna med tunga fordon sker på motorväg E6 genom Halmstad samt riksvägarna och
de större trafiklederna i centrala Halmstad. Olyckor med tunga fordon innebär ofta ökade risker för
personskador, särskilt vid kollision med fotgängare, cyklister eller personbilar. Olyckor med tunga fordon
medför även ökade risker för läckage av bränsle i form av diesel, vilket i sig är tydligt miljöskadligt.
Det sker även transporter av farligt gods med tunga fordon i och genom Halmstad. Av de knappt tio
olyckor som skett med farligt gods inblandat de senaste tio åren, har huvuddelen skett på motorväg E6.
Olyckor med tunga fordon innebär ofta längre tid för bärgningsarbete, vilket ofta innebär längre tid för
köbildning på grund av avstängd väg. Därmed även ökad risk för sekundärolyckor.
Sammantaget bedöms risken för olyckor med tunga fordon inkluderat farligt gods öka i takt med en större
stad, ökat antal transporter och ökad trafikintensitet.

Spårtrafikolycka
Olyckorna är få då relativt få plankorsningar med järnväg finns inom kommunen. Olyckor med spårtrafik i
kombination med påkörd person blir ofta mycket allvarliga och med dödlig utgång. Den enskilt vanligaste
händelsetypen med koppling på spårtrafik är hot om suicid, vilket ofta förekommer där barriärer såsom
järnväg bryts av väg eller bro. En enskild plankorsning svarar för ett relativt stort antal olyckstillfällen, vilket
är korsningen Linnégatan och Västkustbanan i centrala Halmstad.

4.5 Olycka med farliga ämnen
Utsläpp farligt ämne
En olycka med farliga ämnen kan ske i industrin, flygtrafiken, båttrafiken, vägtrafiken eller tågtrafiken.
Primärt fraktas farliga ämnen som gods med fartyg, tåg och lastbil. Med farliga ämnen avses ämnen som är
farliga genom att det kan vara till exempel frätande, brandfarlig eller explosiva. Farliga ämnen består av
kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära, och explosiva sammansättningar av olika ämnen.
Halmstads kommuns geografiska placering innebär exponering för ett stort antal transporter av farlig t gods
på vägar, järnväg och sjötransporter. I kommunen finns anläggningar som bedriver farlig verksamhet och
som använder farliga ämnen. Det går även en stor naturgasledning genom kommunen till vilken även ett
gaslager är kopplad.
Utsläpp av farliga ämnen och olyckor med farligt gods (inkluderat släckvatten efter brand) varierar utifrån
ämnestypen, var det inträffar och väderförhållanden. Konsekvenserna kan vara fara för liv och hälsa,
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egendom. För miljön kan föroreningar orsakas i grundvattentäkter, utslagning av reningsprocesser i
avloppsreningsverk eftersom den biologiska reningen är sårbar och känslig.
Längs kommunens kust fraktas stora mängder gods på fartyg genom Kattegatt till och från oljehamnar i
Östersjön. Även i kommunens hamn förekommer hantering av olika former av farligt gods och
oljetransporter. Denna hantering kan resultera i oljeutsläpp vid antingen kollisioner eller grundstötningar.
Olja läcker då ut för att senare nå land, där oljan utgör en fara för liv och hälsa samt miljön. Oljeutsläpp
medför skador både med kort- och långvarig påverkan på den marina miljön och dess djur- och växtliv.

4.6 Naturolycka
Översvämning
En översvämning kännetecknas av att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag
eller hav. Markområden som normalt inte gränsar till vatten kan drabbas av översvämning på grund av
häftigt regn.
Kommunens vattendrag drabbas regelbundet av höga vattennivåer eller översvämmas på grund av regn och
hårda vindar. Andra typer av översvämningar förekommer sällan.
Den geografiska placeringen av en översvämning påverkar konsekvenserna i stor utsträckning. När
översvämningar sker på ytor med samhällsviktig verksamhet eller ytor med bebyggelse blir konsekvenserna
omfattande. Framkomligheten och driften av den samhällsviktiga verksamheten begränsas eller avbryts

vilket kan påverka människors liv och hälsa. Översvämmade byggnader ger ekonomiska sa mt sanitära
konsekvenser för den enskilde och drabbad verksamhet. Stabiliteten i slänter sjunker i samband med att
vattnet drar sig tillbaka, vilket ökar risken för ras och skred på grund av att erosion kan uppstå. Kvalitén
på dricksvattnet kan försämras i samband med översvämningar. Översvämningar i förorenade områden
resulterar troligtvis i att föroreningen sprids, vilket ger negativa konsekvenser i miljön. Halmstad är
utpekat i översvämningsförordningen som ett område med betydande översvämningsrisk.
Översvämningar bedöms ge omfattande konsekvenser.

Ras eller skred
I Halmstad har en större skredriskkartering genomförts i mitten på 1990. I k ommunen finns det flera
ställen som är känsliga, bland annat områden i Snöstorp, Åled, Getinge, Trönninge och Sennan.

Storm
Halmstads kommuns geografiska läge innebär att västliga och sydvästliga vindar kan förväntas leda till
kraftiga väderrelaterade påfrestningar. Det finns varningsdefinitioner för en storm; gul, orange och röd. Röd
varning förväntas ge störst konsekvenser. En storm kan förutom vind också föra med sig nederbörd i olika
former. Stormar av olika klasser inträffar varje år i kommunen. De senaste åren har stormar av gul och
orange nivå varit mest förkommande. Konsekvenserna av en storm kan variera från lindriga till omfattande.
I kommunens inland och landsorter drabbas den enskilde i större utsträckning än i centralorten.
Framkomligheten kan vara begränsad av nedfallna träd och andra lösa föremål. Kraftigare stormar kan
medföra elavbrott, telekommunikationsavbrott och nedfallna träd som förhindrar framkomligheten. Detta
kan leda till risk för liv/hälsa om till exempel hemsjukvården inte kommer fram. Vägar och järnvägar
påverkas med störningar i transportsektorn som följd.
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Den samhällsviktiga verksamheten som är mest utsatt vid en storm är i det inledande skedet vård och
omsorg. Andra förvaltningar och bolag kan drabbas av hög arbetsbelastning under och efter händelsen.
Svårigheter vid uppröjningsarbetet efter en storm kan göra att det tar tid att reparera skadade elledningar
som försörjer samhällsviktig verksamhet.

Skyfall
Minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm nederbörd på en minut karaktäriserar ett skyfall.
Skyfall med nederbörden över 90 mm anses vara extrema. Skyfall inträffar vanligtvis under
sommarperioderna då dessa är varmare. I takt med klimatförändringarna ökar risken för skyfall. De extrema
mängder vatten som skyfall för med sig skapar översvämningar i framför allt bebyggelser med stora
hårdgjorda ytor. Skyfall kan generera höga flöden i kommunens vattendrag, då vattnet söker sig till dessa.
Konsekvenserna av översvämningar och höga flöden är främst påverkan på samhällets funktionalitet och
skador på egendom/miljö.
Skyfall kan göra att stabiliteten i slänter sjunker i samband med att vattnet drar sig tillbaka, vilket ökar risken
för ras och skred på grund av att erosion kan uppstå.
Kvaliteten på dricksvattnet samt avloppsvattenreningen kan försämras i samband med översvämningar
respektive kraftig nederbörd, vilket kan ge störningar i sanitet och hygienförutsättningar. Detta kan orsaka
smittspridning såväl för den enskilde som för den verksamhet som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Värmebölja
SMHI definierar värmebölja som en sammanhängande period på minst 5 dygn i sträck då dygnets
maximitemperatur varje dag det är minst 25°C. Den faktiska och upplevda värmen kan göra att det finns en
upplevd värmebölja trots att SMHI:s kriterier inte är uppnådda.
Under de senaste åren har kommunen haft såväl kalla som varma somrar. Det finns en medvetenhet om att
värmeböljor kan komma att inträffa årligen i takt med klimatförändringar.
Värmeböljor får betydande konsekvenser eftersom de påverkar människors liv och hälsa. Vid en värmebölja
kan det bli begränsad dricksvattentillgång eftersom behovet överstiger kapaciteten. Längre perioder av höga
temperaturer kan orsaka olika hälsoproblem, allt från milda besvär till ökad dödlighet.
Andra konsekvenser som kan uppstå vid värmeböljor är:


ökad smittorisk








ökad belastning på teknisk infrastruktur, el, transport, dricksvatten och IT-komponenter
problem med djurhållning
störningar i livsmedelsproduktionen
skogsbränder
ras- och skred
skadad vattentäkt på grund av ökat vattenuttag.

Torka
Torka är en period som orsakas av lägre nederbörd än normalt. Torka kan uppstå vid olika årstider, men
framförallt på sommaren kan torka uppstå vid ovanligt varmt väder och när det inte regnar tillräckligt.
Torka ger ökad risk för:
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•
•
•
•

störningar i livsmedelsproduktionen
erosion och översvämning vid stora mängde nederbörd/skyfall
avrinningen av vattenmängden ter sig annorlunda
skadade eller förstörda vattentäkter

•

bränder, primärt skogsbränder och gräsbränder.

För kommunala verksamheter blir konsekvenserna som störst i vård och omsorgsverksamheterna samt
inom vatten- och avlopp.

4.7

Drunkning

Hur många som förolyckas vid vattenaktivitet varierar från år till år, främst beroende på hur bra
sommarvädret har varit. I Sverige drunknar cirka 100 personer varje år enligt Svenska
livräddningssällskapets statistik för drunkningsolyckor. I Halmstads kommun drunknar i snitt en person per
år. Det är fler män än kvinnor som drunknar och i Halmstad är åldern på de som drunknar lägre än
riksgenomsnittet.
Halmstads kommun har en lång kuststräcka, flera åar och sjöar med närhet till bad, fiske och
vattenaktiviteter. Dessutom finns flera badanläggningar. Simkunnigheten hos nya grupper som flyttar till
staden är inte allmän. Simkunnighet är den kanske viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. En annan
viktig faktor är nykterhet och användande av rätt skyddsutrustning vid vattenaktivitet.
Sandstranden vid Tylösand och Frösakull är bland Sveriges absolut populäraste stränder med uppemot
30 000 badande en solig sommardag. Utöver dessa finns flera andra välbesökta stränder i kommunen. Vid
en del av dem är det tillfälligtvis svåra strömförhållanden i vattnen. Några av stränderna i Halmstad är under
sommarmånaderna bevakade av Livräddarna i Tylösand.

4.8 Pågående dödligt våld (PDV)
Attentat, som ofta benämns pågående dödligt våld i publik miljö (PDV-händelse), är ett begrepp som
rymmer händelser, inklusive terror, där det gemensamma består i att en eller flera gärningspersoner
genomför ett attentat med livsfarligt våld. Vid ett attentat kommer händelsen och situationen sannolikt
vara svår att tolka, eftersom den kraftigt avviker från det normala och vardagliga. En oklar lägesbild och
en upplevd kaotisk situation medför att prioriteringar, snabba beslut och agerande kan bli en utmaning.
Denna typ av händelse är ovanlig men kan leda till en situation med flera dödade och skadade.

4.9 Suicid
Suicid och/eller försök till suicid är ett samhällsproblem som orsakar mycket lidande hos drabbade och
deras anhöriga samt kostar samhället stora resurser. Suicid innebär en avsiktligt självdestruktiv handling
som leder till döden. Det kan liknas vid ett psykologiskt olycksfall, där individen hamnat i en situation
som just då framstår som omöjlig att förändra.
Varje år tar cirka 1 300 personer sitt liv i Sverige och inom region Halland har vi ett snitt på 14,8
fullbordade suicid per 100 000 invånare de senaste fem åren. Då suicid dyker upp inom olika
olyckskategorier är det relativt svårt att på lokal nivå få en helhetsbild. Räddningstjänsten får i sin
statistik enbart den del som räddningstjänsten larmas ut till. Med utgångspunkt från det regionala snittet
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bör Halmstad ha omkring 14,8 fullbordade suicid per år. Det är övervägande män som tar sit t liv. I
kommunen är vissa geografiska platser mer frekvent förekommande vid suicid och suicidförsök.
Vanligt förekommande platser är där barriärer bryts, till exempel där väg korsar järnväg eller där vägbro
går över annan väg eller järnväg.

5. Värdering
Räddningstjänsten bedriver ett löpande arbete med att omhänderta behoven kopplade till
räddningsinsats. Flertalet åtgärder hanteras i linjearbetet och omhändertas inom förvaltningen.
Antalet bränder i bostäder har ökat tydligt de senaste fem åren och Halmstads kommun ligger högre än
snittet i Sverige. Halmstads kommun behöver arbeta förebyggande och systematiskt för att minska den
trenden.
Det finns områden där samverkan sker och behöver utvecklas med andra myndigheter och
organisationer för att förhindra och förebygga suicid och pågående dödligt våld. Pågående dödligt våld
är ovanligt och den faktiska risken bedöms som låg men då konsekvenserna kan bli omfattande är det
viktigt med en bred kunskap inom kommunkoncernen kring hantering.
Antalet trafikolyckor ligger på en fortsatt hög nivå även om det senaste året visat en positiv
nedåtgående trend. Halmstads kommun behöver fortsätta det förebyggande arbetet och utveckla
samverkan med andra aktörer för att minska antalet trafikolyckor inom det geografiska
områdesansvaret.
Halmstad är en kustkommun med såväl lång kuststräcka som sjöar och ett flertal vattendrag. Det
föranleder behov av ett fortsatt systematiskt arbete för att förebygga och minska risken för
drunkningsolyckor.
Kustkommuner är också extra känsliga för klimatförändringar. När samhället utvecklas behöver vi i
planeringen ta hänsyn till risk för översvämning och skyfall för att på så sätt minska risken för olyckor.
På strategisk nivå bedrivs ett omfattande klimatanpassningsarbete där planer med förebyggande insatser
tagits fram.
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6. Ambitioner
De ambitioner kommunen har beslutat om är att:


Upprätthålla ett erforderligt skydd mot olyckor genom att i minst 85 % av olyckstillfällena nå
olycksplatsen inom målsatt responstid.



Stärka ledningskapaciteten genom att anpassa verksamheten till reglering enligt kommande
föreskrift och allmänna råd om ledning av kommun räddningstjänst samt vägledningar från
MSB inom ramen för ELS. 1



Möta kommande samhällsutveckling genom att förbereda och anpassa verksamheten för
framtiden inom ramen för Räddningstjänsten 2050. 2



Minska miljökonsekvenser vid olyckor genom att utveckla miljöhänsyn vid räddningsinsats.



Specifik minska konsekvenserna av oljeutsläpp genom att stärka förmåga för oljeskadeskydd.

7. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
Nedan beskrivs hur kommunens verksamhet för räddningstjänst är ordnad. Beskrivning tar utgångsläge
från fredstida förutsättningar. Verksamheten avses att bedrivas på motsvarande vis under höjd
beredskap med hänsyn tagen till det som beskrivs under 7.5 nedan.

7.1 Övergripande beskrivning
Nedan ges en övergripande beskrivning av kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser. Av
beskrivningen framgår om och hur förmågan varierar inom kommunens geografiska område och över
tid.

Tillgång till egna resurser
Räddningstjänsten skall vara organiserad och bemannad för att kunna utföra skadeavhjälpande åtgärder
där den enskilde saknar eller har otillräcklig förmåga att själv hantera en akut händelse.
Beredskapen skall vara dimensionerad och spridd över ytan för att i 85 % av tillfällena kunna bistå den
drabbade enligt nedan beskrivna operativa förmåga, se sidan 23.
Räddningstjänstens operativa resurser är anpassade för att åstadkomma den förmåga som beskrivs
under 7.2 Beskrivning av olyckstyp nedan. Det innebär en operativ organisation som har en
grundläggande bemanning och placering enligt tabell 1 nedan. Ledningsresurser beskrivs under kapitel
7.3 nedan. Vid särskilda lägen kan beredskapen tillfälligt sänkas. Det kan gälla vid övningar av stor
ELS – Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Pågående projekt med målsättning att nå ett enhetligt
ledningssystem som stärker förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser.
2 Räddningstjänsten 2050 – Pågående projekt med syfte att förbereda och anpassa räddningstjänstens verksamhet utifrån
prognoser för år 2050.
1
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Brandvattenförsörjning
Kommunen tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens utrustning samt
vatten för sprinkleranläggningar, där förutsättningar finns.
Kommunen ansvarar genom Laholmsbuktens VA för att vatten för brandsläckning finns tillgängligt i
brandpostsystem. Nedan angivna värden för flöden från brandpost är riktvärden då det inte går att
garantera flöde eller tryck vid varje tillfälle i varje enskild brandpost, då det är beroende av den aktuella
försörjningssituationen och eventuella störningar.
I kommunen kan det så kallade alternativsystemet för brandvattenförsörjning tillämpas i områden med
en viss typ av bebyggelse, se tabell över släckvattenbehov enligt VAV P83 mars 2001 nedan.
Alternativsystem innebär att brandpostsystemet kan glesas samtidigt som räddningstjänsten har tillgång
till bemannade tankbilar.
Om inte vatten för brandsläckning kan tillhandahållas via brandpostsystem kan andra lösningar
accepteras. Dessa ska i sådana fall utformas så att inte användandet belastar räddningsstyrkans numerär,
då samtliga i styrkan, särskilt i uppstarten av en insats, måste kunna vara effektiva i aktiv bekämpning av
branden.
Grundnivån för tillgång till vatten utgörs av VAV-publikationerna: VAV P83 Allmänna
vattenledningsnät samt VAV P76 Vatten till brandsläckning. Arbete pågår med att anpassa kommunens
brandvattenförsörjning till publikationen P114 från Svenskt vatten. I det arbetet ingår framtagandet av
en brandvattenplan.
I detta delprogram anges också de avvikelser från VAV som ska gälla i kommunen.
Befintliga områden vilka idag är försedda med brandposter ska bibehålla nuvarande kapacitet alternativt
där så är möjligt gå över till det sk alternativsystemet.
Det finns i Halmstads kommun i huvudsak tre olika modeller för försörjning av vatten för
brandsläckning:
Anordning
Brandposter

LBVA:s ansvar
Brandposter placeras med normalt 150
meters inbördes avstånd

Räddningstjänstens ansvar
Slangutläggning från brandpost till
räddningsenhet vid brandplatsen

Brandposter enligt
alternativsystem

Glest utplacerade (upp till 1 000
meter) brandposter med god kapacitet
(900 l/min)

Vatten genom andra
lösningar specifika för
särskilda byggnader eller
anläggningar

I exploateringsskedet tillsammans med
räddningstjänsten och exploatören ta
fram en ur räddningstjänstens
personalresurssynpunkt acceptabel
lösning till försörjning av vatten för
brandsläckning.

Transport av vatten med hjälp av
räddningstjänstens vattenenheter
(tankbilar) från brandpost till
brandplats.
I exploateringsskedet tillsammans med
LBVA och exploatören ta fram en ur
räddningstjänstens
personalresurssynpunkt acceptabel
lösning till försörjning av vatten för
brandsläckning.

Tabell 2. Tabell över alternativ till försörjning av vatten för brandsläckning.
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Brandposter
För försörjning med vatten för brandsläckning ska det finnas vattenreservoarer samt brandposter
anslutna till allmänna vattenledningsnätet enligt av LBVA upprättad och ajourhållen kartdatabas vilken
ska vara tillgänglig även för räddningstjänsten.
Områden med alternativsystem enligt nedan ska anges på samma sätt.
Tryckstegringspumpar bör vara försedda med reservkraft när de försörjer enskilda tätorter eller stor
mängd abonnenter inom större tätort om tillräcklig reservoarvolym saknas.
Brandposternas antal och placering bestäms efter samråd med räddningstjänsten. Kapaciteten ska så
långt det är möjligt dimensioneras enligt tabell nedan.

Områdestyp Beskrivning
A
A1
A2
B
B1
B2
B3

B4

Släckvatten kapacitet
l/s (l/min)

Alternativsystem
kan tillämpas

Bostadsområden eller andra jämförbara
områden med serviceanläggning
Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villor, radhus 10 (600)
Ja
och kedjehus
Annan bostadsbebyggelse
20 (1 200)
Nej
Industriområden, enstaka industrianläggningar eller andra från brandsynpunkt jämförbara
områden.
Låg brandbelastning *, det vill säga brandsäkra
10 (600)
Nej
byggnader utan upplag av brännbart material.
Normal brandbelastning, det vill säga
20 (1 200)
Nej
brandsäkra byggnader utan större upplag av
brännbart material
Hög brandbelastning såsom snickerifabriker,
40 (2 400)
Nej
brädgårdar och liknande. Kapaciteten kan
tillgodoses genom uttag kan ske från flera
brandposter.
Exceptionell brandbelastning såsom
>40**
Nej
oljehanteringsanläggningar och liknande.
Särskild utredning i
samverkan med
räddningstjänsten

* Med brandbelastning avses mängden brännbart material per ytenhet
Se vidare -Boverkets allmänna råd om brandbelastning 2013:11- BBRBE1 samt Boverkets handbok – Brandbelastning 2008
** Bestäms i samråd med räddningstjänsten Från enskild brandpost bör vid system med brandposter 10 l/s kunna tas ut Avstånd mellan brandposter
enligt tabell ovan bör vara högst 150 meter

Tabell 3. Tabell över släckvattenbehov enligt VAV P83 mars 2001
Brandposter enligt alternativsystem
Inom Halmstad centralort, Oskarströms och Getinges tätorter kan alternativsystem tillämpas för
bebyggelse enligt klass A1 ovan med ett avstånd av en kilometer till brandpost med kapacitet på 15 l/s
och lägst 2 bars tryck.
Inom övriga tätorter kan alternativsystem inte tillämpas.
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Andra lösningar för tillhandahållande av vatten för brandsläckning
I de fall tillräcklig mängd vatten för brandsläckning inte kan fås med hjälp av brandposter kan andra
lösningar accepteras.
En sådan lösning ska utformas i samråd mellan LBVA, Räddningstjänsten och exploatören.
Vatten i angiven mängd ska kunna levereras utan att personalresurs tas från den initiala räddningsst yrka
som kommer till platsen. Lösningen får inte innebära större arbete än om vatten hade levererats från
brandpostnätet. Lägsta tryck vid leveranspunkt ska vara 2 bar.
Vatten för sprinkleranläggningar
För att möjliggöra ett bra brandskydd i befintliga byggnader samt vid nybyggnation ska kommunen
verka för bra förutsättningar för anslutning av sprinkler till allmänna vattenledningsnätet där det är
förenligt med va-anläggningens huvudsakliga ändamål.
I Halmstads kommun bör nya områden utformas i nära samarbete med Laholmsbuktens VA så att det
blir möjligt att, utan att äventyra vattenkvaliteten, ansluta verksamheter med gruppboende, förskolor
och liknande boendeformer i riskklass LH enligt SBF 120, regler för automatiskt vattensprinklersystem
vilket innebär ett flöde på ca 10 l/s vid 3 bar.
I nya områden för verksamheter där exempelvis skolor kan vara aktuella att bygga bör, på motsvarande
sätt, utan att äventyra vattenkvaliteten, området utformas i nära samarbete med Laholmsbuktens VA
för att ge förutsättningar att ansluta en sprinkler i riskklass OH1 enligt SBF 120, regler för automatiskt
vattensprinklersystem vilket innebär ett flöde på 20 l/s vid 4 bar. Detta förutsätter placering av aktuell
verksamhet inom området i direkt anslutning till större huvudledningar.
I befintliga områden, där förutsättningar enligt ovan är uppfyllda, bör förutsättningarna vidmakthållas.
För att åstadkomma förutsättningar för sprinkleranläggningar i bostäder och verksamheter är det i de
allra flesta fall möjligt att anlägga interna tankar och tryckstegringspumpar som fylls via ordinarie
dricksvattenservis, dock med lägre flöde än ovan angivna riktvärde.
Vid anslutning av sprinkler till allmänna vattenledningsnätet ska ägaren till sprinkleranläggningen vidta
åtgärder för att säkerställa hög säkerhet mot föroreningar. I normalfallet ska servis för dricksvatten och
sprinkleranläggning vara en och samma. Sprinklerinstallationen ska förses med kontrollerbar backventil
för säkerställande av återströmningsskydd (SS-EN 1717), enligt gällande byggregler.

Tid från att larmet inkommer till att första kommunala räddningsresurs
når kommunens samtliga delar
Tid från att larm inkommer till att första kommunala räddningsresurs når en händelse benämns
responstid.
Responstid är tiden från det att larm inkommit till larmcentral till dess att första räddningsenhet är på
plats. Angivna tider är en målsättning för 85 % av de insatser som genomförs inom typinsatsen.
Angiven förmåga avses att kunna påbörjas vid angiven responstid och i förekommande fall
responstiden + angivet antal minuter.
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Under år 2020 nåddes 84 % av händelserna med en responstid på 12 minuter eller mindre. Det är en
mindre förbättring jämfört med hela perioden mellan år 2018-2020.

Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder
I nuläget finns ingen planering för att formellt överlåta åt annan att vidta inledande begränsande
åtgärder. En förstudie är genomförd kring förutsättningarna att låta kommunala resurser nås av
räddningstjänstens larm och agera ifall de är först på plats. Förstudien resulterade i förutsättningarna är
begränsade och i nuläget sker ingen fortsatt utveckling i frågan.

Samverkan med andra aktörer
Samverkan inom RäddSam Halland beskrivs under Tillgång till resurser i samverkan med andra
kommuner ovan.
Räddningstjänsten har avtal med Region Halland avseende bland annat IVPA. 3 Vidare finns avtal med
kommunens Hemvårdsförvaltning avseende lyfthjälp. Räddningstjänsten följer även det nationella
avtalet för restvärderäddning.
Upparbetad samverkan med statliga aktörer sker inom ramen för geografiskt områdesansvar. Bland
annat sker samverkan med Länsstyrelsen Hallands län kring kommunens roll inom
kärnenergiberedskapen. På motsvarande vis sker samverkan med Sjöfartsverket och berörda aktörer
avseende flyg- och sjöräddningstjänst samt med Kustbevakningen avseende miljöräddning till sjöss.
Vad gäller de verksamheter i kommunen som klassas som farliga enligt LSO 2. kap 4 § sker löpande
samverkan kring förutsättningar för räddningsinsats. Det finns ett upparbetat samarbete med regionala
resurser från Släckmedelscentralen (SMC) avseende brandsläckning i oljedepån samt
flygplatsräddningstjänsten avseende flyghändelser. Resurser kopplade till farlig verksamhet beskrivs i
Tillgång till egna resurser ovan.

Varning och information till allmänheten
Varning och information till allmänheten i samband med räddningsinsatser ska vid behov tillgodoses
genom räddningsledarens försorg. Vid omedelbart hot mot liv, hälsa, egendom eller miljö sker varning
genom att ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) utfärdas via radio och TV. VMA kan vid behov
även utfärdas via sms. Utfärdade VMA finns tillgängliga via internet och vissa appar. I huvuddelen av
centralorten kan allmänhetens uppmärksamhet även påkallas genom användandet av utomhussignalen
viktigt meddelande via ljudsändare. Utomhussignalen kan utlösas från larmcentralen och HILL i Halmstad.
Räddningstjänsten kan även utfärda myndighetsmeddelande vid varningar som inte akut hotar liv, hälsa,
egendom eller miljö.
Hela Halmstads kommuns kommunikationsavdelning är en tillgänglig resurs vid sådana här tillfällen.
Räddningstjänsten svarar för underhåll av utrustning för utomhussignal inom kommunen.

3

IVPA – I väntan på ambulans.
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Effekt

Nyckeluppgift

Automatiskt brandlarm
Fastställa orsak till larm Hantera automatiskt brandlarm efter
instruktion.
Vid utbruten brand gäller respektive typinsats.
Brand i bostad
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Livräddning
Beakta händelsens
Utrymma/inrymma
omfång
Begränsa brand i till startbrandcell
Släcka brand i startbrandcell
Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Brand i annat boende
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Förstärka effekterna av de brandtekniska
Beakta händelsens
installationerna
omfång
Livräddning
Utrymma/inrymma
Begränsa brand i till startbrandcell
Släcka brand i startbrandcell
Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Källarbrand
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Förstärka effekterna av ev brandtekniska
Beakta händelsens
installationer
omfång
Livrädda
Akut RVR (restvärdesräddning)
Vindsbrand
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Livräddning
Beakta händelsens
Förhindra spridning till underliggande
omfång
utrymmen
Utrymma
Begränsa brand till startbrandcell
Släcka brand i startbrandcell
Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Brand i publik lokal
Omhänderta skadade
Fördröja skadeutvecklingen
Minimera skadeutfallet Förstärka effekterna av de brandtekniska
Beakta händelsens
installationerna
omfång
Livräddning
Utrymma/inrymma
Begränsa brand till startbrandcell
Släcka brand i startbrandcell
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Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Möjliggöra resursen
”Rökdykning” enl.
definition i AFS.

Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Brand i industriverksamhet
Förstärka effekterna av de brandtekniska
installationerna
Förhindra spridning utanför, vid ankomst,
berörda brandceller.
Livräddning
Vid utomhusanläggning förhindra spridning till
annat objekt
Släcka brand i startbrandcell
Minimera skador på miljön
Minimera skadekostnaderna
Akut RVR (restvärdesräddning)
Brand i lantbruksbyggnad
Förhindra spridning utanför, vid ankomst,
berörda, brandceller.
Underlätta utrymning av djur.
Förstärka effekterna av de brandtekniska
installationerna
Förhindra spridning till angränsande byggnader
Minimera skador på miljön
Akut RVR (restvärdesräddning)
Rökdykarinsats
En rökdykargrupp 20 min
Två rökdykargrupper under 40 min
En eller två rökdykargrupper kontinuerligt i 3
tim.

R = 12
R+2
R+4
R+4

R = 20
R+2
R+4
R+4

R=20
R + 15
R + 40

Brand utomhus
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, vattenenhet, terrängenhet, slangutläggningsenhet, ledningsenhet.
Effekt

Nyckeluppgift

Responstid (R, min)

Brand ute
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång
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Livräddning?
Undanröja risk för brandspridning till annat
objekt
Släcka brand i startobjekt
Minimera skador på miljön
Brand ute – terräng
Lokalisera branden, bedöma omfattning
Genomföra direkt släckning på brandområde
som understiger 200 meter i omkrets och då
branden är i anslutning till farbar väg.
Genomföra direkt släckning av mindre bränder
skilt från farbar väg.
Upprätta vattentransport över 1 000 meter
längs farbar väg

R = 15
R+3

R = 25
R+5
R + 30
R + 40
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Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Upprätta vattentransport över 600 meter i
terräng
Säkra brandens utbredning
Upprätta begränsningslinje på 800 meter längs
farbar väg.
Kontinuerligt kunna underhålla
begränsningslinjerna under 24 timmar
Ta emot och leda förstärkning från
tillkommande resurser upp till 10 styrkor
Minimera skador på miljön
Spillbrand 300 m 2
Skydda/rädda liv
Kontrollera brand i vätska med en yta av 300
m2
Släcka brand i vätska med en yta av 300 m2
Minimera skador på miljön
Brand i oljedepå
Släcka mindre uppkommen brand i byggnad
eller tekniska installationer e dyl.
Släcka brand i den största cisternen alternativt i
den största invallningen kring cisterner.
Kyla hotade cisterner till skydd mot antändning.
Förbereda för och ta emot SMC styrkan för en
gemensam släckinsats.
Ta emot och leda tillkommande resurser upp
till 10 styrkor
Minimera skador på miljön

R + 40
R + 60
R + 60

R = 15
R+5
R + 10
R = 12
R + 25
R + 45
R + 90

Trafikolycka
Resurser av särskild vikt: Släck/räddningsenhet, skyddsenhet, ledningsenhet.
Effekt

Förhindra följdolyckor
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång
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En eller flera personbilar
Säkra olycksplatsen mot ytterligare skador.
Livsuppehållande åtgärd/första hjälpen mot 1-2
personer
Livsuppehållande åtgärder & första hjälpen till
3-4 personer
Förbereda för losstagning.
Losstagning av flera personer.
Skapa tillgänglighet för att kunna utföra
sjukvård
Samtidig losstagning av person från två olika
fordon
Transport av skadade till farbar väg.
Minimera skador på miljön

Responstid (R, min)

R = 12
R+2
R+4
R+4
R + 10
R + 15
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Förhindra följdolyckor
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Tungt fordon inblandat
Säkra olycksplatsen mot ytterligare skador.
Livsuppehållande åtgärd/första hjälpen mot 1-2
personer
Livsuppehållande åtgärder & första hjälpen till
3-4 personer
Organisera stor skadeplats
Skapa tillgänglighet för att kunna utföra
sjukvård
Losstagning av flera personer.
Samtidig losstagning av två eller flera personer
Ta emot och leda flera tillkomande
resurser/styrkor.
Transport av skadade till farbar väg.
Minimera skador på miljön

R = 12
R+2
R+4
R + 10
R + 10
R + 15
R + 15

Olycka med farliga ämnen
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, vattenenhet, ledningsenhet, kemresurs internt och externt.
Effekt

Om möjligt
omhänderta skadade
Begränsa skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång
Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Beakta händelsens
omfång

Plan Räddningsnämnden

Nyckeluppgift

Först på plats
Livräddning – med enkel skyddsutrustning
Säkra olycksplats,
Indikering/avspärrning
Begränsa skadans utbredning
Minimera skada på miljön
Initial förmåga
Livräddande insats med begränsat skydd
Verka i skyddsutrustning – stänktät
kemikalieskyddsdräkt
Begränsa skadeutbredningen på olycksplats
genom att med enkla metoder:
Avleda vätskeläckage för att begränsa fritt fall
Täta utsläpp mindre utsläpp
Upptagning av vätska - 50 liter
Minimera skador på miljön
Begränsa gasavgivning från utsläpp på mark
Förstärkt förmåga
Livräddning av fastklämda personer vid
utflödet
Verka i skyddsutrustning – gastät
kemikalieskyddsdräkt med köldskydd
Begränsa skadeutbredningen på olycksplats:
Samla upp 200 liter vätska
Tvätta ner eller styra gasmoln
Begränsa utsläpp av kondenserad gas med
presenning

Responstid (R, min)

R = 15
R+2
R+4
R+4
R+5

R + 10
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Naturolycka
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, terrängenhet, ledningsenhet.
Effekt

Minimera skadeutfallet

Nyckeluppgift

Generellt
Leda samhällets samlade insatser för att rädda
liv, begränsa skadekostnader och minimera
skada på miljön.
Skydda/säkra samhällsviktig verksamhet
Minimera skador på miljön

Responstid (R, min)

R = 20
R = 20

Drunkning
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, räddningsdykarenhet, ledningsenhet.
Effekt

Omhänderta skadade

Omhänderta skadade

Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet

Nyckeluppgift

Först på plats
Rädda nödställd/a i vatten på ytan
Säkerställa senast kända position på nödställd
som försvunnit under ytan.
Initial förmåga
Rädda nödställd/a i vatten på eller strax under
ytan.
Undsätta person på isflak (kommunalt vatten)
Förstärkt förmåga
Livräddning av 1-2 personer i bil i vatten.

Sökning av nödställd, i enklare utrymmen i
fartyg under vatten, i syfte att rädda liv.
Utföra enklare arbete vattenytan på ett avvägt
djup mellan 0 – 20 m.
Räddning av nödställd under is
Efterforskning efter försvunnen under
vattenytan till dess att hopp om liv inte längre
finns.

Plan Räddningsnämnden

Responstid (R, min)

R = 12

R+4

De delar av Nissan
som rinner genom
centralorten och
Halmstads hamn
R = 10.
Övriga vattendrag
inom R = 25
R+1
R+2
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Pågående dödligt våld
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, höjdenhet, ledningsenhet.
Effekt

Omhänderta skadade
Minimera skadeutfallet
Underlätta för andra
aktörer

Nyckeluppgift

Responstid (R, min)

Generellt
Livräddning och första hjälpen
Varna, utrym, inrym allmänhet i skadeområdet

R = 12

Genomföra brandsläckning, losstagning eller
andra räddningsåtgärder
Bistå andra aktörer med åtgärder

Suicid
Resurser av särskild vikt: Släckenhet, höjdenhet.
Effekt

Omhänderta skadade
Minska mänskligt
lidande

Plan Räddningsnämnden

Nyckeluppgift

Responstid (R, min)

Generellt
Initiera kontakt med drabbad individ
Bistå andra aktörer med åtgärder

R = 12
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I praktiken innebär detta att Halmstad får tillgång till resurser från andra kommuner när det finns
behov men också att Halmstad är beredd att lämna resurser till förmån för annan kommun som är
drabbad. Då systemet är belastat kommer insatstiderna i vissa områden att öka samtidigt som delar av
förmågan kan utebli.
När situation som beskrivs ovan uppstår åligger det räddningschefen, eller en av denne utsedd, att
besluta om tillfälliga förändringar i utryckningsorganisationen för att på bästa sätt kunna bistå invånarna
i händelse av hjälpbehov.

7.5 Räddningstjänst under höjd beredskap
Räddningstjänsten stärker sedan 2018 planering och förmåga att verka under höjd beredskap. Arbetet
sker utifrån direktiv från nationell nivå. Strävan är att nå en förmåga för höjd beredsk ap som även kan
vara tillämpbar i fredstida kriser samt i en övergång till höjd beredskap.

Uppgifter enligt 8 kap. 2 § LSO
I återtagandet av förmåga vid höjd beredskap ingår det att beakta tillkommande uppgifter, där hänsyn
tas till regionala och nationella resurser.

8 Uppföljning, utvärdering och lärande
Utvärderingen av hur vi rör oss mot satta ambitioner görs av räddningsnämndens förvaltning via
uppföljningar av respektive verksamhet. Prioriterade delar kommer att arbetas in i verksamhetsplaner,
förvaltningsplaner eller andra relevanta planer årligen.
En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet
med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen
har genomförts. Resultatet av undersökningarna skall återkopplas till aktörer som berörs av den aktuella
olyckan. Ansvaret för kommunens olycksundersökningar ligger hos räddningstjänsten.
Det övergripande målet för räddningstjänstens arbete med att undersöka hur insatsen genomförts vid
de räddningsinsatser personalen larmats ut till, syftar till att förbättra, effektivisera och öka kvaliteten
vid räddningsinsatser. Detta utförs genom att systematisk följa upp samt att genomföra fördjupade
insatsutvärderingar i de insatsrapporter som skrivs efter genomförda räddningsinsatser.
Inför varje år upprättas en verksamhetsplan. I denna redovisas vilka riktlinjer som gäller för aktuellt år
och vilka teman som i förväg utgör extra intressanta områden att fördjupa arbetet med. Fördjupade
utredningar görs såväl vid insatser som gått ovanligt bra likväl som de som gått mindre bra.

Plan Räddningsnämnden
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Händelserapporten
Grunden för olycksundersökning utgörs av de händelserapporter (HRap) som upprättas efter varje
händelse som räddningstjänsten larmas ut till. I de fall händelsen är särskilt stor och omfattande, särskilt
allvarlig eller extra intressant kan utökade undersökningar genomföras. Dels som komplement som
bifogas händelserapporten, tex After Action Review (AAR) eller som särskild olycksutredning tex vid
dödsbrand.
För att uppnå tillräckligt god kvalitet på händelserapporterna fungerar idag tjänstgörande insatsledare
som kvalitetsgranskare av de händelserapporter som upprättas under dennes tjänstgöringspass.
Insatsledare är också den som svarar för att händelserapporten lever upp till LSO 3 kap 10 § i skälig
omfattning.
För att uppnå ovan beskrivna finns styr och stöddokument.





HRap, vilket reglerar vem som skriver och granskar händelserapporter
Riktlinjer för olycksundersökning, i vilken form dokumentation och utredning skall ske (nivå 1 3)
Lathund för platsundersökning, MSB
Vägledning för olycksundersökning, MSB

Lärandeprocessen
Inom ramen för lärandeprocessen genomförs förutom särskilda olycksutredningar även löpande
uppföljning av de händelser vi larmas ut till. Detta genomförs och återkopplas systematiskt och löpande
till egen organisation.




Veckouppföljning av händelserapporter
Månadsuppföljning av statistik
Tertial- årsrapport för lärande och erfarenheter i sin helhet

Inom ramen för lärandeprocessen samverkans löpande med andra viktiga aktörer. Tex polis,
ambulanssjukvård, SOS och kommunkoncernen. Här delges löpande erfarenheter och lärdomar i syfte
att bidra till en mer effektiv operativ verksamhet. Tex genom att flagga ut när riskerna för anlagd brand
ökar, när det är skogsbrandrisk eller när andra aktörer vidtar åtgärder som kan påverka vår operativa
verksamhet. Men även inom samhällsplaneringen tex rörande utryckningsvägar, räddningsvägar och
uppställningsplatser för högfordon.
För att uppnå ett gott lärande utgör insatsledande befäl en viktig roll i vardagslärandet. Dels som
kvalitetsgranskare och olycksundersökare, dels som länk tillbaka till operativa styrkor med de
erfarenheter som noterats inom ramen för lärande av olyckor.
Lärprocessen genomför löpande muntliga återkopplingar till egen organisation. Tex efter särskilda
olycksutredningar, tertial och årsrapporter osv. Detta sker till såväl RIB-personal, heltidspersonal,
befälsgrupper, förvaltningsledning och politiskt förtroendevalda.
Plan Räddningsnämnden
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Nedan följer en förteckning över dokument som utgör underliggande dokument till
handlingsprogrammet.
Risk och sårbarhetsanalys för Halmstads kommun 2019
Trafiksäkerhetsplan Åtgärder 2021-2026
Plan för klimatanpassning
Kommunstyrelsens plan för vatten och VA
Omvärldsbevakning och förslag till handlingsplan
fallprevention
Plan för transportsystemet
Regional samverkansplan för pågående dödligt våld i
Halland.
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025
Räddningschefens delegationsordning
Förordnande av räddningsledare
Samarbetsavtal SOS Alarm och räddningstjänsten
Operativa grunder RäddSam Halland
Ledningssystem Halmstad
Överenskommelse om samverkan i RäddSam-Halland
Lyfthjälpsavtal Hemvårdsförvaltningen
Samverkansavtal IVPA, Region Halland
Avtal restvärderäddning, Försäkringsbranschens
restvärderäddning, Brandskyddsföreningen

Beslutad KF 2019/00183
Beslutad 2021-03-22 Teknik- och
fritidsnämnden
Samrådsversion
Kommunstyrelsen 2021-04-06
Samrådsversion KS 2020-11-03
Hemvårdsförvaltningen 2020
Samrådsversion KS 2020-11-03
Länsstyrelsen Hallands län, 202105-19
Regionstyrelsen
Gällande från 2019-03-10
Gällande från 2021-08-01
RN 2019/00098, 2019-10-04,
2021-03-25
Gällande från 2016-03-10
Gällande från 2016-03-22
RN 2015/0015, 2015-07-16
RN 2021/00025, 2020-11-25
RN 2020/00053, 2020-04-27
RN 2020/00086, 2020-10-20

Bilaga B: Beskrivning av samråd
Räddningstjänsten har ansvarat för att driva arbetet med handlingsprogrammets del för räddningstjänst
samordnat med Kommunledningsförvaltningens arbete med handlingsprogrammets för
olycksförebyggande verksamhet.
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för den förebyggande delen, Plan för
olycksförebyggande verksamhet.
Räddningsnämnden fastställer handlingsprogram för den operativa delen, Plan för räddningstjänst.
Inför fastställande av handlingsprogrammets båda delar har samverkan och remittering till följande
aktörer skett; Polismyndigheten Region Väst, Försvarsmakten, Trafikverket, Länsstyrelsen Hallands län,
Region Halland, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Räddningstjänsten Väst, Laholms kommun,
Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Ljungby kommun samt Båstads kommun.

Plan Räddningsnämnden
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
Kartbilderna nedan anger med röd streckad linje gräns vid hamnarna i Halmstad, Grötvik och
Skallkroken. Havssidan om gränsen tillhör det område som faller under statens skyldigheter avseende
räddningstjänst. Motsatt sida tillhör hamnområde och faller därmed under kommunens skyldigheter.

Gränsdragningen utgår från ytterkant pirarmar samt inseglingsrännans sträckning på sjökort.

Gränsdragningarna för Grötvik och Skallkroken utgår från ytterkant pirarmar.
Plan Räddningsnämnden
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-08-27
LBVAAB 2021/00328

Ärende LBVAAB 2021/00328
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Kommunfullmäktige Halmstads kommun
Laholmsbuktens VA

Utökning av verksamhetsområde för Haverdal, Halmstads kommun
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att föreslå att kommunfullmäktige i Halmstads kommun
fastställer verksamhetsområde för dagvatten för fastigheten Haverdal
Sammanfattning av ärendet
Byggnation inom rubricerad fastighet prövas genom en mindre detaljplan i Haverdal där
förutsättningarna enligt aktuella utredningar visar att fastigheten behöver förses med vattentjänsten
allmän dagvattenhantering. För utbyggnad av allmänt dagvattensystem krävs inrättande av
verksamhetsområde för att kunna genomföra planen.
Utredningar visar på grunda markvattennivåer i marken vilket gör att ett LOD ( lokalt
omhändertagande av dagvatten) inte är lämplig/möjlig. Att införliva den nya detaljplanen i
verksamhetsområde för dagvatten ger förutsättningar för att dagvattnet kan tas om hand med hjälp av
fördröjning i allmän platsmark.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av handläggare på Laholmsbuktens VA.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Beslut om införande av verksamhetsområde för dagvatten krävs för att kunna tillgodose kraven om
dagvattenhantering i Detaljplanen för Haverdal och således göra den genomförbar.
Analys och förslag
Om beslutet tas om verksamhetsområde för detaljplaneområdet möjliggörs det att hanteringen av
dagvatten kan ske på ett godtagbart sätt och inte påverka dagvattenhantering i området kring planen
negativt. LBVA föreslår därför att kommunfullmäktige fastställer det föreslagna verksamhetsområdet
för dagvatten enligt bilaga 1 och 2.
Konsekvenser av förslaget
Om föreliggande förslag inte fastställs, kan detaljplanen inte genomföras.
Ärendets beslutsgång
För beslut i kommunfullmäktige i Halmstads kommun
1(2)
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad
035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se
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Tjänsteskrivelse
Laholmsbuktens VA AB
2021-08-27
LBVAAB 2021/00328

Beslutsunderlag
1. Förslag VO Dagvatten bilaga 1 och 2.
Information om beslutet
Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen i Halmstad för vidare beredning inför kommunfullmäktige .
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, verkställande direktör
Kim Söderberg, avdelningschef eller motsvarande
Handläggare, Ulf Wallinder, Va-ingenjör

2(2)
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad
035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www. bva.se
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Inför träff med lekmannarevisonen.
Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige till uppgift att granska all verksamhet. Detta
för att fullmäktige ska få vägledning inför deras beslut i ansvarsfrågan.
I Kommunallagens 12 kap 1 § framgår det att ”Revisorerna granskar årligen i den omfattning
som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer
som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska
personerna.
Lekmannarevisorns uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt
och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna
granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs
inom kommunkoncernens verksamhetsområden. Som en del i den årliga granskningen träffar
lekmannarevisionen respektive bolagsstyrelse för att få svar på vissa frågor. Inför dessa träffar
önskar lekmannarevisorerna ett dokumenterat svar kring nedan frågor. Svaren skickas till PwC
på innan träff. Vid mötet diskuteras frågorna samt eventuella följdfrågor. Grunden är
densamma oavsett styrelse medan vissa frågeställningar/uppföljningar blir specifika. Samtliga
träffar dokumenteras och ligger sedan till grund för lekmannarevisorernas ställningstagande i
den årliga granskningsrapporten.


Redogör för hur styrelsen styr och följer upp verksamheten?



Hur säkerställer styrelsen att bolaget arbetar utifrån ägardirektiv, bolagsordning och
kommunfullmäktiges riktlinjer samt bolagets väsentliga riktlinjer?



Redovisa vilka eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av bristande
måluppfyllelse eller följsamhet mot lagkrav och ägardirektiv?



Hur arbetar styrelsen med intern kontroll, görs årliga riskbedömningar? Vilken är
styrelsens samlade bedömning av intern kontrollen? Vilka eventuella åtgärder har
vidtagits som resultat från tidigare års uppföljningar?



Har VD instruktioner upprättats och beslutats av styrelsen och hur tillser styrelsen
att dessa efterlevs?



Verksamhetens styrkor, svagheter och utmaningar (kort och långsikt)?



Hur har Covid-19 påverkat och vilka konsekvenser, både utifrån verksamhet,
personal och ekonomi? Vilken uppföljning har skett bolag/styrelse?



Har åtgärder vidtagit utifrån tidigare revisionsgranskningar?



Hur arbetar bolaget med underhållsarbete?



Status framtida vattenförsörjning?



Status sammarbete internt med Laholms och Halmstads kommuner samt Båstads
och Hylte kommuner?
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Förekommer gränsdragningsproblematik mellan bolaget och kommunernas
verksamheter i frågan om underhållsinsatser och investeringsbehov?



Status PFAS föroreningar?

Har styrelsen ytterligare områden/frågor som ni vill ta upp är det möjligt!
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Anmälningsärende
Laholmsbuktens VA AB
2021-08-19
LBVAAB 2021/00006

Ärende LBVAAB 2021/00006
Beslutsinstans:
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB

Anmälningsärende 20 september 2021
Laholmsbuktens VAs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB har tagit emot anmälningsärendena.
Sammanfattning av ärendet
Följande anmäls till styrelsemötet 20 september 2021:
Laholms kommun
1. Utökning av verksamhetsområde för VA Allarp
Beslut i KF § 54 daterat 29 juni 2021.
Halmstads kommun
2. Antagande av kommunstyrelsens plan för vatten och VA.
Beslut i KS § 182 daterat 1 juni 2021.
3. Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 samt fastställande av skattesats 2022.
Beslut i KF § 50 daterat 14/15 juni 2021.
4. Ägardirektiv för kommunens bolag 2022
Beslut i KF § 60 daterat 14/15 juni 2021.
5. Antagande av reglemente för nämnder
Beslut i KF § 60 daterat14/15 juni 2021.
6. Antagande av kommunfullmäktiges plan för energi och klimat
Beslut i KF § 60 daterat 14/15 juni 2021.
Ordförande
7. Yttrande över remiss: ansvarsutredning kring PFAS-föroreningen i Kistinge industriområde
daterat 6 juli 2021.
Verkställande direktör
8. Fullmakt att skriva på som firmatecknare på delgivningskvitto daterat 15 juni 2021.
9. Avslag på begäran om utlämning av allmän handling daterat 30 juni 2021.
10. Avslag på begäran om utlämning av allmän handling daterat 12 augusti 2021.
11. Avtal för tjänst - Upphandling och inköp daterat 25 augusti 2021.

1(1)
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035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

KS § 182

Sammanträdesdatum
2021-06-01

Sida
1(3)

Dnr KS 2017/00389

Antagande av kommunstyrelsens plan för vatten och VA
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens plan för vatten och VA (reviderad efter
KSU 2021-05-18) inklusive bilagorna 1-4: Allmänt VA, Utbyggnadsplan, Enskilt vatten och
VA samt Sjöar, vattendrag och kust med följande revideringar:
- på sidan 25 förtydliga värdet av god vattenkvalitet i Nissan och på Västra stranden för
att kunna uppnå god badvattenkvalitet.
- i bilaga 4 lägga till en åtgärd med lydelsen: Kommunen ska utreda föroreningskällor och föreslå
åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Nissan och Västra stranden.
- under rubriken ”I väntan på allmänt VA” på sidan 22 ersätta texten i tredje stycket:
Till dess att de åtta områdena får allmänt VA ska inga nya byggnader eller verksamheter tillåtas
inom området eftersom detta ytterligare ökar den negativa påverkan på människors hälsa eller miljön.
Detta är i huvudsak miljönämnden och byggnämndens ansvar genom att inte bevilja förhandsbesked och
bygglov med: Miljönämnden och byggnämnden har ett ansvar att ta hänsyn till risk för påverkan på
vattenmiljöer vid förhandsbesked och bygglov. Detta behöver särskilt beaktas i dessa utpekade åtta
områden till dess att de får allmänt VA.
Ärendet
Kommunstyrelsens plan för vatten och VA innehåller ett flertal åtgärder för att minska
samhällets negativa påverkan på vattenmiljön och planera för kapacitetshöjning i
enlighet med föreslagen utbyggnadsplan i Framtidsplan 2050. Planen innehåller åtgärder
och ansvarsfördelningar för att förbättra förutsättningarna för enskild VA-försörjning
och för att genomföra åtgärder på kommunens mark för at förbättra vattenkvaliteten i
sjöar, vattendrag och kustvattnet.
Kommunstyrelsens plan för vatten och VA är del två av Halmstad kommuns plan för
vatten och VA (också kallad VA-planen). Tidigare har politisk ambitionsbild och
viljeriktningar antagits i kommunfullmäktiges plan för vatten och VA i
kommunfullmäktige den 29 april 2021. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att ta fram
en fram en åtgärdsplan för att konkretisera de politiska ambitionerna.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-05-18, KSU § 104
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret
Framtagandet av kommunstyrelsens plan för vatten och VA har skett av en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp med tjänstepersoner från Laholmsbuktens VA
AB och kommunledningsförvaltningen som projektledare
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-01

Sida
2(3)

Laholmsbuktens VA AB, 2021-02-15, LBVAAB § 13
Räddningsnämnden, 2021-01-28, RN § 5
Byggnadsnämnden, 2021-01-27, BN § 5
Miljönämnden, 2021-01-25, MN § 5
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-01-25, TFN § 4
Fastighetsnämnden, 2020-12-16, FN § 81
VA-planen har även skickats på remiss till externa parter för möjlighet till yttrande.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens plan för vatten och VA inklusive
bilagorna 1-4: Allmänt VA, Utbyggnadsplan, Enskilt vatten och VA samt Sjöar, vattendrag och
kust.
Yrkanden
Stefan Pålsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i
kommunstyrelsens plan för vatten och VA (reviderad efter KSU 2021-05-18) inklusive bilagorna
1-4:
- på sidan 25 förtydliga värdet av god vattenkvalitet i Nissan och på Västra stranden för
att kunna uppnå god badvattenkvalitet.
- i bilaga 4 lägga till en åtgärd med lydelsen: Kommunen ska utreda föroreningskällor och föreslå
åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Nissan och Västra stranden.
Jenny Axelsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i
kommunstyrelsens plan för vatten och VA (reviderad efter KSU 2021-05-18):
- under rubriken ”I väntan på allmänt VA” på sidan 22 ersätta texten i tredje stycket:
Till dess att de åtta områdena får allmänt VA ska inga nya byggnader eller verksamheter tillåtas
inom området eftersom detta ytterligare ökar den negativa påverkan på människors hälsa eller miljön.
Detta är i huvudsak miljönämnden och byggnämndens ansvar genom att inte bevilja förhandsbesked och
bygglov med: Miljönämnden och byggnämnden har ett ansvar att ta hänsyn till risk för påverkan på
vattenmiljöer vid förhandsbesked och bygglov. Detta behöver särskilt beaktas i dessa utpekade åtta
områden till dess att de får allmänt VA.
Ordföranden (M), Ella Kardemark (KD), Lovisa Aldrin (L) och Yngve Kihlberg (C)
yrkar bifall till Jenny Axelsson (C) och Stefan Pålssons (S) ändringsyrkanden.
Stefan Pålsson (S) yrkar bifall till Jenny Axelssons (C) ändringsyrkande.
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Stefan Pålssons (S) ändringsyrkanden och avslag på
Jenny Axelssons (C) ändringsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-01

Kommunstyrelsen

Sida
3(3)

Fabio Ishaq (SD) yrkar avslag på Jenny Axelsson (C) och Stefan Pålssons (S)
ändringsyrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar Jenny Axelssons (C) ändringsyrkande mot Tania Bengtsson
(V) och Fabio Ishaqs (SD) avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Jenny Axelssons (C) ändringsyrkande.
Ordföranden (M) prövar Stefan Pålssons (S) ändringsyrkanden mot Fabio Ishaqs (SD)
avslagsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Stefan Pålssons
(S) ändringsyrkanden.
Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag med Jenny Axelsson (C)
och Stefan Pålssons (S) ändringsyrkanden och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
_______
Justeringsdag

2021-06-03

Sekreterare

Susanne Johansson

Ordförande

Jonas Bergman

Justerare

Kristina Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommuns värdegrund
Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla
halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de
demokratiska processerna.
I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps
kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet
ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta
innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
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Inledande kommentarer
Alliansens budget för Halmstad 2022 präglas av fokus på välfärdens kärna, men också av satsningar
på trygghet, på city och på företagsklimatet.
Vi vet med säkerhet att coronapandemin kommer få långsiktiga ekonomiska effekter på vår kommun.
Hur snabbt ekonomin kommer att återhämta sig vet vi inte, men bilden av de kommande årens
kommunala ekonomi har klarnat efter en del beslutade tillskott från riksdagen. Efter ett år med
pandemin vet ni nu också att det tyvärr följer stora sociala konsekvenser. Vi tillsätter därför stora
resurser för att förebygga detta så långt som möjligt, men gör också bedömningen att det kommer
krävas stora insatser för att fånga upp de invånare som trots det drabbas hårt av pandemins
konsekvenser.
Vår kommun har i grunden en väl fungerande verksamhet på alla områden. För tredje året i rad är
Halmstad nominerad till Superkommun, baserat på verksamheternas sammanvägda resultat. Vi rustar
nu våra kärnverksamheter ytterligare genom att stärka upp vård, skola och omsorg i relation till
nuvarande budget. Genom att prioritera att använda en stor del av det statliga ekonomiska tillskottet i
våra kärnuppdrag ger vi kommunen goda förutsättningar att även fortsatt ge våra invånare kommunal
service med god kvalitet.
Utöver generell förstärkning till kärnverksamheten gör vi även särskilda riktade satsningar. Att
Halmstad ska vara en trygg kommun är viktigt för oss. Dels gör vi konkreta punktinsatser med
trygghetskameror och trygghetsskapande väktare. Men vi tar också ett samlat grepp kring det som
förebygger och förhindrar otrygghet långsiktigt – att barn och unga stöttas på ett tidigt stadium. Det
är när problemen är små som vi har störst chanser att lyckas bryta dåliga mönster.
Satsningar på infrastruktur, besöksnäring och näringsliv stärker det som är basen för våra
skatteintäkter – Halmstads företag.
Avslutningsvis säkerställer vi att vi totalt under planperioden redovisar ett överskott i nivå med det
överskottsmål som samtliga partier i fullmäktige har ställt sig bakom. Detta krävs för att finansiera
våra rekordstora investeringar i skolor, äldreomsorg och infrastruktur de kommande åren. Att
prioritera rätt är lika viktigt i goda som i svåra ekonomiska tider. Att inte sätta kommande
generationer i skuld är att ta ansvar även för framtiden.
På följande sidor presenterar vi de satsningar som vi vill lyfta lite extra.
Jonas Bergman (M)
Jenny Axelsson (C)
Ella Kardemark (KD)
Lovisa Aldrin (L)
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Särskilda satsningar
Förstärkt välfärd & förebyggande insatser
Det viktigaste för oss som kommun är vårt grunduppdrag. Att säkerställa att det finns tillräcklig finansiering för att
våra välfärdstjänster fungerar tillfredsställande är ryggraden i kommunens arbete och det som vi lägger allra mest
skattepengar på. Vi måste se till att våra verksamheter ska kunna göra rätt insatser i rätt tid och över tid. Därför
föreslår vi en rad kvalitetshöjande åtgärder.
FÖRSTÄRKNING AV VÄLFÄRDENS KÄRNA. Samtliga verksamheter får kraftigt minskade
effektiviseringskrav från föregående budgettillfälle, vilket förstärker nämndernas budgetramar med
totalt 28 miljoner år 2022 och 45 miljoner 2023, i jämförelse med gällande planeringsdirektiv. Detta
kommer ge betydligt mer pengar för äldreomsorgen, skolan och socialtjänsten där allra störst behov
finns. Vi vill att verksamheterna har ett bra utgångsläge för att kunna leverera bästa möjliga service till
våra invånare.
CORONAPANDEMINS EFFKTER. Coronapandemin är långt ifrån över, men vi börjar nu se
dess effekter. Behovet av social omsorg och arbete mot psykisk ohälsa har ökat. Det finns barn och
unga som inte har fått den undervisning de har rätt till. Kostnaderna för att komma på fötterna efter
denna pandemi är svåra att med precision förutsäga, men vi har avsatt omfattande resurser till
nämnderna som hanterar berörda verksamheter. Vi säkerställer också att genom ett gott överskott i
vår budget ha ytterligare resurser om så skulle behövas.
OMFATTANDE FÖREBYGGANDE INSATSER FÖR BARN OCH UNGA. Vi skalar upp
pågående förebyggande arbete för att öka trygghet, hälsa och skolresultat hos utsatta barn och unga i
Halmstad. När en pandemi slår till riskerar de familjer och personer som redan innan hade det tufft
att drabbas allra hårdast.
Det vill vi kraftsamla kring för att förhindra. Tidiga och samordnade insatser är det mest effektiva
verktyget för att förhindra framtida problem med psykisk ohälsa, kriminalitet och utanförskap. Under
kommande fyra år avsätts till arbetet, som sedan tidigare går under namnet Samsynk, närmare 50
miljoner kronor och verksamheten utökas till att omfatta även Vallås och Andersberg utöver
Oskarström.
ÅTERAKTIVERA BARN & UNGA. Pandemin och risken för smittspridning har stoppat många
ungdomar från att delta i sina ordinarie fritidsaktiviteter. Detta har tyvärr lett till att många riskerar att
inte komma tillbaka till en aktiv fritid, vilket leder till långsiktig negativ hälsopåverkan. Vi stärker upp
detta arbete – oavsett aktivitet så vet vi att en aktiv och meningsfull fritid ger många goda effekter.
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Trygghet i hela Halmstad
Trygghet är en viktig grundsten för att människor ska kunna känna sig fria att leva sitt liv som de vill. Ingen ska
behöva begränsas av oro för att utsättas för risker. Under senare år har känslan av otrygghet ökat hos våra invånare,
särskilt i city. Vi vill ta ett krafttag mot buset och åter låta stadskärnan vara en trygg och säker plats. Vi föreslår
därför ett paket som ska få bukt med detta.
TRYGGHETSKAMEROR I CITY. Vi kommer installera trygghetskameror i centrala Halmstad.
Ett drygt tiotal platser kommer att väljas ut i dialog med Polisen.
TRYGGHETSVANDRINGAR. Trygghetsvandringarna sommaren 2020 i samarbete med
föreningslivet var lyckade och bidrog till ökad trygghet i Halmstad. Vi avsätter därför pengar för att
återstarta och utöka denna satsning, så att trygghetsvandringarna ska kunna vara igång under hela 2022.
TRYGGHETSSKAPANDE VÄKTARE. För att stäva oro och otrygghet i kommunen och särskilt
vissa delar av centrum satsar vi nu stort på trygghetsväktare och ordningsvakter. De ska finnas
tillgängliga på de platser där människor känner otrygghet och vid behov stötta polisen i deras
trygghetsskapande arbete.
SNABBARE INSATSER PÅ VÄSTER. Idag har räddningstjänsten långa responstider för
räddningsinsatser i stadens västra delar. Tiden är avgörande för att kunna rädda liv och egendom vid
brand. Vi avsätter därför medel för att införa en FIP (första insatsperson) stationerad i Söndrum. Det
innebär en bil som är utrustad med bland annat släck- och sjukvårdsutrustning, samt
beredskapsbemanning dygnet runt, alla dagar i veckan, likt de FIP:ar vi idag har i kranskårerna.

Klimat & miljö för en hållbar kommun
Vi vet att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil och ta ansvar för framtiden. Därför försöker vi nu både göra
insatser som kan ge en direkt effekt på miljön, men även ta höjd för långsiktiga satsningar för framtiden både genom
klimatanpassningar och genom säkrad vattentillgång.
STÄLL OM TRANSPORTSYSTEMET. Transporter står för en stor del av de klimatpåverkande
utsläppen. Omställningen till elfordon är en viktig del av arbetet med att minska utsläppen, men då
krävs också att laddinfrastrukturen hänger med. Vi avsätter därför miljonbelopp både till laddinfra för
kommunens egna verksamheter och till utbyggd laddinfra på våra publika parkeringsplatser. Utöver
det avsätter vi medel till en omfattande kartläggning av behov och möjligheter för utökad
laddinfrastruktur i hela kommunen, som kommer underlätta fortsatt utbyggnad i privat regi.
FÅNGA SOLEN. För första gången avsätter vi medel för att skapa en digital solkarta i Halmstad.
Kartan kan sedan användas för att underlätta för invånare och företag att planera placering av
solceller. Utöver det avsätter vi årliga investeringsmedel för solvärme i kommunens egna lokaler.
SÄKER CYKELPARKERING. Att fler tar cykeln är en av nycklarna till att klara utmaningarna för
den växande stadens infrastruktur. Elcyklar och dyrare cyklar blir allt mer populära och kan ersätta
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andra transportmedel på allt längre sträckor. Vi investerar därför i byggnation av ett modernt och
lättillgängligt cykelgarage vid Resecentrum för att underlätta för smart och säker cykelpendling.
KLIMATSÄKRAT HALMSTAD. Halmstad berörs i mycket hög utsträckning av
klimatförändringarna och vi behöver arbeta proaktivt med långsiktig klimatanpassning. Därför höjer
vi stegvis det årliga anslaget, från 6 till 40 miljoner, så att vi inom planperioden kan påbörja de större
insatserna för att klimatsäkra centrala Halmstad, bland annat genom översvämningsskydd längs med
Nissan. Detta möjliggör också byggstart bland annat för det efterlängtade bostadsprojektet på
Tullkammarkajen.
OMFATTANDE SATSNING PÅ VA-NÄTET. För att klimatsäkra VA-systemet, förstärka
vattenförsörjningen och anpassa den till ett växande Halmstad ökar vi anslagen för VA-investeringar
till 825 miljoner kronor under åren 2022-2026, en utökning med 100 miljoner från nuvarande nivå.

Ett levande centrum i omvandling
En välmående och levande stadskärna är ett sundhetstecken för en stad. Det är viktigt att hela tiden förnya city och
möjliggöra för dem som vill satsa på företagande som gynnar ett aktivt och livfullt city. Därför är ett attraktivt city även
ett sätt att behålla och förstärka Halmstads attraktivitet som boendestad och besöksmål.
FÖRSTA ETAPPEN FÖR EN ÖPPNARE PARK. Nu sätter vi igång med ombyggnaden av
Norre katts park och Bastionen. Prioriterat är att säkra Bastionens slänter mot Nissan och göra
området attraktivt. Rotundan utvecklas och byggs ut och i anslutning till den nya lekplatsen i parken
kommer det byggas en modern, tillgänglig och fräsch familjetoalett. Vi vill därefter fortsätta att
utveckla Norre katts park till att vara en centrumnära grön oas som inbjuder till lek, rörelse och
gemenskap och kommer återkomma med budgetmedel för detta när nödvändiga utredningar och
beslut är klara.
ETT LEVANDE CENTRUM. Vi behöver ta höjd för att pandemin medför förändringar som
även långsiktigt kommer påverka city. Vi ser ett centrum i omvandling och vill möjliggöra att nya
mötesplatser skapas. Centrumutveckling ska alltid ske i samarbete med näringslivet och
fastighetsägarna. För att skapa goda förutsättningar för utvecklingsarbetet avsätter vi omfattande
medel både för snabba insatser och långsiktiga investeringar.
ETT GRÖNT ÖSTERSKANS. Den gamla terminalbyggnaden på Österskans ska rivas. Idag är
platsen mörk kvällstid och upplevs inte heller dagtid som inbjudande. Det vill vi ändra genom att
omvandla platsen till en park med grönska, belysning och bänkar. På så vis skapas också ett grönt
stråk från Nissan, Kapsylparken och upp mot Teatern.
KRAFTTAG MOT FÅGELPROBLEMATIKEN. Vi gör en omfattande satsning för en renare,
fräschare stadskärna med färre störande fåglar och andra skadedjur. Det ska bland annat bli fler
smarta, slutna soptunnor, mer städinsatser och satsningar på informations- och tillsynsåtgärder för att
minska problematiken med fåglar som förstör centrummiljön.
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BILLIGARE OCH FAMILJEVÄNLIGARE PARKERING. Avgifterna i citynära
parkeringshuset Svartmunken halveras och särskilda familjeparkeringsplatser skapas för att förbättra
tillgängligheten till city för barnfamiljer.
FRI PARKERING i CITY PÅ KVÄLLARNA. Ibland måste man omvärdera tidigare beslut. Pavgiften tidiga kvällstimmar i röd zon klockan 18-20 har varit problematisk för boende i området.
Självklart vill vi att det ska vara enkelt att även bo i city så därför slopar vi nu dessa avgifter.
STORA TORG. Vi avsätter totalt 45 miljoner kronor för renovering och omvandling av Stora torg,
varav 30 miljoner reserveras för investeringen i byte av tätskikt mot torggaraget. Övriga medel ska
användas för att omdana torget till en modern handels- och mötesplats i enlighet med det förslag som
just nu är under framtagande, bland annat genom invånardialog.

Aktiv fritid och rikt kulturliv
Pandemiåret har verkligen fått oss att inse hur viktigt det är att vistas utomhus och att fylla den tiden man inte
arbetar/går i skolan med mening. Därför gör vi en stor satsning på rekreation och kulturupplevelser.
EN MODERN TEATERBYGGNAD. Halmstads teaters ljud- och ljusanläggningar behöver bytas
ut för att moderniseras, vilket vi vill genomföra så snart det bara går. Vi avsätter totalt 12 miljoner
kronor de kommande åren för att förnya teaterns teknik och möjliggöra många nya fantastiska
kulturupplevelser i framtiden. Dessutom tillsätter vi en utredning kring hur teatern ska kunna byggas
om och utvecklas interiört och exteriört.
STOR RENOVERING AV MJELLBY KONSTMUSEUM. Äntligen är det dags! 32 miljoner är
avsatt för en omfattande om- och tillbyggnad av Mjellby konstmuseum som startar i år. Det är en
satsning där vi säkerställer att Halmstad fortsätter vara en konststad av rang. Med renoveringen
möjliggör vi för muséet att kunna låna in spännande utställningar även i framtiden.
SKOLGÅRDAR. För att kunna ge alla barn en bra utemiljö gör vi en extra satsning för att snabba på
arbetet med att uppgradera Halmstads skolgårdar och förskolegårdar. Dessa lekplatser kan dessutom
nyttjas av allmänheten då verksamhet inte bedrivs, till exempel på kvällar, helger och lov.
LEKPLATSFÖRNYELSE. Utöver satsningen på utemiljön på våra skolgårdar ökar vi också
anslagen till våra offentliga lekplatser, för att öka takten i den pågående förnyelsen. Att ha platser i vår
kommun som uppmanar till lek och rörelse är en viktig del i arbetet för att alla barn i Halmstad ska få
en bra start i livet.
NY STRANDNÄRA LEKPLATS. Utöver en generell förstärkning av budgeten för
lekplatsförnyelse så avsätter vi fyra miljoner kronor till en strandnära större lekplats. Till glädje och
nytta för både invånare och besökare året runt.
BADA UTE ÅRET OM. Bada året runt är en trend som verkar kommit för att stanna. Vi vill nu
anlägga en brygga som ska kunna användas året om av både invånare och besökare och skapa ännu
mer sommarkänsla året runt i Halmstad.
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FLER TRÄD FÖR ETT GRÖNARE HALMSTAD. Träd och grönska är uppskattat i
stadsmiljön. Fler träd förbättrar luftkvaliteten, ger skugga och bidrar till lägre temperaturer. Vid skyfall
hjälper de till att hantera vattenmängderna. Men framför allt är de ju fina! Vi satsar ordentligt på en
ökad budget för trädplantering.
MER NATUR. Inom kort kommer upprustning ske av vandringslederna i populära Skedala skog.
Det möjliggörs genom naturvårdsbidrag – men sådana förutsätter oftast även delfinansiering. Vi
skapar därför en årlig pott som kan användas för att öka våra egna satsningar på naturvård, men som
också kan växlas upp till större belopp genom att användas som medfinansiering till statliga
miljösatsningar. På så vis tror vi på ännu fler naturvårdsprojekt på många olika platser.

Ett starkt och välmående näringsliv
Halmstad har idag ett starkt och växande näringsliv, med stor potential att utvecklas. I mångt och mycket får
kommunens service mot näringslivet goda betyg, men vi ser också behov av att stärka de delar som inte fungerar
tillräckligt bra. Där behöver vi bli bättre. Det ska vara enkelt att vara företagare i Halmstads kommun. När
näringslivet mår bra, mår hela Halmstad bra.
TILLFÄLLIG FÖRSTÄRKNING AV BYGGLOVSHANTERINGEN. Det byggs enormt
mycket i vårt växande Halmstad just nu. Det tycker vi om, men det har lett till långa
handläggningstider för bygglov. För att kapa ledtider, ”beta av högar” och kraftigt öka kundnöjdheten
tillförs därför en tillfällig förstärkning till bygglovsverksamheten under 2022 på 2,5 miljoner.
FORTSATT SATSNING PÅ NÄRINGSLIVSARBETET. Näringslivsavdelningen får en
permanent förstärkning på 1,4 miljoner för att kunna fortsätta utveckla bland annat
nyetableringsverksamheten och Företagsservice till nya och befintliga företag.
GENERÖSARE OCH FLEXIBLARE MYNDIGHETSUTÖVNING. Ett särskilt uppdrag
riktas för att föreslå förändringar i kommunala regelverk för att underlätta för företag och invånare i
tillstånds- och tillsynsärenden.
TA SATS MOT FRAMTIDEN. För att stå redo när ny lagstiftning inom kort kommer möjliggöra
automatiserat beslutsfattande så ger vi i uppdrag att förbereda kommunen för beslut som ska kunna
fattas automatiskt. Dygnet runt, året runt. Genom automatiserat beslutsfattande lämnas blixtsnabba
besked i enklare ärenden, samtidigt som arbetstid kan styras till ärenden som kräver bedömning av
våra kompetenta handläggare. Det gynnar såväl företag som invånare.

Infrastruktur och lokaler för en växande kommun
Att bygga nytt och snyggt är inte allt – utan vi behöver också vårda våra befintliga tillgångar, lokaler och nya
investeringar. Det är också viktigt att det finns verksamhetsanpassade lokaler till växande verksamheter och att man
kan köra sin bil utan att vara orolig att skada den om man väljer vissa vägar.
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BÄTTRE ASFALT OCH FÄRRE POTTHÅL. Under tre år görs en riktad mångmiljonsatsning
för att snabba på förnyelsen av gatubeläggningen i kommunen.
MER PENGAR TILL UNDERHÅLL AV KOMMUNENS LOKALER. Anslaget till löpande
underhåll av kommunala fastigheter ökar under hela planperioden, samtidigt som det görs en mycket
omfattande satsning på förbättrad ventilation i förskolor och skolor för en bättre arbetsmiljö för våra
barn. Att vårda våra fastigheter är att vårda vår framtida ekonomi.
SKOLOR FÖR FRAMTIDEN. Under planperioden, 2022-2026 investeras drygt två miljarder
kronor i byggnation av nya för-, grund- och gymnasieskolor. Närmast i plan finns ny grundskola i
Ranagård med plats för 880 elever, Östergårdsskolan med 900 elevplatser och F-3 skola i Fyllinge
med plats för 300 elever. Vi bygger ikapp och för framtiden.
NY SKOLA I VALLÅS I PRIVAT REGI. För Vallås nya skola med plats för 1000 elever vill vi
utvärdera möjligheten att bygga och förvalta skolan i privat regi med kommunen som hyresgäst. Detta
skulle ge möjlighet till ett snabbare färdigställande, men också möjlighet att få en prisjämförelse. Skola
samt två idrottshallar ska då kunna stå klar redan 2025.
UTVECKLING AV HARPLINGE CENTRUM. Inom ramen för utvecklingsprogrammen
avsätter vi medel för Harplinge, för att genom stärkande av befintligt ortscentrum skapa mötesplats
och ortsidentifikation som speglar Harplinges karaktär.
NYA IDROTTSHALLAR. Moderna, tillgängliga idrottshallar är en grundbult för ett aktivt
föreningsliv och för ett gott fritidsutbud för både unga och vuxna. Under de kommande åren bygger
vi nya idrottshallar i Ranagård, Simlångsdalen, Vallås och på Östergård.
UTBYGGNAD AV RESECENTRUM, ETAPP 3. Under planperioden pågår arbetet med
utbyggnad av den tredje etappen av Resecentrum. I etapp tre ska bangården byggas om och få
bredare plattformar. Dessutom är de deltagande parterna överens om att två nya perronganslutningar
byggs i form av en tunnel och en bro samtidigt som en ny resecentrumbyggnad möjliggörs i navet
mellan tåg- och busstrafiken. Vi avsätter 196 miljoner kronor. Finansieringen sker tillsammans med
staten och Region Halland.
STORSATSNING PÅ HAMNEN. Logistikbranschen är en av Halmstads viktigaste branscher och
hamnen är ett viktigt nav för dess fortsatta utveckling. Cirka en halv miljard satsas under
planperioden för fortsättningen av södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen för djupgående
fartyg och nya hamnstamspår för att möjliggöra klimatsmarta transporter på järnväg.
SNABBARE FIBERUTBYGGNAD. Halmstad har ett av Sveriges mest heltäckande fibernät, men
vi vill att hela Halmstad ska leva och ökar nu tempot för att bygga klart för resterande delar av
kommunens landsbygd. Under de kommande åren fördubblar vi investeringarna i fiberutbyggnaden.
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Vår vision
Hemstaden
Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek.
Kunskapsstaden
Vi är en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet,
företagsamhet och innovativt tänkande.
Upplevelsestaden
Vi har en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

Visionen och berättelsen om Halmstad
När vi beskriver framtidens Halmstad är det berättelsen om en kommun där människor möts, växer
och utvecklas. Det är berättelsen om en kommun med kärlek, livskvalitet, gemenskap och respekt.
Många år från nu ska vårt arbete för en atmosfär som ger livslust, möjlighet till livslångt lärande,
innovation, kreativitet och trygghet ha lett oss fram till vår vision om att vara en hemstad,
kunskapsstad och upplevelsestad.
Genom visionen beskrivs bilden av det framtida Halmstad. Den är sammanlänkad med bilden av
dagens Halmstad och det löfte – få ut mer av livet – som vi ger till omvärlden. Det här är vad vi idag
berättar om oss själva:
Det råder en alldeles särskild atmosfär i Halmstad. En känsla som är svår att sätta fingret på, som inte
riktigt går att förklara. Den måste upplevas.
Kanske är det vår småskalighet som är vår storhet. Att det är nära till allt som är viktigt här i livet –
jobbet, vännerna, fritidsaktiviteterna och naturen. Att vi har den stora stadens utbud, kraft och driv,
men den lilla stadens bekvämlighet och trygghet. Att vi är en stad full av liv, kreativitet, nyfikenhet,
kultur och upplevelser; en stad som med stolthet förvaltar sitt historiska arv, och samtidigt är öppen
för det nya. Att vi alltid har havet och horisonten nära, en plats för att ladda och landa. En plats där
det är lätt att trivas och få ut mer av livet.
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Strategiska utvecklingsområden
och långsiktiga inriktningar
För att lyckas uppnå visionen och infria löftet om att alla som bor i, besöker och verkar i Halmstad
ska få ut mer av livet, samtidigt som omvärldens allt större utmaningar påverkar oss, har ett antal
områden identifierats som särskilt viktiga att utveckla. Dessa strategiska utvecklingsområden utgår
från politiska ambitioner med en förståelse för såväl omvärldsutvecklingen som vår kommuns
utgångsläge och är följande:
De är följande:





Den inkluderande kommunen
Miljömässig och ekologisk hållbarhet
Attraktivitet och hållbar tillväxt
Framtidens välfärd

Genom dessa gemensamma och övergripande strategiska utvecklingsområden ska det bli lättare för
organisationen att prioritera ur ett helhetsperspektiv. För varje område har unika långsiktiga
inriktningar formulerats. Dessa hjälper oss att arbeta med rätt fokus inom utvecklingsområdet och i
visionens riktning.








En bra start i livet
En kommun som håller samman
En hållbar kommun för dagens och morgondagens generationer
En levande plats
Utveckling som möjliggör
Välfärd för framtidens behov
En smart organisation

Den strategiska planens roll
Alla nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är viktiga för att lyckas inom
utvecklingsområdena och nå de långsiktiga inriktningarna. Den strategiska planen beskriver vilka
utvecklingsområden och långsiktiga inriktningar som gäller för kommunen under kommande år.
Dessa syftar till att förverkliga visionen och stödja kommunen i dess utvecklingsarbete.
Den strategiska planens ambitioner omsätts varje år till mål och prioriteringar i planeringsdirektiv
med budget. I verksamhets- och affärsplanerna fastställer nämnder och bolagsstyrelser hur den
strategiska planen och planeringsdirektiv med budget ska omsättas till konkret handlande i
kommunens verksamheter.
För att ytterligare stödja genomförandet av planen kommer styrdokument kopplas till planen. Dessa
utgör kunskapsunderlag och ger vägledning i arbetet med att förverkliga planen.
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Den inkluderande kommunen
Ett inkluderande samhälle som håller samman är en grund som välfärden behöver stå på
för att kunna fungera och utvecklas på det sätt som behövs för att möta framtidens
utmaningar. Att alla människor känner sig lika mycket värda, möts av respekt och har
möjlighet att vara delaktiga i samhället är viktiga grundläggande behov och även en
förutsättning för vår sociala hållbarhet och för att Halmstad ska uppfattas som en inkluderande kommun.
Mångfald är en utvecklingskraft som vi ska ta vara på. De skillnader i ålder, kön, bakgrund, kompetenser och
erfarenheter som finns i Halmstad är en grund för utveckling och tillväxt. För att lyckas måste vi motverka segregation
och försämrade livsvillkor och skapa goda och likvärdiga förutsättningar för alla invånare att delta i samhället.

Inriktning. En bra start i livet
”I Halmstads kommun ska alla barn få en bra start i livet och kunna utvecklas. Oavsett
uppväxtvillkor, kön eller var man bor ska alla barn och unga har rätt till en jämlik skola och en
meningsfull fritid. Tidiga insatser ger förutsättningar för trygghet samt goda och likvärdiga
uppväxtvillkor. Alla barn och unga ska tro på sina egna möjligheter och sin framtid, känna att de har
en plats och tillhörighet. Här ska alla barn och unga möta livet med tillförsikt.”

Inriktning. En kommun som håller samman
”Halmstads kommun ska verka för att skapa jämlika och likvärdiga villkor för alla kommuninvånare.
All samhällsplanering ska utgå från att bryta segregationen i Halmstad och det ska finnas ett gott
utbud av bostäder i hela kommunen. Det ska finnas bostäder till alla kommuninvånare. Våra invånare
ska känna att de har möjlighet att påverka sin livssituation och vara delaktiga i samhället. Genom
sysselsättning och egen försörjning stärks människors självkänsla. Alla Halmstadbor ska uppleva en
god hälsa och känna livslust. Ökad tillit och trygghet är en utgångspunkt i arbetet med att skapa en
kommun som håller samman.”

Mål 1

I Halmstad ska alla barn och unga få en bra start i livet,
må bra och vara delaktiga i samhället.
Varför är målet viktigt?
Barnen är det viktigaste vi har. Det är med den inriktningen vi inleder den strategiska planen och det
är området för vårt första mål. En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds
goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva
ett gott liv. Detta lever vi inte upp till i Halmstad i dag. Vi ser en ökad segregation och oacceptabla
skillnader i barns uppväxtvillkor. Rätt form av tidiga och samordnade insatser från samhället kan i
många fall förhindra framtida problem som psykisk ohälsa, kriminalitet och utanförskap. Tidiga
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insatser under ett barns uppväxt kan, förutom att vara till fördel för barnet, dessutom vara
samhällsekonomiskt lönsamma. Dessa insatser ger i många fall som störst effekt efter en tid. Därför
är samverkan i tidiga insatser särskilt viktigt. Ett långsiktigt arbete utifrån en helhetssyn är till nytta
både för den unga och för hela samhället. Det måste också i sammanhanget vara tydligt att vi
förväntar oss att föräldrar tar sitt naturliga och självklara ansvar. Det är i hemmet grundläggande
trygghet och respekt skapas.
Vad vill vi att målet ska leda till?
Målet ska leda till att barn och unga i Halmstad ska vara trygga. De ska tro på sina egna möjligheter
och sin framtid, veta att de har en plats och tillhörighet. Barn och unga ska ha möjlighet att vara
delaktiga och risken för dem att hamna i utanförskap ska minska. Barn och unga ska inte begränsas av
sin bakgrund eller av var i Halmstad de bor. Skolverksamheten är en särskilt viktig byggsten för
människors möjlighet att forma sina egna liv. Kommunen ska ta sitt kompensatoriska ansvar på
största allvar. Barn ska känna glädje inför sin dag i förskola och skola, de ska känna att de vill lära sig
och att de är del av en gemenskap. Varje barn ska ges de förutsättningar som behövs för att klara
skolans kunskapskrav. Halmstads kommun har i många år med goda resultat arbetat med
målsättningen att alla barn och unga ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Det är ett viktigt arbete
att fortsätta med. En aktiv fritid ger livet mening, gör gott för hälsan och skapar ofta också vägar till
engagemang i föreningsliv och civilsamhälle.

Mål 2

I Halmstad ska invånarna känna förtroende för kommunen
och samhället.
Varför är målet viktigt?
Att alla människor känner sig lika mycket värda, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i
samhället är viktiga grundläggande behov och även viktiga förutsättningar för att vi ska uppfattas som
en inkluderande kommun. Vi vill se ett socialt hållbart Halmstad och detta mål är centralt och viktigt i
det arbetet. Värden som rör demokrati, jämställdhet, delaktighet, hållbarhet, gemenskap och respekt
återfinns i både vår värdegrund och vår vision. Målet ska stödja oss i vår förflyttning mot detta.
Demokratin måste erövras varje dag och av varje generation. Förutom att vi aldrig kan slå oss till ro
och ta vår demokrati för given, så behöver demokratin ständigt utvecklas och förändras. Målet är
därför också kopplat till vår roll som demokratiaktör och det behov av demokratiutveckling som
finns.
Vad vill vi att målet ska leda till?
Målet ska leda till att kommunens invånare har möjlighet till inflytande och påverkan i kommunen
samt att de upplever att de är fria och lika mycket värda. Det ska också leda till att upplevelsen av
Halmstad som en inkluderande kommun stärks i ett brett perspektiv och att utanförskap motverkas
samt att den sociala oron minskar.
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Målet ska bidra till att alla människor upplever möjlighet att påverka sin livssituation och känner att
de vill och har möjlighet att vara delaktiga i samhället. En effekt av målet ska vara att
kommuninvånarnas förtroende till både kommun och samhälle ökar. De ska känna tillit till oss och
uppleva att vi tillsammans styr och utvecklar demokratin. För att på riktigt nå målets ambitioner
behöver kommunen samarbeta med många olika aktörer. Därför önskar vi att målet leder till ett
utvecklat och nära samarbete med civilsamhället kring de områden målet tangerar. I ett internt
perspektiv vill vi se att målet bidrar till att förtroendevalda och medarbetare ständigt strävar efter att
våra målgrupper känner sig inkluderade inom samtliga verksamheter.
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Miljömässig och ekologisk hållbarhet
Klimatförändringar och negativ miljöpåverkan hör till vår tids stora globala utmaningar.
Som en del i det globala systemet där klimatpåverkan är gränsöverskridande behöver
Halmstads kommun ta en aktiv roll i arbetet. På ett lokalt plan medför Halmstads
kommuns läge vid kusten stora utmaningar som alla kommunens verksamheter behöver
förhålla sig till och arbeta aktivt kring. Eftersom konsekvenser är svåra att förutspå är det viktigt att ha kunskap och
beredskap för många olika scenarier inom området.
Området är också viktigt för attraktivitet, hållbar tillväxt och för att vi ska uppfattas som en inkluderande kommun.
Ett miljömässigt och proaktivt agerande leder till en trygg livsmiljö med framtidshopp. Genom att vi ökar våra positiva
miljöavtryck kan vi utmärka oss som kommun och klargöra vad vi gör för den långsiktiga och hållbara utvecklingen.

Inriktning. En hållbar kommun för dagens och morgondagens
generationer
”Halmstads kommun ska ha en miljömässigt hållbar utveckling som inte äventyrar kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Halmstad ska växa och bli större på ett
miljömässigt hållbart sätt. Vi ska vara ett robust samhälle med stark motståndskraft mot
klimatpåverkan, samtidigt som vi ställer om utifrån framtidens klimatutmaningar. Halmstads kommun
ska garantera en långsiktigt hållbar vatten- och energiförsörjning. Varje invånare har ett eget ansvar att
hushålla med våra gemensamma resurser. Kommunen har ett ansvar att skapa förutsättningar för
detta. Vi är föregångare och innovativa i arbetet med att minska klimatpåverkan och det ska vara lätt
att göra rätt.”

Mål 3

Halmstads kommun ska aktivt driva omställning till ett
miljömässigt hållbart samhälle.
Varför är målet viktigt?
Klimatförändringar och negativ miljöpåverkan är vår största, globala utmaning. Det handlar om vår
och våra kommande generationers överlevnad. Som en del i vårt globala system måste Halmstad på
ett positivt och proaktivt sätt bidra till Agenda 2030 – en agenda för förändring mot ett hållbart
samhälle där Sverige har ambitionen att vara ledande i genomförandet. På ett lokalt plan medför
Halmstads kommuns läge vid kusten stora utmaningar i ett förändrat klimat som alla kommunens
verksamheter behöver förhålla sig till och arbeta aktivt kring. De förändringar i klimatet som vi redan
bäddat för genom negativ miljöpåverkan de senaste decennierna kommer vi inte undan. Vi behöver
därför förbereda oss för de effekter det medför samtidigt som vi vidtar krafttag för att inte förvärra
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miljön ytterligare för kommande generationer. Halmstad behöver växa, av skäl som nämns i till
exempel mål nr 4, men under förutsättning att det sker hållbart. Ekologisk och biologisk mångfald
måste skyddas. Det är ett sätt att säkra och höja Halmstads attraktionskraft.
Vad vill vi att målet ska leda till?
Målet ska på sikt bidra till en grönare värld, en grönare region och ett grönare Halmstad. Vi vill att
målet leder till ett mer robust Halmstad som klarar de framtida klimat- och miljöutmaningarna. I ett
kort perspektiv vill vi se Halmstads kommuns ekologiska avtryck minskar. Målet ska leda till ett
proaktivt arbete utifrån Agenda 2030:s områden kring ekologisk hållbarhet. Alla har vi – invånare,
företag, besökare, offentliga aktörer ett ansvar att göra det bästa klimatvalet. För oss som kommun
har vi också ett ansvar att underlätta: det ska vara lätt att göra rätt – svårt att göra fel. Halmstad ska bli
en föregångare – och inspirera i klimatsmarta arbetssätt och lösningar.
I ett internt perspektiv vill vi att målet leder till en miljösmart organisation där våra verksamheter
medvetet arbetar för en ekologisk hållbarhet och att dagens behov säkerställs utan att äventyra
kommande generationers förutsättningar. Verksamheternas uppgift blir att säkra att Halmstad
exploateras och växer på ett miljömässigt hållbart sätt. Särskilt viktigt just nu är att säkra framtida
vattenförsörjning. Tillgången till rent dricksvatten måste öka – och förbrukningen minska. Vi vill se
resultat i form av smarta, innovativa lösningar för rening, återanvändning samt minskning av
vattenförbrukning.

17

384

Attraktivitet och hållbar tillväxt
Attraktivitet och hållbar tillväxt är nära sammankopplade. Att vi har en
befolkningstillväxt och attraherar människor som vill flytta hit signalerar att kommunen
mår väl och utvecklas positivt. Det lockar till sig företag som gärna flyttar till platser där
många människor bor eller vill bo och där kunskap finns. Attraktiviteten är därmed en
förutsättning för tillväxt, som i sin tur skapar de förutsättningar vi behöver för att ta oss an framtidens utmaningar och
möjligheter. Tillväxt, oavsett om den är ekonomisk eller befolkningsmässig, är viktig då den skapar förutsättningar att
fortsätta vara en välmående kommun. Samtidigt finns det utmaningar kring att växa, inte minst ur ett
hållbarhetsperspektiv.
Detta utvecklingsområde är därför också viktigt för att betona att den tillväxt som sker i Halmstads kommun ska
vara hållbar och ansvarfull. Vi ska växa men inte på bekostnad av vår miljö eller de kommande generationer som ska
leva, bo och verka här.

Inriktning. En levande plats
”Trygghet är en utgångspunkt för att skapa en levande plats för alla invånare, besökare och näringsliv.
Halmstad ska vara en levande plats med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och närhet
till jobb, sysselsättning och kommunal service. Här finns en mångfald av kultur, idrott, fritid och
natur. Vi ska ha kraften och atmosfären som hos en större stad, bekvämligheten och närheten som
hos en mindre stad.”

Inriktning. Utveckling som möjliggör
”Halmstad ska vara en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande,
innovation och företagsamhet. Vi är en kunskapsstad med kvalitativ utbildning och kreativa
lärmiljöer. Genom innovation skapar vi utveckling och attraktivitet. Goda förutsättningar för
företagande skapar tillväxt och arbetstillfällen. En hållbar tillväxt lägger grunden för en välmående
och attraktiv kommun för alla invånare och besökare. En väl fungerande välfärd är också en
förutsättning för ett starkt näringsliv. Men även det omvända gäller. Ett väl fungerande näringsliv är
en förutsättning för den generella välfärden.”
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Mål 4

Halmstad ska vara en växande plats, attraktiv att bo på
och att besöka.
Varför är målet viktigt?
Målet är viktigt för att vi ska nå vår vision. Ett attraktivt Halmstad som människor vill bo i och
besöka leder till att vi mår bra och utvecklas positivt. En plats som mår bra och utvecklas positivt
lockar till sig nya invånare vilket i sin tur lockar till sig företagsetableringar. Personer och företag som
tillför kunskap, idéer och driver på utvecklingen är viktigt för kommunens tillväxt. Halmstads
befolkning ökar och det ser den ut att fortsätta göra. Samtidigt som en ökande befolkning bidrar
positivt till vår utveckling ställer den också krav på att vi kan möta befolkningsökningen på ett bra vis.
Målet är därför även viktigt för att vi på ett hållbart och smart sätt kan möta en växande befolkning
samtidigt som vi fortsätter att vara en attraktiv plats med den speciella atmosfär som kännetecknar
Halmstad. Man ska fortsätta att få ut mer av livet här, oavsett hur många vi blir.
Vad vill vi att målet ska leda till?
Vi vill att Halmstad uppfattas som en attraktiv boende- och besöksort och att det i sin tur bidrar till
att fler flyttar hit, besöker oss och väljer att starta företag här. Målet ska leda till att hela kommunen
utvecklas för att kunna ta emot 150 000 invånare på ett hållbart, smart sätt och med god
framförhållning. Inte minst vill vi se fler bostäder genom ett diversifierat och mångsidigt byggande
som ger bostäder som motsvarar det invånarna behöver och vill ha. Genom våra bostäder bygger vi
inte bara hållbara städer utan hållbara samhällen för alla.
Vi vill även att målet ska leda till att organisationen har ett helhetsperspektiv för att göra Halmstads
kommun till en ännu attraktivare plats. Attraktiviteten ska återspeglas i allt vi gör. Hur vi bygger i
kommunen, hur vi utformar våra förskolor och äldreboenden, hur kulturlivet ser ut och hur vårt
bemötande av de som bor, besöker och verkar här ser ut. Vi vill vidare att målet leder till att
Halmstad ska vara en attraktiv nod – som också tar ett större ansvar för hela regionens utveckling.

Mål 5

Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat.
Varför är målet viktigt?
Målet är viktigt då vi ser att ett bra företagsklimat skapar fler företag, tillväxt och arbetstillfällen. En
kommun med gott om arbetstillfällen bidrar till kommunens attraktivitet. Företag flyttar till orter där
människor bor och där kunskap finns. På så vis stödjer målen ”Halmstad ska vara en växande plats,
attraktiv att bo på och att besöka” och ”Halmstads kommun ska ha Sveriges bästa företagsklimat”
varandra på ett positivt sätt. Företagens vilja och möjlighet att erbjuda arbete är viktigt för vår
kommuns utveckling. Med en växande befolkning behöver vi både arbetskraft och arbetstillfällen – i
hela kommunen. För oss är det därför viktigt att företagen upplever att kommunen har en positiv
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inställning och erbjuder ett förstklassigt, samordnat bemötande, både till de som vill utvecklas i
Halmstad eller de som kommer till Halmstad för att etableras sig.
Vad vill vi att målet ska leda till?
Vi vill att målet leder till att Halmstad har Sveriges bästa företagsklimat. Ett gott företagsklimat ska
locka fler företag att etablera sig i Halmstad och det i sin tur ska bidra till nya och fler arbetstillfällen.
Med den förväntande befolkningsökningen krävs enligt prognoserna över 20 000 nya arbetstillfällen
fram till år 2050. Vi vill även att målet bidrar till en spännande och differentierad arbetsmarknad som
lockar hit både inflyttare och inpendlare. För oss är det viktigt att nå nya företagsetableringar, locka
hit större redan etablerade företag och möjliggöra för befintliga företag att utvecklas och växa. I ett
internt perspektiv vill vi att målet leder till att organisationen har ett helhetsperspektiv på företagarens
behov och arbetar med att erbjuda stöd och service på ett vis som inte begränsas av organisatoriska
strukturer. Alla delar av den kommunala verksamheten ska känna ett ansvar för att näringslivet ges
goda förutsättningar att utvecklas.

Mål 6

I Halmstad ska invånarna försörja sig genom studier,
anställning eller företagande.
Varför är målet viktigt?
Att kunna försörja sig själv och känna att man bidrar till samhället är ett viktigt grundläggande behov
hos människor. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla samtidigt som
delaktigheten och sammanhållningen i samhället ökar. Det gäller inte minst de nya invånare som
kommit till Halmstad från andra länder. Det är inte bara på ett individuellt plan som målet är viktigt.
En hög sysselsättningsgrad ger bättre samhällsekonomi och i sin tur möjlighet till bättre
välfärdstjänster. För att klara av den demografiska utvecklingen där fler behöver välfärdstjänster
samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar måste vi lyckas få fler människor i
egenförsörjning. Dessutom bidrar hög sysselsättningsgrad och ekonomisk trygghet till att kommunen
uppfattas som en attraktiv plats.
Vad vill vi att målet ska leda till?
Vi vill att målet ska leda till att fler försörjer sig genom studier, anställning eller företagande. Vi vill se
en minskad arbetslöshet och att det ekonomiska biståndet minskar. Till följd av en ökad
sysselsättningsgrad vill vi uppnå ett minskat utanförskap och att invånare känner makt att forma sina
egna liv.
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Framtidens välfärd
Att utveckla välfärden och den offentliga sektorn har alltid behövts. Det är särskilt
viktigt under kommande år av två övergripande skäl. Människors behov och
förväntningar förändras i en mycket snabbare takt än vad vi är vana vid, bland annat
till följd av digitalisering, individualisering och globalisering. Det ställer krav på vilken
välfärd vi levererar och på vilket sätt. Invånare organiserar sig utanför traditionella strukturer för att driva frågor inom
välfärdsområdet vilket ställer krav på kommunen för att på ett bra sätt kunna möta denna typ av invånarinflytande.
Den andra delen handlar om den kommunala ekonomin som behöver stå stark för att kunna finansiera kommunens
verksamheter och möjliggöra en god välfärd. I detta är arbetet med strategiskt långsiktig kompetensförsörjning en
grundläggande förutsättning för att säkerställa en god välfärd. Detta är inte minst viktigt nu då demografiska
förändringar innebär att färre ska försörja fler och behovet av välfärd ökar. När kommunens kostnader ökar i
snabbare takt än intäkterna behöver vi hitta sätt att hantera välfärdens finansiering. En hållbar ekonomi är
grundläggande för ett hållbart samhälle.
Området är också en viktig del i att utveckla demokratin. Inom kommunen pågår ständigt demokratiska diskussioner
om fördelning av resurser, finansiering av verksamheter och vilka budgetförslag som skapar bäst förutsättningar för
Halmstad. När kommunen befinner sig i en situation mellan begränsade resurser och invånarnas krav på en relevant
och nära välfärd är det särskilt viktigt med dialog och möjlighet till inflytande över utvecklingen och den framtida
välfärden.

Inriktning. Välfärd för framtidens behov
”Halmstads kommun ska stå för en väl fungerande välfärd som tillgodoser framtidens behov och
förväntningar. Vi ska ha en likvärdig kommunal service som är tillgänglig för alla invånare. Vi ska
göra rätt insatser i rätt tid och över tid. Alla kommuninvånare ska kunna lita på att den kommunala
välfärden fungerar när de behöver den.”

Inriktning. En smart organisation
”Vi ska skapa en ändamålsenlig kommunal organisation som har kapacitet att lösa framtidens
välfärdsutmaningar. Vi tar vara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta för våra medarbetare
att leverera kvalitativt goda tjänster till våra invånare och besökare. Halmstads kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare som skapar ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare och tar väl vara på den
kompetens som finns. Samtidigt ska vi utveckla vår organisation och attrahera ny kompetens för
dagens och framtidens behov. En utvecklad samverkan med andra externa aktörer är en förutsättning
för att klara av det framtida välfärdsuppdraget.”
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Mål 7

I Halmstads kommun ska välfärden vara nytänkande,
framtidsorienterad och under ständig utveckling.
Varför är målet viktigt?
Synen på välfärd kan skilja sig åt. Men obeaktat det så är frågan om hur framtidens välfärd ska
finansieras och vad den ska innehålla två angelägna frågor. Vi anser att målet är särskilt viktigt av två
anledningar. Människors behov och förväntningar förändras i en mycket snabbare takt än vad vi är
vana vid, inte minst till följd av digitaliseringen som driver beteendeförändringar. Det ställer krav på
både vad och hur vi levererar välfärd. Upptill detta kan vi se att medborgarna organiserar sig utanför
traditionella strukturer för att driva frågor inom välfärdsområdet vilket ställer krav på kommunen för
att på ett bra sätt kunna möta denna typ av medborgarinflytande. Den andra delen handlar om de
demografiska förändringarna som innebär ekonomiska utmaningar när färre ska försörja fler.
Sammantaget innebär detta att kommunen på ett modigt och nytänkande sätt måste pröva sin
organisering, men också vilken verksamhet man kan och bör bedriva. Vi står inför ett skifte. För att
kunna möta de behov som framtiden siar om måste vi delvis omvärdera synen på det kommunala
grunduppdraget. Det viktigaste är att ha medborgarna i fokus och tydligt arbeta för ett bra Halmstad
att leva i – för alla.
Vad vill vi att målet ska leda till?
Vi vill att målet ska leda till att vår verksamhet är både smart, hållbar och något våra invånare kan lita
på. Målet ska leda till att den verksamhet vi bedriver motsvarar de behov och den förväntan våra
invånare har samtidigt som det görs på ett ekonomiskt ansvarfullt sätt för att inte äventyra för
kommande generationer att ta del av en god välfärd. Vi vill att det kommunala utbudet prövas på ett
konstruktivt sätt. Vad ska ingå i vår definition av välfärd?
En effekt vi vill se av målet är att våra invånare känner en delaktighet i utvecklingen av välfärden – på
så vis kommer invånarna också förstå och acceptera den omställning av kommunens välfärdsutbud
som kommer behöva ske. I ett internt perspektiv vill vi se modiga lösningar för att på ett nytänkande
sätt genomföra verksamhet. Inte minst vill vi se en utveckling med hjälp av digitala lösningar. Vi vill
att verksamheterna ska känna att det finns en tillit för att pröva nya idéer. Självklart ska det finnas
olika utövare för olika välfärdstjänster. Det finns flera skäl till det. Valfrihet och inflytande för
invånarna naturligtvis. Sedan ser vi också att mångfald och konkurrens leder till bättre kvalitet,
kostnadseffektivitet och mer innovation inom välfärdssektorn. Vinstintresse står alltså inte i
motsatsförhållande till ansvarsfulla insatser för välfärden. Precis tvärtemot. Så skapar vi en situation
där vi alla måste utveckla oss för att erbjuda bästa möjliga kvalitet.
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Mål 8

Halmstads kommun ska ha en hållbar ekonomi som ger
bästa möjliga förutsättningar för kommande generationer.
Varför är målet viktigt?
Vi anser att en hållbar ekonomi är grundläggande för ett hållbart samhälle. Det här målet är en
förutsättning för att vi ska lyckas med våra övriga mål. En ekonomi som står stark och kan finansiera
kommunens verksamheter är det som ger möjligheter till en god välfärd. Den möjliggör även de
investeringar i människor och infrastruktur som behövs. Detta är inte minst viktigt nu då fler behöver
använda kommunens tjänster och vi kan se att våra kostnader ökar snabbare än våra skatteintäkter.
Genom målet vill vi se ett långsiktigt perspektiv på vår ekonomi så att vi genom att vi bär våra egna
kostnader skapar förutsättningar för kommande generationer – samtidigt som vi bevarar kommunens
goda ekonomiska ställning.
Vad vill vi att målet ska leda till?
Vi vill att målet ska leda till att vi har en ekonomi i balans. Vi vill vidare att målet leder till att vi
stärker vår ekonomiska hållbarhet och att hela organisationen känner ett genuint ansvar för en god
ekonomisk hushållning, som innebär att finansieringen av välfärden inte skjuts till kommande
generationer eller leder till ett för högt skattetryck på våra medborgare. Invånarna ska lita på att vi
förvaltar skattepengarna på bästa sätt.
Vi vill se en verksamhetsutveckling som är kostnadseffektiv – genom till exempel andra
arbetsmetoder och digitalisering. Även om en ökad produktivitet och effektivisering sker kommer
detta inte att ensamt lösa den ekonomiska situationen i längden. Vi vill att det kommunala utbudet ses
över. Vi vill att det här målet leder till en medvetenhet kring vilka långsiktiga ekonomiska effekter vårt
agerande och våra beslut får. Samtidigt är det viktigt att vi också vågar göra satsningar som leder till
goda effekter på lång sikt.

Mål 9

Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Varför är målet viktigt?
För att klara vårt välfärdsuppdrag i framtiden kommer det krävas en stor omställning. Om vi
fortsätter att jobba som i dag kommer vi inte att lyckas. Ett av skälen är den demografiska
utvecklingen – långt färre ska försörja allt fler. Det medför nya utmaningar bland annat när det gäller
finansieringen, utformningen och tillhandahållandet av olika välfärdstjänster, men även när det gäller
hur vi ser på arbetslivet och livets olika faser. Situationen innebär en rad saker: Vi kommer inte ha råd
att öka andelen anställda i relation till befolkningen som vi gjort historiskt. Vi står inför mycket stora
pensionsavgångar. Konkurrenssituationen och efterfrågan på personal med rätt kvalifikationer ökar
kraftigt. Behoven ökar snabbare än tillgången till arbetskraft. För att vi ska klara vår framtida
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kompetensförsörjning, fortsätta att leverera goda välfärdstjänster samt säkerställa att vi ständigt
utvecklar och moderniserar vår verksamhet är det en förutsättning att vi är en attraktiv arbetsgivare.
Vad vill vi att målet ska leda till?
Vi vill att Halmstads kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare som bidrar till positiv
samhällsutveckling och där varje anställd har möjlighet att både bidra och själv utvecklas. Våra
medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Halmstads kommun ska ha verksamheter med god
arbetsmiljö där våra medarbetare känner arbetsglädje och stolthet och upplever balans mellan arbete
och privatliv. Självklart möjliggör och uppmuntrar vi till kompetensutveckling. Målet ska bidra till en
öppen kultur som uppmuntrar innovation, nytänkande och kreativitet. Våra ledare ska vara
möjliggörare för medarbetarna att testa nya idéer och ge dem utrymme att lyckas utan att skapa rädsla
för att göra fel. Våra ledare är ytterst ansvariga för en handlingskraftig och positiv organisationskultur
– men varje medarbetare har också sitt ansvar för att bidra till detta. Utgångspunkten är att alla
oavsett roll, funktion och position ska vara delaktiga i att utveckla arbetet för att ge bästa möjliga
kvalitet till våra invånare.
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Uppdrag
En generösare och flexiblare myndighetsutövning
Det finns sedan länge en bild av att myndighetsutövningen i Halmstads kommun på flera
områden tolkar lagstiftning, allmänna råd och andra riktlinjer hårdare än andra kommuner.
Vi vill nu undersöka detta påstående, kartlägga sådana skillnader, identifiera goda exempel på
generösare eller flexiblare regeltolkning i andra kommuner, samt föreslå förändringar i
gällande regelverk och tolkningar för att underlätta för våra invånare och vårt näringsliv i
tillstånds- och tillsynsärenden.
Utredningsuppdraget ska genomföras med stöd av extern part och finansieras inom ramen för
ett gemensamt utredningsanslag.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder och bolag
Återrapporteras: Hösten 2022

En mötesplats för kultur med unik karaktär
Österbro förbinder centrum med Kapsylparken och Picassoparken på var sin sida för att
mötas av Teaterparken. I andra änden av Teaterparken ligger Halmstads Teater som är en
unik byggnad från 1950-talet med plats för möten på scen och utanför scen.
Vi ser en möjlighet att utveckla Teaterbyggnaden och området runt omkring för att skapa en
attraktiv, levande och trygg mötesplats både dag- och kvällstid.
En utredning ska genomföras för att visa på förslag hur detta kan ske, med utgångspunkt i en
samlad insats för att ta vara på mötesplatsen för kultur. Vi ska våga ta ut svängarna och göra
något som inga andra städer gjort än. Samtidigt ska vi tänka hållbart och ta tillvara och stärka
det som redan finns.
Om det finns behov av utökade ytor för kongresser och konferenser på Teatern ska detta tas
med i beräkningarna. Området ska inspirera, sticka ut och på det sätt vara en miljö som ger
nya upplevelser för alla människor som vistas i vår stad.
Utredningsuppdraget finansieras med ett riktat utredningsanslag.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder och bolag
Återrapporteras: Hösten 2022
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Den dygnet runt-öppna kommunen
Ny lagstiftning förväntas inom kort möjliggöra automatiserat beslutsfattande i kommuner.
Detta kommer innebära helt nya möjligheter att erbjuda kommunal service dygnet runt, året
runt.
Halmstad ska vara en föregångskommun när det gäller service till företagare och invånare,
inte minst med stöd av digitalisering. Det innebär också att vi bör ha en god beredskap för att
utnyttja de möjligheter som den nya lagstiftningen ger när den finns på plats.
Vi uppdrar därför åt kommunledningsförvaltningen att utreda vilka beslut som är lämpliga
och möjliga att automatisera. I uppdraget ingår också att övergripande beskriva hur taxor och
regelverk kan och bör anpassas med utgångspunkt i att besluten ska vara möjliga att
automatisera och nödvändig IT-infrastruktur ska kunna automatiseras. Om möjligt ska
utredningen också föreslå möjliga pilotprojekt, till exempel i samarbete med extern leverantör
och gärna med omgivande kommuner.
Uppdraget ger också frihet att i utredningen belysa övriga aspekter som är nödvändiga för att
med hjälp av automatiserat beslutsfattande förbättra vår service.
Utredningsuppdraget finansieras inom ramen för ett gemensamt utredningsanslag.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder och bolag
Återrapporteras: Hösten 2022

Stöd i arbetet med effektivisering
Halmstads kommun har en lång tradition av stabila, goda verksamhetsresultat och en stark
ekonomisk ställning. Kommunen befinner sig dock i en situation där allt fler behöver använda
kommunens tjänster och där kommunens kostnader ökar snabbare än skatteintäkterna.
Verksamheternas resultat håller en jämn totalnivå men vid nedbrytning syns stora variationer
och den generella trenden är att vi går från goda till mindre goda resultat. Situationen framåt
är utmanande och kommunen behöver tänka långsiktigt, bevara den goda ekonomiska
ställningen och skapa förutsättningar för kommande generationer.
För att lyckas behöver hela organisationen känna ansvar för att minska kostnadsutvecklingen,
omprioritera för att möta omställnings- och investeringsbehov samt arbeta medvetet för
kvalitativa och effektiva verksamheter. Effektivisering ska vara en naturlig del i vårt arbete.
Det handlar både om att hantera nya uppgifter inom befintlig ekonomisk ram eller att hantera
befintliga uppgifter inom sänkt ekonomisk ram.
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Genom detta uppdrag ska förslag på arbetssätt och stöd tas fram som stödjer verksamheterna
i deras effektiveringsarbete. Det kan exempelvis röra sig om metodstöd, systemstöd,
kompetensutveckling och kunskapsöverföring. Detta ska leda till effektiviseringar i monetära
termer och/eller till förbättrad kvalitet där så behövs.
Det ska finnas verksamhetsutvecklingsfokus när arbetssätt och metodstöd arbetas fram. För
att undvika att planerade åtgärder i en del av organisationen inte driver kostnader eller leder
till oavsiktliga konsekvenser i andra delar av organisationen ska detta uppdrag även beakta ett
helhetsperspektiv när förslag arbetas fram.
Utredningsuppdraget finansieras inom ramen för ett gemensamt utredningsanslag.
Ansvarig: Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder och bolag
Återrapporteras: Hösten 2022

Bryt segregationen med blandade upplåtelseformer
Blandad bebyggelse är ett viktigt verktyg både för att förebygga och bryta segregation. I
utvecklingen av framtidens Halmstad är blandad bebyggelse ett naturligt inslag i planeringen
av nya bostadsområden, men historiskt har det inte alltid varit så. Det innebär dock inte att
det inte är omöjligt att öka mångfalden även i befintliga bostadsområden. Ett brett utbud av
upplåtelseformer möjliggör boendekarriär i närområdet, makt över sitt boende och
möjligheter att själv påverka sina boendekostnader.
Vi anser att delar av HFABs bestånd kan och bör omvandlas till bostadsrätter i områden där
hyresrätter är dominerande. I en omvandling är det de boendes önskan som ska styra och det
krävs enligt lagen minst 2/3 majoritet för att genomföra en ombildning. Den enskilde har
alltid rätt att bo kvar som hyresgäst.
Vi vill bidra till att öka intresset för ombildningar bland boende genom att informera och
stimulera till detta och uppdrar därför till HFAB att arbeta aktivt med frågan om ombildning
av hyresrätter i hyrestäta områden, samt ta fram en modell för att stimulera till ombildningar.
Ansvarig: HFAB
Återrapporteras: Hösten 2022
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Centrumsamordnare inom befintlig ram/satsningar
Halmstads stadskärna har successivt drabbats av allt färre besökare, det har inneburit
ytterligare utmaningar för det lokala näringslivet. Vi är övertygade om att det är en utmaning
som politiken och näringslivet framgångsrikt kan ta sig an. Det förutsätter ett nära samarbete
och fungerande strukturer för dialog. För att underlätta samordningen och kontakten mellan
kommunen och näringslivet behövs en samordnande funktion som utgör länken mellan olika
aktörer och kan verka för att utveckla Halmstads stadskärna samt stödja näringslivet.
Kommunstyrelsen uppdras att inom befintliga strukturer utse en centrumsamordnare för
ändamålet.
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I planeringsdirektiv med budget 2022-2026 budgeteras endast ett av de tre målen att uppfyllas för år
2022 på kommunkoncernnivå.

Resultatmålet för kommunkoncernen uttrycks på följande vis:


Resultatet ska vara positivt i en sådan nivå att det årliga överskottet bidrar till en
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling

Positiva resultat bidrar till att självfinansiera kommunkoncernens investeringar. Tillsammans med
årets avskrivningar utgör resultatet förenklat koncernens kassaflöde som kan användas till att
finansiera investeringar. Om investeringarna överstiger kassaflödet måste upplåning ske av
mellanskillnaden. Genom resultatmålet ges dessutom förutsättningar att trygga att koncernens
tillgångar inte realt minskar i värde över tid och för kommande generationer.
Kommunkoncernens resultatmål utgör en samlad bild av kommunens och de kommunala bolagens
resultatkrav och beräknas år 2022 till 213 mnkr. Kommunkoncernens budgeterade resultat för samma
år uppgår till 192 mnkr, vilket innebär att kommunkoncernens resultatmål inte uppnås för år 2022.
Orsaken till att resultatmålet inte uppnås är att kommunens resultatnivå är för låg.
För kommunen lyder motsvarande resultatmål:
o Årets resultat ska vara positivt i en sådan nivå att det årliga överskottet ska

uppgå till 2 procent av skatter och bidrag
För kommunen bedöms att det årliga överskottet minst behöver motsvara 2 procent av
skatter och bidrag för att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Ett
resultatmål om 2 procent av skatter och bidrag innebär ett resultat om 127 mnkr år 2022.
Kommunens budgeterade resultat 2022 uppgår till 107 mnkr vilket endast motsvarar 1,7
procent, vilket innebär att resultatmålet inte nås för budgetåret 2022.
Kommunen planerar emellertid att vidta åtgärder för att nå målet och för resterande år i
planen, 2023-2026, nås resultatmålet.

Soliditetsmålet för kommunkoncernen uttrycks på följande vis:


Soliditeten, inklusive total pensionsskuld, ska vara stark

Soliditet, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett vedertaget mått för att
beskriva långsiktig betalningsstyrka. Ju högre soliditet en organisation har desto större är det
finansiella handlingsutrymmet.
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Halmstads kommunkoncern har ett av Sveriges kommuners högsta soliditetsmått och har haft en
stark finansiell ställning under lång tid. Denna situation innebär låga finansiella kostnader och goda
finansiella intäkter, vilka används för att bedriva verksamhet.
I kommunens ägardirektiv för kommunens bolag finns för närvarande inte definierade mål för
bolagens soliditet. Kommunkoncernens målsättning bygger därför på kommunens soliditetsmål samt
nuvarande soliditetsnivå i bolagskoncernen. Den samlade bilden för kommunkoncernens
soliditetsmål beräknas utifrån detta till 42 procent år 2022, vilket baseras på att kommunen bedöms
ha utrymme att sänka sin soliditetsnivå från nuvarande nivå medan bolagens behålls oförändrad.
Kommunkoncernens budgeterade soliditet uppgår till 46 procent, vilket innebär att
kommunkoncernens mål för soliditeten uppnås för år 2022.
För kommunen lyder motsvarande soliditetsmål:
o Soliditeten, inklusive total pensionsskuld, ska inte understiga 50 procent
För kommunen sätts målsättningen i föreliggande planeringsdirektiv att soliditeten inte
ska understiga 50 procent under år 2022, vilket uppnås då soliditeten budgeteras till 61
procent.

Investeringsmålet för kommunkoncernen uttrycks på följande vis:


Självfinansieringsgraden av investeringarna ska vara hög

Självfinansieringsgraden visar i vilken utsträckning en organisation kan finansiera investeringar med
medel som uppstår i verksamheten. En självfinansieringsgrad under 100 procent innebär att
upplåning av nya medel behövs vilket kan leda till ökade räntekostnader framöver.
I kommunens ägardirektiv för kommunens bolag finns för närvarande inte definierade mål för
bolagens självfinansieringsgrad. Kommunkoncernens målsättning bygger därför på kommunens mål
för självfinansieringsgrad samt nuvarande självfinansieringsgrad i bolagskoncernen.
Den samlade bilden för kommunkoncernens mål för självfinansieringsgraden beräknas utifrån detta
till 61 procent år 2022. Kommunkoncernens budgeterade självfinansieringsgrad för samma år uppgår
till 59 procent, vilket innebär att kommunkoncernens mål för självfinansieringsgrad inte uppnås för år
2022. Orsaken till att målet för självfinansieringsgraden inte uppnås är att kommunens
investeringsnivå är mycket hög.
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För kommunen lyder motsvarande investeringsmål:
o Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringarna, exklusive investeringar som

görs inom affärsdrivande verksamhet, ska minst uppgå till 75 procent
Kommunens målsättning för självfinansieringsgraden är att nettoinvesteringarna,
exklusive de investeringar som görs inom affärsdrivande verksamhet, minst ska uppgå till
75 procent. Denna målsättning bedöms skapa en ekonomisk begränsning av
investeringsvolymen vilken dels tillåter investeringar som genomförs inom affärsmässig
verksamhet, dels medger en på sikt stabil och gradvis ökning av investeringsvolymerna.
Om målet uppfylls innebär det en hanterbar ökning av kommunens låneskuld för de
investeringar som görs i den kommunala kärnverksamheten. Målet kan under den
utmanande period Halmstads kommun befinner sig i nu anses vara förenligt med
intentionerna i begreppet god ekonomisk hushållning. På sikt bör självfinansieringsgraden
för de investeringar som görs i den kommunala kärnverksamheten emellertid vara 100
procent för att undvika ökat lånebehov.
I praktiken innebär det finansiella målet att kommunen genomsnittligen kan investera för
drygt 1 100 mnkr årligen, baserat på en genomsnittlig investeringsnivå i affärsmässiga
investeringar om cirka 300 mnkr. Investeringar som görs inom affärsdrivande
verksamheter bygger på affärsmässiga grunder och kan därför, i enlighet med det
finansiella målet, undantas från begränsningen.
I föreliggande planeringsdirektiv med budget är kommunens budgeterade
investeringsnivåer mycket höga i genomsnitt, vilket innebär att kommunen inte beräknas
kunna nå målsättningen under budget- och planperioden. Kommunen kommer emellertid
att följa utvecklingen löpande och vidta möjliga åtgärder för att nå investeringsnivåer i
linje med målet.
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Kommunkoncernen
I föreliggande kapitel presenteras kommunkoncernens resultatbudget.

Resultatbudget – Kommunkoncernen
Alla belopp i mnkr.
Bokslut

Budget

Budget

2020

2021

2022

3 412

3 525

3 409

-8 030

-8 540

-8 644

-825

-852

-922

-5 443

-5 867

-6 158

Skatteintäkter

4 572

4 699

4 965

Generella statsbidrag och utjämning

1 362

1 355

1 380

Verksamhetens resultat

491

187

188

Finansiella intäkter

110

46

54

Finansiella kostnader

-41

-63

-50

560

170

192

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Årets resultat

Koncernredovisning visar kommunkoncernens resultat och ställning som om det var en gemensam
enhet. Interna fordringar, skulder och transaktioner mellan nämnderna och bolagen har därför
eliminerats, vilket för budget 2021 respektive 2022 har beräknats schablonmässigt.

Kommunen
I föreliggande kapitel beskrivs och fastställs uppgifter om bland annat skattesats, uppräkningsfaktorer,
resultat-, balans- och kassaflödesbudget för den del av kommunens samlade verksamhet som bedrivs
i nämndform.

Skattesats – kommunen
I detta planeringsdirektiv med budget är skattesatsen oförändrad, innebärande att skattesatsen uppgår
till 20,98 procent.

Uppräkningsfaktorer och gränsvärden – kommunen
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I planeringsdirektiv med budget har samtliga medel för beräknade avtalsmässig
lönekostnadsutveckling och lönepolitiska satsningar reserverats centralt i likhet med tidigare
år.



Det sker ingen generell budgetmässig inflationskompensation i planeringsdirektivet.
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Internpriset för el är för år 2022 satt till 75 öre per kWh, inklusive elskatt och övriga avgifter
men exklusive moms och elnätsavgift, vilket är en ökning med 6 öre jämfört med föregående
år.



En investering definieras som ett inköp, eller egen produktion, av anläggningstillgång med en
livslängd på tre år eller mer och med ett värde som överstiger ett prisbasbelopp.

Resultatutjämningsreserv – kommunen
Halmstads kommun har i enlighet med kommunallagen reserverat medel i en så kallad
resultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven får användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad
konjunkturnedgång.
Vid ingången av 2021 uppgick Halmstads kommuns resultatutjämningsreserv till 635 mnkr.
I föreliggande planeringsdirektiv med budget används inte resultatutjämningsreserven.

34

401

Resultatbudget – Kommunen
Alla belopp i mnkr.
Bokslut Prognos
2020
2021
Resultat före avskrivningar
därav pensionskostnader

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Not.

-5 311
-377

-5 784
-392

-5 921
-410

-6 005
-391

-6 129
-434

-6 273
-460

-6 481
-476

-408

-447

-505

-527

-574

-596

-618

1.

-5 719

-6 231

-6 427

-6 532

-6 703

-6 868

-7 099

2.

4 572
1 362

4 794
1 388

4 965
1 380

5 139
1 342

5 304
1 353

5 495
1 366

5 696
1 381

3.

Verksamhetens resultat

216

-48

-81

-51

-45

-8

-22

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

245
-5

193
-3

193
-5

192
-8

193
-13

195
-19

196
-26

Resultat efter finansnetto

456

141

107

133

135

168

149

Årets resultat

456

141

107

133

135

168

149

Justering enligt balanskrav:

-103

-19

0

0

0

0

0

-98

-19

0

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

0

0

Årets res efter balanskravsjusteringar

353

122

107

133

135

168

149

Medel från/till Resultatutjämningsreserv

0

0

0

0

0

0

0

353

122

107

133

135

168

149

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad
i % av skatteintäkter

96

101

101

101

101

100

100

Verksamhetens nettokostnad inkl
finansnetto i % av skatter

92

98

98

98

98

98

98

4

3

3

3

3

3

2

7,7

2,3

1,7

2,0

2,0

2,5

2,1

Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

därav realisationsresultat
därav orealiserade vinster/förluster v-papper

Årets balanskravsresultat

Finansnettots andel i % av
verksamhetens kostnader
Resultat som andel i % av skatter
och bidrag

35

3.

4.
5.

402

Balansbudget – Kommunen
Alla belopp i mnkr.
Bokslut Prognos
2020
2021
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
därav likvida medel
S:a tillgångar

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

8 569
3 146
500
11 715

9 213
2 810
111
12 022

9 886
2 790
37
12 676

10 666
2 880
71
13 546

11 610
2 896
31
14 506

12 391
2 967
44
15 358

12 955
3 012
29
15 967

Eget kapital, avsättningar och skulder
Årets resultat
Eget kapital
S:a eget kapital

456
8 672
9 128

141
9 128
9 269

107
9 269
9 376

133
9 376
9 509

135
9 509
9 644

168
9 644
9 812

149
9 812
9 961

Avsatt till pensioner
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
därav kortfristig upplåning
S:a skulder och avsättningar

169
622
1 796
300
2 587

174
622
1 957
300
2 753

176
622
2 503
550
3 301

178
622
3 237
1 000
4 037

180
622
4 060
1 600
4 862

181
622
4 743
2 150
5 546

183
622
5 202
2 450
6 007

11 715

12 022

12 676

13 546

14 506

15 358

15 967

Ansvarsförbindelser
Pensionsskuld
Pensionsskuld inkl skatt

1 410
1 752

1 381
1 716

1 324
1 645

1 277
1 587

1 234
1 533

1 189
1 478

1 141
1 417

Borgensförbindelser

4 754

4 754

4 754

4 754

4 754

4 754

4 754

Nyckeltal
Soliditet

78

77

74

70

66

64

62

Soliditet inkl pensionsskuld o skatt

63

63

61

58

56

54

54

Skuldsättningsgrad i %

21

21

25

28

32

35

36

Genomsnittlig räntekostnad i %

0,2

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

S:a Eget kapital, avsättningar och skulder
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Not.

6.

7.
7.

Kassaflödesbudget – Kommunen
Alla belopp i mnkr.
Bokslut Prognos
2020
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Driftredovisning
Årets resultat
Avskrivningar
Avsättning pension, inkl skatt/ränta
Övr ej likviditetspåverkande poster

456
408
-11
-8

141
447
5
0

107
505
2
0

133
527
2
0

135
574
2
0

168
596
1
0

149
618
2
0

S:a medel från verksamheten

845

594

614

662

711

765

769

-167
186

-53
46

-54
47

-55
49

-57
50

-58
52

-60
54

18

-7

-7

-7

-6

-6

-5

863

587

607

655

705

760

764

Investering och finansiering
Investeringsnetto, inkl värdepapper
Upplåning
Försä jning av exploateringsfastigheter
Amortering lån

-960
302
0
-7

-1 091
0
115
0

-1 179
250
249
0

-1 307
450
236
0

-1 518
600
172
0

-1 377
550
81
0

-1 183
300
104
0

S:a investering och finansiering

-664

-976

-680

-621

-746

-746

-779

Förändring likvida medel inv & fin

-664

-976

-680

-621

-746

-746

-779

Årets kassaflöde

198

-389

-73

34

-41

14

-15

88

54

52

51

47

56

65

103

72

69

68

71

82

87

Förändringar fordringar
Förändringar skulder
S:a fordringar och skulder
Förändring likvida medel drift

Nyckeltal
Intern finansiering av nettoinvesteringar i %
Intern finansiering av nettoinvesteringar,
exklusive affärsdrivande, i %

Noter
1. Avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod,
uppdelat i komponenter där detta är tillämpligt.
2. Verksamhetens nettokostnad, eller intäkters och kostnaders fördelning på nämnder och anslagsområden, framgår
under rubriken ”Specifikation av driftanslag”
3. Skatteintäkter, Generella statsbidrag och utjämning. Intäkterna består till största del av kommunens eget
skatteunderlag, det vill säga kommuninnevånarnas erlagda kommunalskatt, samt bidrag och avgifter inom kostnads-,
inkomst- och LSS-utjämningssystemen. I beloppen ingår också prognostiserade intäkter för fastighetsavgiftsmedel och
vissa särskilda statsbidrag.
4. Finansiella intäkter består i huvudsak av utdelning från kommunägda bolag, borgensavgifter, avkastning på
räntebärande placeringar och räntebidrag.
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Not.

7.

8.
9.

5. Finansiella kostnader består i huvudsak av räntor på upplåning.
6. Avsatt till pensioner. Enligt kommunal redovisningslag skall pensionsskuld som avser intjänandeperiod före
1998-01-01 redovisas som en ansvarsförbindelse. Upptaget belopp, som inkluderar särskild löneskatt, avser intjänande av
pensionsrätt efter denna tidpunkt och som ej omfattas av individuella avgifter eller försäkringslösningar, det vill säga
särskilda och kompletterande ålderspensioner samt garantipensioner.
7. Ansvarsförbindelse – Pensionsskuld. Enligt kommunal redovisningslag skall pensionsskuld som avser
intjänandeperiod före 1998-01-01 endast redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en skuld.
8. Upplåning. Under planperioden beräknas kommunen behöva nyupplåna för att behålla en rimlig likviditetsnivå. Vid
planperiodens utgång beräknas kommunens totala upplåning uppgå till 2 450 mnkr.
9. Försäljning av exploateringsfastigheter. Kommunens mark- och exploateringsverksamhet redovisas i enlighet med
rekommendationer över både investerings- och driftredovisningen. Den likvidmässiga påverkan som inte fångas upp på
annat vis i kommunens budget, redovisas i kassaflödesbudgeten. Den samlade mark- och exploateringsverksamheten,
inklusive köp och försäljning av fastigheter, budgeteras för perioden 2022-2026 i enlighet med nedanstående tabell
(negativa tecken innebär intäkter eller inkomster):
Mark- och exploateringsverksamhet, mnkr

2022

2023

2024

2025

2026

Anläggningstillgångar: Gator och parker

83

65

143

116

104

Anläggningstillgångar: Fastighetsförsä jningar

-5

-5

-5

-5

-5

Anläggningstillgångar: Fastighetsförvärv

50

50

50

50

50

Delsumma, netto anläggningstillgångar

128

110

188

161

149

Omsättningstillgångar: Försäljningar

-295

-240

-104

-77

-97

Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter

-4

-5

-75

-6

-8

Omsättningstillgångar: Markberedning

50

9

7

2

1

Delsumma, netto omsättningstillgångar

-249

-236

-172

-81

-104

Netto Mark- och exploatering, totalt

-121

-126

16

80

45

De fem största exploateringsprojekten åskådliggörs av nedanstående tabeller:
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Ranagård

2022

2023

2024

2025

2026

Total

Anläggningstillgångar: Gator och parker
Omsättningstillgångar: Försäljningar
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter
Omsättningstillgångar: Markberedning

0
-211
0
1

0
-111
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

115
-372
0
19

Netto

-210

-111

0

0

0

-238

Sofieberg

2022

2023

2024

2025

2026

Total

Anläggningstillgångar: Gator och parker
Omsättningstillgångar: Försäljningar
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter
Omsättningstillgångar: Markberedning

0
0
0
3

0
0
0
2

33
0
-42
2

33
0
0
1

33
-73
-8
0

100
-293
-50
12

Netto

3

2

-7

34

-48

-231

2022

2023

2024

2025

2026

Total

Anläggningstillgångar: Gator och parker
Omsättningstillgångar: Försäljningar
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter
Omsättningstillgångar: Markberedning

15
0
0
0

15
-3
0
0

15
-5
0
0

20
-5
0
0

0
-5
0
0

65
-90
0
10

Netto

15

12

10

15

-5

-15

Norra Villmanstrand

Kistinge Södra

2022

2023

2024

2025

2026

Total

Anläggningstillgångar: Gator och parker
Omsättningstillgångar: Försäljningar
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter
Omsättningstillgångar: Markberedning

25
-6
0
1

10
-6
0
1

0
-6
0
0

0
-6
0
0

0
-6
0
0

60
-100
0
25

Netto

20

5

-6

-6

-6

-15

Kvarteret Bagaren

2022

2023

2024

2025

2026

Total

Anläggningstillgångar: Gator och parker
Omsättningstillgångar: Försäljningar
Omsättningstillgångar: Exploateringsintäkter
Omsättningstillgångar: Markberedning

27
0
0
27

2
-50
0
2

0
-50
0
0

0
-28
0
0

0
0
0
0

64
-128
0
64

Netto

54

-46

-50

-28

0

0

Kommunala bolag
I föreliggande kapitel beskrivs och fastställs uppgifter om bland annat ekonomiska principer samt
resultatbudget för den del av kommunens verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Helägda bolag – Koncernen Halmstads Rådhus AB
Ekonomiska principer – koncernen Halmstads Rådhus AB
Reglerna gällande resultatbalansering och ombudgetering för kommunens förvaltningar är även
tillämpliga på kommunens helägda bolag. Bedömning av detta sker årligen i samband med Halmstads
Rådhus AB:s första styrelsemöte. Avseende bolag med angivna procentuella avkastningskrav gäller
annan princip angivet i respektive ägardirektiv.
Det sker ingen generell budgetmässig inflationskompensation i planeringsdirektivet.
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Ägardirektiv – koncernen Halmstads Rådhus AB x
Halmstads stadsnäts avkastningskrav sänks från 7,0 procent till 6,0 procent under planperioden i
syfte att bibehålla en god utbyggnadstakt i resterande delar av kommunens landsbygd. HFABs
avkastningskrav sänks under planperioden från 4,5 procent till 4,0 procent beräknat på varje enskilt år
i syfte att bygga fler bostäder. Övriga bolags befintliga ägardirektiv fortsätter att gälla för 2022 och
resten av planperioden.
Avkastning – koncernen Halmstads Rådhus AB x
För att de kommunala bolagen ska vara långsiktigt ekonomiskt uthålliga och behålla sitt värde för
skattebetalarna behöver bolagens tillgångar inte bara skyddas realt utan även ge avkastning. Av denna
anledning så ställs avkastningskrav på vissa av kommunens bolag. Enligt ägardirektiven, med
undantag för HFAB, beräknas avkastning som ett genomsnittligt värde de senaste fem åren.
Avkastningen beräknas på totalt kapital och definieras som: Rörelseresultat plus finansiella intäkter
dividerat med medelvärdet av balansomslutningen. För HFAB, Halmstads Energi och Miljö AB,
Halmstads stadsnät AB och Hallands Hamnar Halmstad AB är den procentuella avkastningen
styrande.
HALMSTADS RÅDHUS AB - KONCERN
Avkastning % enligt ägardirektiv
HFAB

x

HEM AB

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

4,4%

4,5%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

6,6%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

Halmstads stadsnät AB

8,4%

7,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

Hallands Hamnar Halmstad AB

9,3%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

Koncernresultat – koncernen Halmstads Rådhus AB
I detta planeringsdirektiv presenteras en resultatbudget för bolagskoncernen som underlag till
bedömning av kommunkoncernens ekonomiska hushållning. Bolagskoncernens resultat för år 2022
beräknas till 294,7 mnkr. För Halmstads Rådhus AB, Halmstads Flygplats AB, AB Industristaden,
Destination Halmstad AB och Halmstad Business Incubator AB är resultatbudgeten styrande.

x

Enligt beslut om ägardirektiv 2021-06-14 KF § 55 är avkastningskrav för HFAB sänkt till 4,0% fr om år 2022.
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Resultatbudget – Halmstads Rådhus AB-koncernen x
Alla belopp i mnkr
HALMSTADS RÅDHUS AB - KONCERN
HFAB

x

HEM AB

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

195,4

279,0

188,0

195,0

200,0

205,0

210,0

83,2

121,0

103,0

102,0

127,0

139,0

139,0

Halmstads stadsnät AB

32,9

27,0

32,0

39,0

44,0

43,0

43,0

Hallands Hamnar Halmstad AB

14,7

16,0

17,7

23,2

24,0

25,7

25,9
417,9

Delsumma

326,2

443,0

340,7

359,2

395,0

412,7

Halmstads Rådhus AB

24,8

28,0

22,3

13,9

2,8

-4,3

-10,5

Halmstads Flygplats AB

-13,3

-27,6

-26,2

-25,3

-24,1

-24,4

-25,2

AB Industristaden
Destination Halmstad AB
Halmstad Business Incubator AB

6,6

-0,1

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

-33,2

-43,8

-35,2

-42,0

-35,4

-36,4

-36,7

-5,8

-7,7

-7,1

-7,1

-7,1

-7,2

-7,3

Delsumma

-20,9

-51,2

-46,0

-60,3

-63,8

-72,1

-79,5

Resultat efter finansnetto

305,3

391,8

294,7

298,9

331,2

340,6

338,4

Noter
Utdelning
HFAB
Utdelning från HFAB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med belopp enligt begränsningsregeln. Utöver
det ska HFAB lämna utdelning med 25 mnkr årligen under perioden 2022–2026 för finansiering av kommunens
bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser
bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för, med hänvisning till 5§ p1 i lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder ska
främst användas för att finansiera insatser inom tre områden:
 Projekt som främjar integration och social sammanhållning
 Fritidsanläggningar eller mötesplatser som främjar integration och social sammanhållning
 Åtgärder som tillgodoser bostadsbehov för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för
Halmstads Rådhus AB ska lämna utdelning till kommunen med motsvarande belopp som erhålls från HFAB.
Halmstads Energi och Miljö AB (HEM AB)
Utdelning från HEM AB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med 48 mnkr årligen under perioden 2022–
2026.
Halmstads Rådhus AB ska lämna utdelning till kommunen med 46,4 mnkr år 2022 och 45 mnkr 2023–2026. Av
utdelningen avser 1,4 mnkr år 2022 att finansiera kommunens satsning på digital omställning enligt kommunfullmäktiges
uppdrag ”Stöd för effektivisering med hjälp av digitalisering”.
Hallands Hamnar Halmstad AB
Utdelning från Hallands Hamnar Halmstad AB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus AB med 4 mnkr per år.
Halmstads Rådhus AB ska lämna utdelning till kommunen med motsvarande belopp som erhålls från Hallands Hamnar
Halmstad AB.

Enligt beslut om ägardirektiv 2021-06-14 KF § 55 för HFAB har ovanstående resultatbudget för Halmstads Rådhus ABkoncernen justerats utifrån sänkt avkastningskrav på HFAB.

x
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Upplåning
Under planperioden beräknas koncernen behöva nyupplåna för att behålla en rimlig likviditetsnivå. Vid planperiodens
utgång beräknas koncernens totala upplåning uppgå till 5 700 mnkr.
Med den lånevolymen är koncernen känslig för räntesvängningar och ändringar i lagstiftning. Regeringen har år 2019
infört begränsningsregler för ränteavdrag i bolagssektorn, vilket fortsatt ger stor påverkan på koncernens finansiering och
fördelning av koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag.
Koncernledningskostnader
Moderbolaget debiterar samtliga dotterbolag för koncernledningskostnader om totalt cirka 3,5 mnkr årligen, vilket
fördelas enligt beräkningsmodell som ses över årligen. Cirka 3,0 mnkr debiteras årligen från kommunstyrelsen till
Halmstads Rådhus AB och cirka 0,5 mnkr till Laholmsbuktens VA AB.

Delägda bolag
Budgetmässig hantering av delägda bolag sker enligt avtal.
Laholmsbuktens VA AB (LBVA)
LBVA är ett aktiebolag där Halmstads och Laholms kommun äger 50 % av aktierna vardera. Parterna
har tecknat ett aktieägaravtal samt ägardirektiv och bolagsordning som en grund för styrningen av
verksamheten. Bolaget har ansvar för driften av kommunernas vatten- och avloppsanläggningar och
verksamheten finansieras av VA-kollektiven i de båda kommunerna. Respektive kommun agerar som
så kallad huvudman och ägare till anläggningarna.
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Specifikation av driftanslag
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Anslag 010 Kommunfullmäktige
Kostnader

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-13 883

-15 449

-15 449

-15 849

-15 049

-15 049

-15 049

Därav avskrivningar

0

0

0

0

0

0

0

Därav internränta

0

0

0

0

0

0

0

283

260

260

260

260

260

260

-13 600

-15 189

-15 189

-15 589

-14 789

-14 789

-14 789

SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE

-13 600

-15 189

-15 189

-15 589

-14 789

-14 789

-14 789

KOMMUNSTYRELSE

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 011 Kommunstyrelse
Kostnader

-48 786

-23 854

-26 212

-26 212

-26 212

-25 852

-25 852

Därav avskrivningar

0

0

0

0

0

0

0

Därav internränta

0

0

0

0

0

0

0

25 830

0

0

0

0

0

0

-22 956

-23 854

-26 212

-26 212

-26 212

-25 852

-25 852

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-188 783

-191 181

-203 501

-197 434

-189 275

-180 544

-181 008

-467

-460

-853

-1 120

-766

-735

-700

-14

-4

-8

-12

-7

-7

-6

75 610

42 274

42 274

42 274

42 274

42 274

42 274

-113 173

-148 907

-161 227

-155 160

-147 001

-138 270

-138 734

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-58 170

-71 559

-72 208

-73 952

-73 152

-74 002

-11 996

-17 190

-17 332

-18 032

-17 229

-17 069

-999

-1 334

-1 340

-1 384

-1 388

-1 398

40 504

45 508

45 443

45 215

44 049

43 102

-17 666

-26 051

-26 765

-28 737

-29 103

-30 900

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-139

0

0

0

0

0

0

1 497

0

0

0

0

0

0

626

0

0

0

0

0

0

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-181 340

0

0

0

0

0

0

-26 650

0

0

0

0

0

0

-3 094

0

0

0

0

0

0

209 688

0

0

0

0

0

0

28 348

0

0

0

0

0

0

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 031 Kommunledning
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 051 Samhällsbyggnad
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 291 Skogsförvaltning
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 370 Kollektivtrafik
Kostnader

-12 053

0

0

0

0

0

0

Därav avskrivningar

0

0

0

0

0

0

0

Därav internränta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-12 053

0

0

0

0

0

0

Intäkter
Nettokostnad/Anslag
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Specifikation av driftanslag
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

Anslag 371 Färdtjänst och kollektivtrafik
Kostnader

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-40 447

-60 493

-60 493

-60 493

-60 493

-60 493

-60 493

Därav avskrivningar

0

0

0

0

0

0

0

Därav internränta

0

0

0

0

0

0

0

2 910

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

-37 538

-56 993

-56 993

-56 993

-56 993

-56 993

-56 993

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-157 188

-160 150

-163 052

-168 636

-175 456

-183 165

-190 669

-38 274

-46 047

-48 632

-52 068

-56 185

-61 105

-65 578

-5 289

-6 325

-4 919

-5 095

-5 568

-6 083

-6 794

152 291

152 445

158 543

164 885

171 480

181 769

192 675

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 540 VA-verksamhet
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

-4 897

-7 705

-4 510

-3 752

-3 976

-1 396

2 006

SUMMA KOMMUNSTYRELSE

-161 643

-255 125

-274 993

-268 882

-262 919

-251 615

-250 473

BYGGNADSNÄMND

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Anslag 071 Byggnadsnämnd
Kostnader

-904

-1 184

-1 184

-1 184

-1 184

-1 184

-1 184

Därav avskrivningar

0

0

0

0

0

0

0

Därav internränta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-904

-1 184

-1 184

-1 184

-1 184

-1 184

-1 184

-904

-1 184

-1 184

-1 184

-1 184

-1 184

-1 184

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-70 880

-72 671

-70 320

-70 113

-69 913

-69 813

-69 713

-182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

SUMMA BYGGNADSNÄMND

SERVICENÄMND
Anslag 200 Servicekontor
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter

38 868

42 157

42 157

42 157

42 157

42 157

42 157

-32 012

-30 514

-28 163

-27 956

-27 756

-27 656

-27 556

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-408 070

-429 557

-438 992

-450 943

-463 870

-477 330

-491 291

-1 521

-2 918

-2 508

-3 127

-3 703

-4 281

-4 997

-243

-240

-240

-240

-240

-240

-240

421 110

429 557

438 992

450 942

463 871

477 330

491 290

Nettokostnad/Anslag

13 039

0

0

0

0

0

0

Anslag 203 IT-service

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-129 448

-139 606

-141 300

-144 766

-149 616

-156 048

-157 539

-33 657

-38 776

-39 153

-40 338

-42 562

-46 315

-45 000

-399

-839

-443

-488

-579

-596

-673

133 725

139 606

141 300

144 766

149 616

156 049

157 539

4 277

0

0

0

0

0

0

Nettokostnad/Anslag

Anslag 202 FM- och måltidsservice
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter

Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag
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Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

Anslag 204 Kommuntransport
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 207 Valförrättning

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-88 343

-62 050

-59 182

-60 198

-61 594

-63 362

-64 923

-7 516

-9 516

-6 629

-6 568

-6 658

-7 066

-7 211

-347

-528

-307

-301

-310

-291

-295

89 284

62 550

59 682

60 698

62 094

63 861

65 423

941

500

500

500

500

500

500

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Kostnader

-1 530

-10 230

-1 530

-7 730

-1 530

-7 730

Därav avskrivningar

0

0

0

0

0

0

Därav internränta

0

0

0

0

0

0

569

569

569

569

569

569

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

-961

-9 661

-961

-7 161

-961

-7 161

SUMMA SERVICENÄMND

-13 755

-30 975

-37 324

-28 417

-34 416

-28 117

-34 217

FASTIGHETSNÄMND

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-50 659

0

0

0

0

0

0

-221

0

0

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

0

0

Intäkter

48 757

0

0

0

0

0

0

Nettokostnad/Anslag

-1 902

0

0

0

0

0

0

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-760 577

-725 460

-771 727

-756 994

-801 157

-779 477

-790 291

-208 590

-235 346

-259 822

-265 586

-294 036

-298 409

-308 576

-16 046

-6 999

-10 230

-10 738

-12 251

-12 998

-13 645

752 042

714 817

742 484

748 752

778 714

783 834

794 649

-8 536

-10 643

-29 243

-8 243

-22 443

4 357

4 357

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-39 699

-40 409

-41 057

-42 109

-45 231

-45 273

-10 288

-10 529

-11 047

-11 215

-11 858

-13 534

-378

-847

-977

-1 861

-4 340

-2 706

Intäkter

37 673

39 883

41 031

42 082

45 205

45 246

Nettokostnad/Anslag

-2 026

-526

-26

-26

-26

-26

Anslag 205 Fastighetskontor
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Anslag 209 Förvaltningsfastigheter
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

SUMMA FASTIGHETSNÄMND

-10 438

-12 669

-29 769

-8 268

-22 469

4 331

4 331

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-400 564

-390 208

-407 833

-408 418

-417 411

-428 217

-434 044

-52 977

-69 531

-76 475

-81 535

-89 105

-98 090

-102 938

-5 456

-1 997

-4 820

-4 865

-5 279

-5 893

-6 312

139 770

109 490

109 543

109 577

109 611

109 645

109 680

-260 794

-280 718

-298 290

-298 841

-307 799

-318 572

-324 364

-260 794

-280 718

-298 290

-298 841

-307 799

-318 572

-324 364

Anslag 320 Gator, parker och idrott
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

SUMMA TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND
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Specifikation av driftanslag
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

KULTURNÄMND

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-144 509

-143 985

-146 541

-151 205

-150 643

-150 630

-149 673

-2 346

-2 500

-2 466

-2 414

-2 626

-2 511

-2 453

-90

-27

-43

-47

-53

-55

-56

16 275

12 675

12 675

12 675

12 675

12 675

12 675

-128 234

-131 310

-133 866

-138 530

-137 968

-137 955

-136 998

SUMMA KULTURNÄMND

-128 234

-131 310

-133 866

-138 530

-137 968

-137 955

-136 998

BARN- OCH UNGDOMSNÄMND
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Kostnader

-2 503 899

-2 515 637

-2 520 293

-2 533 009

-2 541 493

-2 578 085

-2 606 047

-11 576

-17 498

-17 979

-20 292

-22 194

-23 020

-25 341

-653

-185

-297

-335

-367

-383

-424

311 937

276 845

276 845

276 845

276 845

276 845

276 845

Nettokostnad/Anslag

-2 191 961

-2 238 792

-2 243 448

-2 256 164

-2 264 648

-2 301 240

-2 329 202

Anslag 649 Kulturskola

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025
-36 881

Anslag 460 Kulturförvaltning
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter

Kostnader

0

-36 881

-36 881

-36 881

-36 881

-36 881

Därav avskrivningar

0

-414

0

0

0

0

0

Därav internränta

0

-13

0

0

0

0

0

Intäkter

0

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

Nettokostnad/Anslag

0

-29 181

-29 181

-29 181

-29 181

-29 181

-29 181

SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND

-2 191 961

-2 267 973

-2 272 629

-2 285 345

-2 293 829

-2 330 421

-2 358 383

UTB- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Anslag 131 Ekonomiskt bistånd
Kostnader

-80 919

-75 181

-77 181

-78 181

-78 181

-78 181

-78 181

Därav avskrivningar

0

0

0

0

0

0

0

Därav internränta

0

0

0

0

0

0

0

2 940

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

-77 979

-72 481

-74 481

-75 481

-75 481

-75 481

-75 481

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning
Kostnader

-880 655

-880 740

-880 589

-882 228

-874 601

-873 421

-883 565

Därav avskrivningar

0

-6 709

-8 526

-8 744

-8 316

-6 244

-4 613

Därav internränta

0

-63

-103

-109

-110

-102

-77

236 823

189 125

189 125

189 125

189 125

189 125

189 125

-643 832

-691 615

-691 464

-693 103

-685 476

-684 296

-694 440

SUMMA UTB/ARBETSM.NÄMND

-721 811

-764 096

-765 945

-768 584

-760 957

-759 777

-769 921

SOCIALNÄMND

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-924 111

-927 905

-968 199

-967 498

-935 885

-934 730

-936 346

-1 202

-1 244

-1 264

-1 291

-1 277

-1 221

-1 239

-48

-12

-19

-19

-20

-21

-19

154 608

118 469

118 469

118 469

118 469

118 469

118 469

-769 503

-809 436

-849 730

-849 029

-817 416

-816 261

-817 877

SUMMA SOCIALNÄMND

-769 503

-809 436

-849 730

-849 029

-817 416

-816 261

-817 877

HEMVÅRDSNÄMND
Anslag 770 Äldreomsorg

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Kostnader

-1 475 824

-1 460 287

-1 476 784

-1 498 959

-1 512 556

-1 517 092

-1 539 328

-4 784

-4 451

-4 694

-6 351

-7 383

-7 075

-6 767

-157

-46

-69

-90

-105

-99

-93

269 309

179 575

189 575

189 575

189 575

189 575

189 575

-1 206 515

-1 280 712

-1 287 209

-1 309 384

-1 322 981

-1 327 517

-1 349 753

-1 206 515

-1 280 712

-1 287 209

-1 309 384

-1 322 981

-1 327 517

-1 349 753

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 750 Social omsorg
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

SUMMA HEMVÅRDSNÄMND
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Specifikation av driftanslag
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

MILJÖNÄMND

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-93 007

-94 393

-99 974

-97 073

-96 868

-96 502

-96 145

-420

-1 125

-1 576

-1 572

-1 469

-1 203

-948

-19

-9

-12

-14

-12

-12

-10

51 542

54 318

54 318

54 318

54 318

54 318

54 318

-41 465

-40 075

-45 656

-42 755

-42 550

-42 184

-41 827

SUMMA MILJÖNÄMND

-41 465

-40 075

-45 656

-42 755

-42 550

-42 184

-41 827

RÄDDNINGSNÄMND

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-95 295

-97 185

-99 827

-99 890

-100 366

-100 916

-102 055

-5 643

-6 666

-7 189

-7 762

-8 234

-8 274

-9 002

-239

-71

-123

-136

-140

-150

-161

17 214

14 667

14 667

14 667

14 667

14 667

14 667

-78 080

-82 518

-85 160

-85 223

-85 699

-86 249

-87 388

SUMMA RÄDDNINGSNÄMND

-78 080

-82 518

-85 160

-85 223

-85 699

-86 249

-87 388

ÖVRIGT

Bokslut
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

16 722

-134 661

-228 566

-357 514

-491 320

-638 053

-789 048

-

-46 866

-

-

-

-

-

Nettokostnad/Anslag

16 722

-181 527

-228 566

-357 514

-491 320

-638 053

-789 048

SUMMA ÖVRIGT

16 722

-181 527

-228 566

-357 514

-491 320

-638 053

-789 048

Bokslut
2020

Prognos
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Anslag 800 Bygg och miljö
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Anslag 880 Räddningstjänst
Kostnader
Därav avskrivningar
Därav internränta

Intäkter
Nettokostnad/Anslag

Resultatbalanser, löneavtal, oförutsett etc
Kostnader/intäkter
Resultatbalans

PROGNOS
Prognostiserade budgetavvikelser
Prognosticerad budgetavvikelse, nämnder

-

2 000

-

-

-

-

-

Prognosticerad budgetavvikelse, övrigt

-

14 822

-

-

-

-

-

Nettokostnad/Anslag

0

16 822

0

0

0

0

0

SUMMA PROGNOS

0

16 822

0

0

0

0

0

Summa Nämndsredovisning

-5 581 981

-6 136 685

-6 325 510

-6 457 545

-6 596 297

-6 748 363

-6 971 891

Summa Nämnder exkl Övrigt och Prognos

-5 598 703

-5 971 980

-6 096 943

-6 100 030

-6 104 976

-6 110 309

-6 182 843

Bokslut
2020

Prognos
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

FINANSVERKSAMHET
Kommungemensamma interna justeringar
Kalkylmässig internränta (a)

32 366

18 740

23 814

24 806

28 286

32 658

32 910

207 943

279 329

284 720

291 780

299 242

307 246

315 772

Pensionskostnader (c)

-377 129

-392 300

-410 000

-391 000

-434 000

-460 000

-476 000

Nettokostnad/Anslag

-136 820

-94 231

-101 466

-74 414

-106 472

-120 096

-127 318

-136 820

-94 231

-101 466

-74 414

-106 472

-120 096

-127 318

-5 718 801

-6 230 916

-6 426 976

-6 531 960

-6 702 769

-6 868 459

-7 099 209

Kalkylmässigt internpålägg pensioner (b)

SUMMA FINANSVERKSAMHET
Summa Verksamhetens nettokostnad
* Avser reviderad budget

- I ovanstående nämndsramar ingår inte löneavtalsutfall för år 2021 och framåt. Dessa ligger under posten övrigt.
Not a) Internräntan beräknas som en annuitet för de verksamheter som inte tillämpar sluten redovisning. För verksamheter med sluten redovisning ingår internränta för kommuninternt
upptagna lån.
Not b) För att erhålla en rättvisande bild av kommunens kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas de olika verksamheterna med ett internt pålägg om 8,60 procent på utgående
pensionsberättigad lön. Pålägget avser att fastställa den genomsnittliga kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och ska spegla kostnaden för ett års nyintjänande av pensionsförmåner
för de anställda. Dessa interna kostnader uppsamlas här som en kommunintern intäkt.
Not c) Pensionskostnaderna utgörs av årets pensionsutbetalningar och försäkringspremier, kostnader för avgiftsbestämd ålderspension och avsättning för förändring av pensionsskulden enligt
den så kallade blandmodellen. Under 2022 budgeteras pensionsutbetalningar och försäkringspremier till 206 000 tkr, den avgiftsbestämda ålderspensionen till 202 000 tkr och avsättningen
till 2 000 tkr.
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Specifikation av driftanslag
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

HALMSTADS FASTIGHETS AB

x

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

-673 000

-621 000

-732 000

-745 000

-760 000

-775 000

-791 000

868 400

900 000

920 000

940 000

960 000

980 000

1 001 000

SUMMA HALMSTADS FASTIGHETS AB

195 400

279 000

188 000

195 000

200 000

205 000

210 000

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Kostnader
Intäkter

Kostnader

Plan
2026

-860 700

-956 000

0

0

0

0

0

Intäkter

943 900

1 077 000

103 000

102 000

127 000

139 000

139 000

SUMMA HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

83 200

121 000

103 000

102 000

127 000

139 000

139 000

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

HALMSTADS STADSNÄT AB
Kostnader

-109 500

-107 100

-104 000

-100 000

-94 000

-94 000

-94 000

Intäkter

142 400

135 000

136 000

139 000

138 000

137 000

137 000

SUMMA HALMSTADS STADSNÄT AB

32 900

27 900

32 000

39 000

44 000

43 000

43 000

HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026
-178 100

Kostnader

-151 400

-154 600

-161 300

-164 800

-169 200

-172 800

Intäkter

166 100

170 600

179 000

188 000

193 200

198 500

204 000

SUMMA HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

14 700

16 000

17 700

23 200

24 000

25 700

25 900

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

20 000

22 900

17 100

8 700

-2 500

-9 700

-15 900

24 900

29 000

23 000

15 500

3 500

-3 300

-9 900

4 800

5 100

5 200

5 200

5 300

5 400

5 400

24 800

28 000

22 300

13 900

2 800

-4 300

-10 500

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-48 600

-53 400

-55 400

-59 900

-61 100

-62 100

-63 100

-10 800

-11 700

-14 500

-15 900

-16 300

-17 000

-17 500

35 300

25 800

29 200

34 600

37 000

37 700

37 900

SUMMA HALMSTADS FLYGPLATS AB

-13 300

-27 600

-26 200

-25 300

-24 100

-24 400

-25 200

AB INDUSTRISTADEN

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-12 300

-11 500

-11 200

-11 200

-11 400

-11 200

-11 200

-7 000

-6 300

-6 300

-6 300

-6 300

-6 300

-6 300

Intäkter

18 900

11 400

11 400

11 400

11 400

11 400

11 400

SUMMA AB INDUSTRISTADEN

6 600

-100

200

200

0

200

200

HALMSTADS RÅDHUS AB
Kostnader
Därav kapitalkostnader

Intäkter

SUMMA HALMSTADS RÅDHUS AB

HALMSTADS FLYGPLATS AB
Kostnader
Därav kapitalkostnader

Intäkter

Kostnader
Därav kapitalkostnader
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Specifikation av driftanslag
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/Klartext. Alla belopp i tkr.

DESTINATION HALMSTAD AB

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-38 000

-38 100

-43 700

-50 500

-43 900

-44 900

-45 200

-3 300

-3 000

-3 000

-2 200

-2 300

-2 500

-2 700

4 800

2 800

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

SUMMA DESTINATION HALMSTAD AB

-33 200

-35 300

-35 200

-42 000

-35 400

-36 400

-36 700

HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-9 500

-11 400

-11 400

-11 400

-11 400

-11 500

-11 600

-70

0

0

0

0

0

0

3 700

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

-5 800

-7 100

-7 100

-7 100

-7 100

-7 200

-7 300

305 300

401 800

294 700

298 900

331 200

340 600

338 400

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

-

-9 127

-

-

-

-

-

0

-9 127

0

0

0

0

0

305 300

392 673

294 700

298 900

331 200

340 600

338 400

Kostnader
Därav kapitalkostnader

Intäkter

Kostnader
Därav kapitalkostnader

Intäkter

SUMMA HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR A
Summa Bolagskoncernen

x

ÖVRIGT
Resultatbalansering

SUMMA ÖVRIGT
Summa Bolagskoncernen inkl. övrigt

x

x

Enligt beslut om ägardirektiv 2021‐06‐14 KF § 55 är avkastningskrav för HFAB sänkt till 4,0% fr om år 2022, vilket påverkar ovanstående resultatbudget.
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Specifikation av investeringsanslag
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/
Investeringsklartext
KOMMUNSTYRELSE
Anslag 031 Kommunledning
Införande av nytt lednings‐ och beslutsstödssystem
Summa Stadskontor
Anslag 051 Samhällsbyggnad
Mark‐ och exploatering, fastighetsförsäljningar
Mark‐ och exploatering, fastighetsförvärv
Projekt Levande centrum
Trygghetskameror
Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder
Summa Samhällsbyggnad

Totalt

3 500

Budget 2022

3 000
3 000

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

0

0

0

0

‐5 000
50 000
7 000
350
6 000
58 350

‐5 000
50 000
7 000

‐5 000
50 000
7 000

‐5 000
50 000

‐5 000
50 000

6 000
58 000

6 000
58 000

10 000
55 000

40 000
85 000

Anslag 540 VA‐verksamhet
VA‐anslag, genomsnitt 33 år
Summa VA‐verksamhet

145 000
145 000

150 000
150 000

188 000
188 000

192 000
192 000

150 000
150 000

SUMMA KOMMUNSTYRELSE

206 350

208 000

246 000

247 000

235 000

28 000

SERVICENÄMND
Anslag 200 Servicekontor
Oförutsedda investeringsbehov (vid verksamheter med
sluten redovisning)
Summa Servicekontor

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Anslag 202 FM‐ och måltidsservice
Maskiner och utrustning, 5 år
Summa FM‐ och måltidsservice

4 000
4 000

4 100
4 100

3 600
3 600

3 500
3 500

3 600
3 600

45 000
45 000

45 000
45 000

45 000
45 000

45 000
45 000

45 000
45 000

7 000
5 500
12 500

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

64 500

59 100

58 600

58 500

58 600

Anslag 203 IT‐service
Datorutrustning, 3 år
Summa IT‐service
Anslag 204 Kommuntransport
Tunga fordon och maskiner
Bokbuss
Summa Kommuntransport
SUMMA SERVICENÄMND

5 500

417

Specifikation av investeringsanslag
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/
Investeringsklartext
FASTIGHETSNÄMND
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter
Underhållsanslag
Tillfällig reducering av underhållsanslag med anledning av
särskilt anslag för ventilationsåtgärder förskolor
Förvaltningsfastigheter, Förändringsarbeten
Ventilationsåtgärder myndighetskrav förskolor
Ventilationsåtgärder myndighetskrav skolor
Förskola Nya Strandvallen, 8 avd, 2023 1
Ny förskola, ersättning för Vitsippan
Albinsro förskola, 4 avd, 2023

Totalt

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

74 000

76 000

80 000

‐8 000

‐3 000

‐2 000

143 000

5 500
30 000

5 500
26 000

5 500
23 000
10 000

61 000
31 000
33 500

30 000
10 000
5 000

5 000
21 000
5 000

Förskola Vallgården, 3 avd, (ersättning pga brand), 2024 1

14 200

4 200

10 000

Förskola Andersberg, 8 avd, 2025 1
Förskola Oskarström, 8 avd, 2025 1
Förskola Trönninge, 4 avd, 2025 1
Förskola Söder/Kattegatt, 4 avd, 2026 1
Förskola Sofieberg, 8 avd, 2027 1
Förskola Furet/Frennarp/Sannarp, 8 avd, 2027 1
Förskola f d Jutagård, 4 avd och skyddsrum, 2027 1
Förskola Fjärde kvadranten, 8 avd, 2028 1
Grundskola Getingeskolan (inkl Klockhuset), ombyggnation

63 000
63 000
33 000
34 000
65 000
66 000
38 000
68 000

4 000
4 000
2 000

30 000
30 000
15 000
2 000

1

Grundskola Nyhemsskolan, separat nybyggnad, ersättning
paviljong, uppfräschning/tillgänglighet, tillskapande av 50
nya elevplatser, 2022

Plan 2025

Plan 2026

84 000

88 000

5 500
10 000
20 000

5 500
13 000
20 000

29 000
29 000
16 000
15 000
4 000
5 000
4 000
5 000

17 000
30 000
15 000
15 000
15 000

46 000

22 000

103 000

25 000

110 000

50 000

50 000

359 000

95 000

112 000

50 000

380 000

100 000

120 000

120 000

3 000

25 000

22 000

35 000

4 000

20 000

11 000

35 000

3 000

17 000

15 000

85 000

100 000

21 000

5 000

25 000

25 000

5 000

15 000

53 000

100 000

10 000

50 000

1

Grundskola Fyllinge, nybyggnation, F‐3, 300 elever, 2023 1
Grundskola Ranagård, nybyggnation, ca 880 elever
inklusive grundsärskola, idrottshall och mötesplats, 2024 1
Grundskola Östergårdsskolan, nybyggnation, 900 elever,
inkl idrottshall med läktare, storkök, 2024 1
Grundskola Fyllinge 4‐9, ombyggnation, 2025 1
Grundskola Andersbergsskolan, om‐ och tillbyggnation, F‐
3, 50 nya elevplatser, 2026 1
Grundskola Valhalla, om‐ och nybyggnation, 2026 1
Grundskola Andersberg/Snöstorp 4‐9 inkl idrottshall,
nybyggnation, 600 elever, 2026 1
Grundskola Furulund, separat tillbyggnation, 200 platser,
2027 1
Grundskola Snöstorp F‐3, ombyggnad, 2027 1
Grundskola Söder, Kattegatt, ca 750 elever, inkl idrottshall,
2028 1
Grundskola Sofieberg F‐9 inkl särskola och idrottshall,
nybyggnation, ca 832 elever, 2029 1
Grundskola Furet/frennarp/Sannarp F‐9, 750 elever, 2029 1
Grundskola Vallås, nybyggnation, 1000 elever inkl två
idrottshallar, byggs, drivs och förvaltas i privat regi, hyrs av
kommunen
Gymnasieskola, kapacitetsökning Sannarpsgymnasiet, 2025
1

Gymnasieskola, Byggprogram, Kristinehed 1
Korttidsboende, 80 platser, inkl rehabpool 1
Äldreboende Ranagård, 60 platser med förberedelser för
ytterligare 60 platser 1
Äldreboende Getinge, 40 platser, 2027 1

50 000

235 000

4 000

25 000

77 000

349 000

10 000

395 000
330 000

10 000

115 000

10 000

165 000

40 000

45 000

140 000

10 000

62 000

110 000

50 000

55 000
5 000

25 000

10 000

50 000

63 000
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Specifikation av investeringsanslag
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/
Investeringsklartext

Totalt

TEKNIK‐ OCH FRITIDSNÄMND
Anslag 320 Gator, parker och idrott
Ramanslag, genomsnitt 25 år
Utökad trädplantering
Extra satsning beläggningsförnyelse
Armaturer förnyelse, energikostnadsbesparing
Bulleråtgärder
Lekplatsförnyelse
Satsning på strandlekplats
Motionsspår
Parkeringsverksamhetsinvesteringar (intäktsfin)
Slottsmöllebro

75 000

Gång‐ och cykelbro över Nissan i höjd med järnvägsparken

20 000

Regional cykelplan, medfinansiering av statliga projekt
Säker cykelparkering vid Resecentrum
Idrottshallsutrustning Ranagård
Idrottshallsutrustning Östergård
Idrottshallsutrustning Simlångsdalen
Idrottshallsutrustning Vallås
Idrottshallsutrustning Andersberg/Snöstorp
Konstgräs reinvestering
Reinvestering Simstadion Brottet, Furulundsbadet och
Getingebadet
Möjliggörande av året runt‐havsbad
Åtgärder efter kajinspektioner
Bastionen och Norre katts park, förverkligande av etapp 1
Ny parkmiljö Österskans
Stora torg, renovering av tätskikt till torggaraget samt
omgestaltning
Minskad fågelstörning i centrum
Utveckling av Harplinge centrum
Underhållsanslag, planerat underhåll industrispår
Södra infarten
Södra infarten, Klastorpsrondellen
Utbyggnation av större korsningar
Resecentrum etapp 3 perrong, spår och planskild
perronganslutning/ar
Hamnområdet, gator, natur och erosionsskydd, etapp 1 &
2

10 000

Hamnområdet, gator, natur och erosionsskydd, etapp 3

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

42 000
1 500
3 000
1 000

43 500
1 500
3 000
1 000

45 000
1 500
3 000
1 000

5 000
4 000
1 800
500
50 000

5 000

500
25 000

Plan 2025

Plan 2026

46 500
1 500

48 000
1 500

5 000

1 000
2 000
5 000

1 000
3 000
5 000

1 800
500

500

1 800
500
1 000

10 000
1 500
750
750
500
750
500
6 500

30 000
9 000
20 000

2 000
3 000
20 000
5 000

10 000

30 000

15 000

1 000
50 000

1 000
17 000
20 000
10 000

10 000

50 000

46 000

3 200

10 000

3 000

45 000
2 500
1 000
1 000
30 000

10 000

1 000
40 000

20 000
1 000
72 000

3 000

30 000

1 000

17 000

30 000

Mark‐ och exploatering, gata/park
Summa Gator, parker och idrott

82 900
275 700

64 500
191 000

143 400
324 200

116 100
316 050

104 300
233 600

SUMMA TEKNIK‐ OCH FRITIDSNÄMND

275 700

191 000

324 200

316 050

233 600

250

250

250

250

250

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

800

1 000

1 000

1 000

2 550

800
3 500
2 750
8 800

2 750

2 750

2 750

2 550

8 800

2 750

2 750

2 750

KULTURNÄMND
Anslag 460 Kulturförvaltning
Inköp av konst, hela kommunen
Konstnärlig gestaltning, offentlig miljö, genomsnitt 25 år
Inventarier och utrustning, 10 år
Återlämningsrobot, stadsbiblioteket
Kultur i Ranagård
Summa Kulturförvaltning
SUMMA KULTURNÄMND

3 500
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Specifikation av investeringsanslag
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/
Investeringsklartext
BARN‐ OCH UNGDOMSNÄMND
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg
Årligt anslag inventarier, 10 år
Inventarier till nya grundskoleplatser
Inventarier till nya förskolor
Inventarier och instrument Kulturskola, 10 år
Summa Grundskola och barnomsorg

Totalt

Budget 2022

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

6 000
6 000
1 600
400
14 000

6 000
25 000

7 000
22 000

800
300
7 100

6 000
40 000
3 600
300
49 900

400
31 400

400
29 400

SUMMA BARN‐ OCH UNGDOMSNÄMND

7 100

49 900

14 000

31 400

29 400

UTBILDNINGS‐ OCH ARBETSMARKNADSNÄMND
Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning
Inventarier och utrustning, 10 år

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

Inventarier och utrustning nya Kattegattgymnasiet, 10 år

6 000

Plan 2023

16 000

1 000

Summa Arbetsmarknad, omsorg och utbildning

6 500

5 500

5 500

5 500

5 500

SUMMA UTBILDNINGS‐ OCH ARBETSMARKNADSNÄMND

6 500

5 500

5 500

5 500

5 500

SOCIALNÄMND
Anslag 750 Social omsorg
Inventarier och utrustning, 10 år
Summa Social omsorg

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

SUMMA SOCIALNÄMND

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

HEMVÅRDSNÄMND
Anslag 770 Äldreomsorg
Inventarier och utrustning, 10 år
Larm/trygghetstelefoner, boenden
Inventarier till ny/ombyggnation, 10 år
Summa Äldreomsorg

1 700
6 000
0
7 700

1 700
5 000
12 000
18 700

1 700
400

1 700
400

2 100

1 700
400
5 000
7 100

2 100

SUMMA HEMVÅRDSNÄMND

7 700

18 700

2 100

7 100

2 100
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Specifikation av investeringsanslag
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/
Investeringsklartext

Totalt

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

RÄDDNINGSNÄMND
Anslag 880 Räddningstjänst
Fordon, enligt fordonsplan, 10 år
Första insatsperson, fordon
Inventarier, utrustning, material mm, 10 år
Civil/Höjd beredskap
Summa Räddningstjänst

7 200
500
2 200
500
10 400

4 500

2 900

6 300

6 300

2 200
500
7 200

2 200
500
5 600

2 500
500
9 300

2 500
500
9 300

SUMMA RÄDDNINGSNÄMND

10 400

7 200

5 600

9 300

9 300

1 128 800

1 257 200

1 467 750

1 326 800

1 132 650

‐5 000
1 133 800

‐5 000
1 262 200

‐5 000
1 472 750

‐5 000
1 331 800

‐5 000
1 137 650

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

1 178 800

1 307 200

1 517 750

1 376 800

1 182 650

‐5 000
1 183 800

‐5 000
1 312 200

‐5 000
1 522 750

‐5 000
1 381 800

‐5 000
1 187 650

SUMMA investeringar exklusive Övrigt

BRUTTOREDOVISNING exklusive Övrigt
Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
ÖVRIGT
Ombudgetering och övrigt
Bedömd ombudgetering netto, eventuell prisjustering och
övrigt
Summa Övrigt
TOTALA INVESTERINGAR
TOTAL BRUTTOREDOVISNING
Investeringsinkomster
Investeringsutgifter

1: Belopp är framtaget genom schablonberäkning. Exakt budgetanslag anges efter genomförd förstudie/förprojektering och blir föremål för nytt beslut.
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Specifikation av investeringsanslag
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag/
Investeringsklartext

Totalt

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

HALMSTADS FASTIGHETS AB
Investeringar
SUMMA HALMSTADS FASTIGHETS AB

380 000
380 000

370 000
370 000

380 000
380 000

380 000
380 000

380 000
380 000

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB
Investeringar
SUMMA HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

350 000
350 000

175 000
175 000

175 000
175 000

175 000
175 000

175 000
175 000

HALMSTADS STADSNÄT AB
Investeringar
SUMMA HALMSTADS STADSNÄT AB

75 000
75 000

75 000
75 000

60 000
60 000

40 000
40 000

30 000
30 000

HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB
Kranar, truckar och maskiner
SUMMA HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

30 000
30 000

40 000
40 000

25 000
25 000

45 000
45 000

25 000
25 000

HALMSTADS FLYGPLATS AB
Fordon
Infrastruktur ‐ teknisk
Säkerhetskontroll ‐ utrustning
Infrastruktur och markarbeten
Flyg‐ och miljösäkerhet
Övrigt
SUMMA HALMSTADS FLYGPLATS AB

2 300
2 000
2 500
4 000
1 000
500
12 300

12 000

6 500

1 000

1 000
500
13 500

5 000
1 000
1 000
500
14 000

1 500
1 000
500
4 000

2 500
1 000
500
8 000

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

6 300
500

1 700
1 000

2 800
500

800

700
100

6 800

2 700

3 300

5 000
5 800

800

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

854 600

676 700

657 800

650 300

619 300

4 000
4 000

0
0

0
0

0
0

0
0

858 600

676 700

657 800

650 300

619 300

2 037 400

1 983 900

2 175 550

2 027 100

1 801 950

AB INDUSTRISTADEN
Övrigt
SUMMA AB INDUSTRISTADEN
DESTINATION HALMSTAD AB
Halmstad Teater ‐ teknik m.m, 10 år
Inventarier, digital medier m.m, 5 år
Ersättning digital skyltar E6:an
SUMMA DESTINATION HALMSTAD AB
HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB
Övrigt
SUMMA HALMSTAD BUSINESS INCUBATOR AB

SUMMA investeringar
Halmstads Rådhus AB‐koncernen
ÖVRIGT
Ombudgetering
Ombudgeteringar
Summa Övrigt
TOTALA INVESTERINGAR HALMSTADS RÅDHUS AB‐
KONCERNEN
TOTALA INVESTERINGAR
HALMSTADS KOMMUNKONCERN

4 000
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Specifikation av vissa driftanslagsförändringar
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag
Klartext

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Denna specifikation utgör en sammanfattande beskrivning av förändringar i nämndernas och bolagens budgetramar,
presenterade under rubriken "Specifikation av driftanslag" tidigare i dokumentet, och vilka speciellt pekas ut av
kommunfullmäktige. Specifikationen utgör inte en fullständig beskrivning av ramarnas förändring jämfört med nuläget, år 2021.
Positiva siffror i specifikationen innebär att mer medel tillförs berörd nämnd/styrelse än i nuvarande budget 2021.
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Anslag 010 Kommunfullmäktige
Utbildning av förtroendevalda vid ny mandatperiod 2023

800

Reducerade kostnader för kommunrevisionen efter
innevarande mandatperiod på grund av befintligt beslut
om tillfälligt fler ledamöter

‐400

‐400

‐400

‐400

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

360

360

360

400

350
1 000
800

500
350
1 000
800

350
1 000
800

500
350
1 000
800

Projekttjänst 2020‐2021, 600 tkr/år, för att söka,
samordna och kompetenshöja inom bidragsfinansiering

‐600

‐600

‐600

‐600

‐600

Genomförande av LUPP vart tredje år (2024 nästa gång)

‐200

‐200

‐200

‐200

1 400
3 000

1 400
3 000

1 400

1 400

1 400

6 000

1 000

‐4 000

‐12 000

‐12 000

200

400

600

800

1 000

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

‐500

‐1 100

‐1 800

‐2 000

‐2 200

KOMMUNSTYRELSE
Anslag 011 Kommunstyrelse
Minskning av externa konsultkostnader i
kommunkoncernen utgår
Trygghetsvandrare, via föreningar
Anslag 031 Kommunledning
Medarbetarundersökning, jämna år, 500 tkr
Överförmyndarnämnd, kostnadsökning
Koncernövergripande e‐arkiv (tot 5,5 mnkr 2023)
Drift av BI‐ och ledningssystem

Förstärkning av näringslivsarbetet
Trygghetsskapande väktare/ordningsvakter
Medel för genomförande av tre politiska
utredningsuppdrag
Utredning av utveckling av teatern, ilastning, utemiljö och
Figarosalen
Kartläggning, utveckling av laddinfrastruktur
Central pott vid HR‐avdelningen att användas i
verksamheterna för fortsatt implementering av
heltidsarbete som norm (18 mnkr 2022, upphör 2025)
Projektmedel som stöd för effektivisering med hjälp av
digitalisering, totalt 5 400 tkr 2022
HR/IT‐projekt, effektivisering (effektivisering om 1 200 tkr
jämfört med tidigare mål om 3 600 tkr)
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner

500

900
750
500
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Specifikation av vissa driftanslagsförändringar
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag
Klartext
Anslag 051 Samhällsbyggnad
Framtidsområdet, 2 mnkr 2022
Samhällsbyggnad, naturvårdssatsningar
Översiktsplan (Finansiering utöver statsbidrag upphör
2022)
Projekt effektivisering av kommunens byggprocess
upphör, effektivisering infriad
Satsning på Trygghetsboende/Plusboenden, 1,0 mnkr
2022

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

SERVICENÄMND
Anslag 200 Servicekontor
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner
Anslag 207 Valförrättning
Valförättning, totalt 6,2 mnkr 2022 respektive 2024
Bedömd merkostnad för folkomröstning om
hotellbyggnation i Halmstads centrum
FASTIGHETSNÄMND
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter
Rivning och evakuering: Nyhemsskolan, Östergårdsskolan
och delar av Kattegattgymnasiet
Anslag 272 Övrig fastighetsförvaltning
Ökat intäktskrav på skogsförvaltningen

Plan 2026

1 000
500

1 000
500

1 000
500

1 000

1 000

‐500

‐500

‐500

‐500

‐500

0

0

0

0

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

500

500

1 000

Förbindelser Nissan och gata på Söder, utredningsmedel
Deponiutredningar och miljö‐/klimat‐/transporttjänster, 2
mnkr 2022
Justering pga ändrade redovisningsregler, plankostnader
inom mark‐ och exploatering

Plan 2025

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

‐100

‐300

‐500

‐600

‐700

6 200

6 200

6 200

2 500

20 600

‐400

‐6 700

‐13 000

‐13 000

‐1 500

‐2 000

‐2 000

‐2 000

‐2 000
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Specifikation av vissa driftanslagsförändringar
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag
Klartext
TEKNIK‐ OCH FRITIDSNÄMND
Anslag 320 Gator, parker och idrott
Ett levande centrum, fördelning av 1 mnkr mellan Teknik‐
och fritidsnämnd och Kulturnämnd 2022‐2024
Fiskevårdsåtgärder, Nissan
Turistutvecklingsinsatser
Drift av offentlig toalett, Norre Katts park, Österskans
park och strandlekplats
Halverad parkeringsavgift Svartmunken, samt
familjeparkeringar
Slopad p‐avgift 18‐20 i röd zon
Minskad fågelstörning i centrum ‐ renhållning,
information mm

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

‐500

‐500

‐500

‐1 000

‐1 000

100
1 000

100
1 000

100
1 000

100
1 000

100
1 000

240

440

440

440

440

1 800

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 200

2 300

3 400

4 400

5 500

‐2 900

‐5 700

‐5 700

‐5 700

‐5 700

‐800

‐1 900

‐3 200

‐3 700

‐4 200

4 350

4 070

4 070

4 070

500

500

500

1 500

1 500

1 500

1 500

900
‐800

1 700
‐2 000

2 600
‐3 600

3 400
‐3 800

4 200
‐4 000

BARN‐ OCH UNGDOMSNÄMND
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg
Förstärkt barn‐ och elevhälsa, 15 mnkr 2022
Insatser med anledning av pandemi
Utökad satsning på förebyggande, samordnade och tidiga
insatser, 7,5 mnkr 2022

2 000
4 000

2 000
5 000

2 000
1 000

2 000

2 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0

3 000

5 000

5 000

5 000

16 000
‐14 800

39 100
‐37 600

60 000
‐63 000

77 100
‐72 300

Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0
Insatser för att återaktivera barn och unga efter
pandemin
Volymförändringar
Samordning av lokalansvar och fastighetsservice ‐ Hållbar
lokalförsörjning
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner
KULTURNÄMND
Anslag 460 Kulturförvaltning
Kulturell mötesplats Ranagård
Ett levande centrum, fördelning av 1 mnkr mellan Teknik‐
och fritidsnämnd och Kulturnämnd 2022‐2024
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0
Volymförändringar
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner

Volymförändringar
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner

1 500
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85 100
‐75 300

Specifikation av vissa driftanslagsförändringar
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag
Klartext
UTBILDNINGS‐ OCH ARBETSMARKNADSNÄMND
Anslag 131 Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd, ökade kostnader

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

2 000

3 000

3 000

3 000

3 000

‐14 000

‐14 000

‐14 000

‐14 000

‐14 000

1 000

2 000

1 000

1 500

2 000

2 000

2 000

Satsning på Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)
Volymförändringar
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner

3 000
11 500
‐6 100

3 000
21 300
‐15 800

3 000
26 700
‐28 400

3 000
32 200
‐34 800

47 200
‐35 800

SOCIALNÄMND
Anslag 750 Social omsorg
Förebyggande insatser, 3 mnkr från och med 2022
Insatser med anledning av pandemi

‐2 000
40 000

‐2 000
40 000

‐2 000
11 000

‐2 000
10 000

‐2 000
10 000

Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0

2 500

2 500

2 500

2 500

Volymförändringar
Tillfällig förstärkning 2019 med anledning av statliga
regleringar trappas av och upphör 2022
Kostnadsminskning ensamkommande barn (tillfällig
förstärkning om ursprungligen 8 mnkr trappas av till år
2022)
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner

6 100

11 300

16 700

21 800

26 900

‐2 000

‐2 000

‐2 000

‐2 000

‐2 000

‐2 000

‐2 000

‐2 000

‐2 000

‐2 000

‐5 800

‐11 500

‐19 500

‐24 700

‐25 700

2 000

‐3 000

‐8 000

‐11 000

‐13 000

‐10 000
1 000

‐10 000
11 500
11 800
33 400
‐23 600

‐10 000
23 500
23 500
48 500
‐45 000

‐10 000
23 500
23 500
63 500
‐52 300

‐10 000
33 500
23 500
79 400
‐53 800

Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning
Tillfällig förstärkning för unga i jobb, arbetsmarknads‐
åtgärder, vuxenutbildning och högre andel behöriga år
2021 (14 mnkr) tas bort från och med år 2022
Insatser med anledning av pandemi
Långsiktiga insatser för barn och ungdomar, Samsynk 2.0

HEMVÅRDSNÄMND
Anslag 770 Äldreomsorg
Äldreomsorgssatsning: Hållbara scheman och utfasning av
delade pass, 15 mnkr 2022
Nivåändring i ersättning enligt Hemvårdsavtal
Nya äldreboenden, kostnader utöver volym/hemtjänst
Nytt korttidsboende, utöver volym/hemtjänst
Volymförändringar
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner

15 300
‐8 900
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Specifikation av vissa driftanslagsförändringar
Alla belopp i tkr
Nämnd/Anslagsområde/Bolag
Klartext
MILJÖNÄMND
Anslag 800 Bygg och miljö
Projekt Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen,
2018‐2021 (tot 24 mnkr inklusive investeringar) upphör
2021
Fortsatt drift och utveckling av den digitaliserade
samhällsutvecklingen
Minskad fågelstörning i centrum ‐ utökad tillsyn
Tillfällig förstärkning av bygglovshandläggningen
Framtagande av solkarta för att underlätta
solelproduktion
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner
RÄDDNINGSNÄMND
Anslag 880 Räddningstjänst
Första insatsperson Väster
Utveckling av den övergripande ledningen av
räddningstjänsten
Volymförändringar
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner

HALMSTADS RÅDHUS AB
Styrelseutbildningar koncern

HALMSTADS FLYGPLATS AB
Förstärkning pga Covid‐19 (2 mnkr år 2022)
Effektiviseringar och ökade intäkter
Flygsäkerhetsåtgärder
Ökat infrastruktursystemansvar

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2025

Plan 2026

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10

10

10

10

‐100

‐200

‐300

‐400

1 300

600

600

600

600

200

200

200

200

200

600
‐300

1 200
‐700

1 700
‐1 200

2 300
‐1 300

2 800
‐1 400

‐400

500

‐400

‐4 200

‐6 100

300
300

800
600

‐6 200
‐1 900
800
1 300

250
2 500
50

AB INDUSTRISTADEN
Underhåll Torggaraget

DESTINATION HALMSTAD AB
Insats för internationellt evenemang
Effektiviseringar och ökade intäkter

Plan 2024

‐400

‐6 200
‐2 500
800
1 300

‐6 200
‐2 770
800
1 300

200

7 500
‐220
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-06-14/15

KF § 50

Dnr KS 2021/00002

Sida
1(7)

Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 samt
fastställande av skattesats 2022
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 2022 till 20,98 procent.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Alliansens förslag på planeringsdirektiv med
budget 2022-2026 med alla dess ingående delar samt följande tillägg:
- Under Uppdrag, sida 25, lägga till ett uppdrag som lyder: ”Centrumsamordnare inom
befintlig ram/satsningar. Halmstads stadskärna har successivt drabbats av allt färre
besökare, det har inneburit ytterligare utmaningar för det lokala näringslivet. Vi är
övertygade om att det är en utmaning som politiken och näringslivet framgångsrikt kan
ta sig an. Det förutsätter ett nära samarbete och fungerande strukturer för dialog. För att
underlätta samordningen och kontakten mellan kommunen och näringslivet behövs en
samordnande funktion som utgör länken mellan olika aktörer och kan verka för att
utveckla Halmstads stadskärna samt stödja näringslivet. Kommunstyrelsen uppdras att
inom befintliga strukturer utse en centrumsamordnare för ändamålet.”
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens planeringsdirektiv med budget.
Kommunens planeringsdirektiv med budget är kommunfullmäktiges viktigaste medel
för att styra kommunens verksamhet.
Alliansen, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna,
har tagit fram ett gemensamt förslag på planeringsdirektiv med budget 2022-2026.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2021-06-01, KS § 165
Kommunstyrelsens verksamhetsberedning, 2021-05-17, KVB § 19
Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 är ett politiskt beslutsdokument som
framtagits av Alliansen. Kommunledningsförvaltningen har deltagit i beredning av
ärendet, och verksamhetsberedningen har berett ärendet under våren 2021. Samtliga
nämnder och styrelser har bidragit med underlag till beredningsarbetet.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till den nivå som anges i
Alliansens förslag på Planeringsdirektiv med budget 2022-2026.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Alliansens förslag på planeringsdirektiv med
budget 2022-2026 med alla dess ingående delar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-06-14/15

Sida
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Yrkanden
Jonas Bergman (M), Jenny Axelsson (C), Ella Kardemark (KD), Lovisa Aldrin (L),
Christofer Lundholm (M), Johnny Rosenberg Bodmar (KD), Gzim Ramadani (C),
Rebecca Bjällsjö (C), Henrik Andersson (C), Louise Uvenfeldt (M), Magnus Hedman
(KD), Yngve Kihlberg (C), Victor Rundqvist (C), Staffan Svensson (C), Henrik Östlund
(KD), Carl-Johan Berthilsson (M), Anders Blomqvist (L), Barbro Odelberg (L), Annica
Elveroth (L) och Ann-Charlott Mankell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
tillika Alliansens förslag på Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 med alla dess ingående
delar inklusive skattesats.
Kristina Johansson (S), Sandra Löberg Erlandsson (S), Eva-Marie Paulsson (S), Micael
Nilsson (S), Åsa Malmberg (S), Tony Stané (S), Leif Grenlund (S), Stefan Pålsson (S),
Fredrik Luhanka (S), Arber Gashi (S), Tord Johansson (S), Gun-Britt Löfdahl (S) och
Rose-Marie Henriksson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag på Planeringsdirektiv
med budget 2022-2026 med alla dess ingående delar inklusive skattesats.
Andréa Skoglund (SD), Andreas Ahlqvist (SD), Fabio Ishaq (SD) och Ulf Holmgren
(SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag på Planeringsdirektiv med budget 2022-2026
med alla dess ingående delar inklusive skattesats.
Tania Bengtsson (V), Mariann Norell (V) och Mikael Ekfeldt (V) yrkar bifall till
Vänsterpartiets förslag på Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 med alla dess ingående
delar inklusive skattesats.
Ola Nilsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets yrkanden enligt inlämnad bilaga samt att
yrkandena prövas var för sig.
Lars El Hayek (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, tillika Alliansens förslag på
Planeringsdirektiv med budget 2022-2026 med alla dess ingående delar inklusive skattesats
med följande tillägg:
- Under Uppdrag, sida 25, lägga till ett uppdrag som lyder: ”Avskaffa Andersberg som
utsatt område. Det finns 60 områden i Sverige som polisen betecknar som utsatta,
Andersberg i Halmstad är ett av dem. Ett utsatt område är enligt definitionen; ett
geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av; Låg socioekonomisk status och
kriminell påverkan på lokalsamhället. Kommunfullmäktige bör därför ange som mål att
Andersberg senast 2026 inte ska vara ett utsatt område. Kommunstyrelsen uppdras
därför att utse och samordna en bred parlamentarisk grupp bestående av samtliga partier
i kommunfullmäktige. Kommunen ska i samverkan med polis, länsstyrelse, högskolan,
kommunala bolag, föreningar och det lokala näringslivet presentera en handlingsplan av
konkreta åtgärdar som syftar till att stryka Andersberg från polisens lista över utsatta
områden i Sverige, senast 2026. Uppdraget ska delredovisas till kommunfullmäktige
senast december 2022 och slutredovisas juni 2023.”
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- Under Uppdrag, sida 25, lägga till ett uppdrag som lyder: ”Centrumsamordnare inom
befintlig ram/satsningar. Halmstads stadskärna har successivt drabbats av allt färre
besökare, det har inneburit ytterligare utmaningar för det lokala näringslivet. Vi är
övertygade om att det är en utmaning som politiken och näringslivet framgångsrikt kan
ta sig an. Det förutsätter ett nära samarbete och fungerande strukturer för dialog. För att
underlätta samordningen och kontakten mellan kommunen och näringslivet behövs en
samordnande funktion som utgör länken mellan olika aktörer och kan verka för att
utveckla Halmstads stadskärna samt stödja näringslivet. Kommunstyrelsen uppdras att
inom befintliga strukturer utse en centrumsamordnare för ändamålet.”
- Under Uppdrag, sida 25, lägga till ett uppdrag som lyder: ”Krogöppettider.
Halmstad är en sommarstad med gott renommé och en lång badkust som attraherar
såväl unga som äldre besökare. Halmstad som nöjes- och evenemangsstad har potential
att ytterligare förbättra och bredda utbudet. Kommunen är inne i en spännande
utveckling med ett ambitiöst befolkningsmål och ett växande näringsliv. För att stärka
stadens attraktivitet i allmänhet och framförallt under sommarperioden behöver det
lokala krog- och nattlivet ges möjlighet att få följa med i utvecklingen. Halmstad
kommun behöver ge kvällsekonomin ytterligare förutsättningar att växa genom ett
livfullt och rikt krog- och nattliv. Utan att kompromissa om kommunens höga krav
beträffande lämplighet vid servicetillstånd ska servicetillståndet för seriösa och
ansvarsfulla krog- och nattklubbsägare utökas till 04.00 under perioden maj – t.o.m
augusti, med start 2022. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med det lokala
näringslivet och berörda myndigheter återkomma till fullmäktige med beslutsunderlag
och konsekvensbeskrivning senast februari 2022.”
- Under Särskilda satsningar, sida 5, lägga till ett stycke som lyder: ”Dubblat
friskvårdsbidrag under 2022. Personal inom vård, skola och omsorg erhåller under
2022 dubbelt så mycket i friskvårdsbidrag. Coronapandemin pågår fortfarande, 2020
samt 2021 har inneburit stora ansträngningar för kommunens medarbetare. Under kort
tid har personalen fått ställa om och tänka om under pressade förhållanden. I ett
hälsofrämjande syfte ska därför friskvårdsbidraget dubblas för personal inom vård, skola
och omsorg. Det är en hälsofrämjande och förebyggande satsning som främjar god
fysisk och psykisk hälsa och som har ett starkt symboliskt värde. Under 2022 avsätts 5
miljoner kronor för ändamålet.”
Andreas Ahlqvist (SD), Ola Nilsson (MP) och Fabio Ishaq (SD) yrkar bifall till Lars El
Hayeks (-) tilläggsyrkande avseende uppdraget ”Avskaffa Andersberg som utsatt
område”.
Svein Henriksen (MP) och Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Miljöpartiets yrkanden
enligt inlämnad bilaga.
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Ella Kardemark (KD), Annica Elveroth (L) och Ola Nilsson (MP) yrkar bifall till Lars
El Hayeks (-) tilläggsyrkande avseende uppdraget ”Centrumsamordnare inom befintlig
ram/satsningar”.
Ola Nilsson (MP) yrkar avslag på Lars El Hayeks (-) tilläggsyrkande avseende uppdraget
”Krogöppettider”.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag till skattesats och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 2022 till 20,98 procent
enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden (M) konstaterar att det finns fyra förslag till planeringsdirektiv med
budget, fristående yrkanden från Ola Nilsson (MP) med flera samt tilläggsyrkanden från
Lars El Hayek (-).
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
1. Ordföranden (M) prövar Lars El Hayeks (-) yrkanden.
2. Ordföranden (M) prövar Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden.
3. Ordföranden (M) prövar respektive planeringsdirektiv med budget.
Ordföranden (M) frågar kommunfullmäktige om Lars El Hayeks (-) yrkande avseende
”Centrumsamordnare inom befintlig ram/satsningar” ska prövas för sig samt övriga
yrkanden från Lars El Hayek (-) i ett sammanhang och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden (M) prövar Lars El Hayeks (-) yrkande avseende ”Centrumsamordnare
inom befintlig ram/satsningar” och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
detta.
Ordföranden (M) prövar Lars El Hayeks (-) övriga yrkanden och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå dessa.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på Lars El Hayeks (-) yrkanden.
Nej-röst för bifall till Lars El Hayeks (-) yrkanden.
Vid omröstningen avges 35 ja-röster, 1 nej-röst och 35 avstår allt enligt omröstningslista
1, § 50.
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Kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars El Hayeks (-) övriga yrkanden.
Ordföranden (M) frågar kommunfullmäktige om Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden
ska prövas i ett sammanhang eller var för sig och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden ska prövas i ett sammanhang.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för att Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden prövas i ett sammanhang.
Nej-röst för att Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden prövas var för sig.
Vid omröstningen avges 62 ja-röster, 7 nej-röster och 2 avstår allt enligt
omröstningslista 2, § 50.
Kommunfullmäktige beslutar att Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden ska prövas i ett
sammanhang.
Ordföranden (M) prövar Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå dessa.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden.
Nej-röst för bifall till Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden.
Vid omröstningen avges 42 ja-röster, 7 nej-röster och 22 avstår allt enligt
omröstningslista 3, § 50.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Ola Nilsson (MP) med fleras yrkanden.
Ordföranden (M) prövar respektive planeringsdirektiv med budget mot varandra och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden (M) konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och att
motförslag ska utses till huvudförslaget.
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Ordföranden (M) prövar Vänsterpartiets förslag mot Sverigedemokraternas förslag och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att Sverigedemokraternas förslag utgör
motförslag till Socialdemokraternas förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Nej-röst för bifall till Vänsterpartiets förslag.
Vid omröstningen avges 10 ja-röster, 8 nej-röster och 53 avstår allt enligt
omröstningslista 4, § 50.
Kommunfullmäktige beslutar att Sverigedemokraternas förslag utgör motförslag till
Socialdemokraternas förslag.
Ordföranden (M) prövar Sverigedemokraternas förslag mot Socialdemokraternas förslag
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att Socialdemokraternas förslag utgör
motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.
Vid omröstningen avges 10 ja-röster, 29 nej-röster och 32 avstår allt enligt
omröstningslista 5, § 50.
Kommunfullmäktige beslutar att Socialdemokraternas förslag utgör motförslag till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas förslag
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.
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Vid omröstningen avges 42 ja-röster och 29 nej-röster allt enligt omröstningslista 6, §
50.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Alliansens förslag på Planeringsdirektiv med budget
2022-2026 med alla dess ingående delar samt följande tillägg:
- Under Uppdrag, sida 25, lägga till ett uppdrag som lyder: ”Centrumsamordnare inom
befintlig ram/satsningar. Halmstads stadskärna har successivt drabbats av allt färre
besökare, det har inneburit ytterligare utmaningar för det lokala näringslivet. Vi är
övertygade om att det är en utmaning som politiken och näringslivet framgångsrikt kan
ta sig an. Det förutsätter ett nära samarbete och fungerande strukturer för dialog. För att
underlätta samordningen och kontakten mellan kommunen och näringslivet behövs en
samordnande funktion som utgör länken mellan olika aktörer och kan verka för att
utveckla Halmstads stadskärna samt stödja näringslivet. Kommunstyrelsen uppdras att
inom befintliga strukturer utse en centrumsamordnare för ändamålet.”
Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
Socialdemokraternas förslag på Planeringsdirektiv med budget 2022-2026.
_______

Justeringsdag

2021-06-23

Sekreterare

................................................
Eda Kalatch

Ordförande

.................................................
Andreas Bergman

Justerare

.................................................
Staffan Svensson
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Ägardirektiv för kommunens bolag 2022
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB
med följande revideringar:
- första punkten, under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB, får följande
lydelse: ”verka för att kommunen ska ha ett utbud av attraktiva bostäder i hyresform
genom att producera och förvalta bostäder och därtill hörande lokaler. Bolaget kan i
samband med större nyproduktion av större områden även komma att få uppdrag att
producera byggnation för samhällsservice som förskola/skola och äldreboende”.
- stryka ordet ”upplåtelseform” i tredje stycket under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads
Fastighets AB.
- styrka ordet ”genomsnittlig” i första stycket under Avkastning i Ägardirektiv för
Halmstads Fastighets AB.
- andra stycket, under Avkastning i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB, får följande
lydelse: ”Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4 %”.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektiv för övriga helägda kommunala bolag
kvarstår oförändrade.
Ärendet
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunens samtliga
verksamheter. Halmstads kommun har valt att organisera de helägda bolagen i en
koncern och har därmed enligt kommunallagen (KL) lämnat över skötseln av den
kommunala angelägenheten till moderbolaget Halmstads Rådhus AB.
Fullmäktige ska enligt kommunlagen fastställa det kommunala ändamålet med
verksamheterna. För att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagens styrelse och
ledning har ägardirektiv upprättats. Utgångspunkten är att ägardirektiven beslutas årligen
samtidigt som kommunfullmäktige fattar beslut om planeringsdirektiv med budget.
Ändringar i ägardirektiven kan ske löpande vid behov och en mer ingående analys
gjordes under 2020 (en gång per mandatperiod).
Alliansen, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna,
har tagit fram ett gemensamt förslag på ändring i ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB.
I övrigt föreslås inga ändringar i de kommunala bolagens ägardirektiv.
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Den ändring som förslås är i enlighet med Alliansens framlagda förslag till
planeringsdirektiv med budget för 2022-2026. Halmstads stadsnät AB:s avkastningskrav
sänks från 7 procent till 6 procent i syfte att bibehålla en god utbyggnadstakt i
resterande delar av kommunens landsbygd.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2021-06-01, KS § 166
Kommunstyrelsens verksamhetsberedning, 2021-05-17, KVB § 20
Förslag till ändring i ägardirektiv har framtagits av Alliansen som en del i arbetet med
det politiska beslutsdokumentet Planeringsdirektiv med budget 2022-2026.
Kommunledningsförvaltningen har deltagit i beredning av ärendet.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektiv för övriga helägda kommunala bolag
kvarstår oförändrade.
Yrkanden
Mariann Norell (V) och Stefan Pålsson (S) yrkar att följande ändring görs i Ägardirektiv
för Halmstads Fastighets AB: Under Uppdrag, i tredje stycket, stryka ordet
”upplåtelseform”.
Mariann Norell (V) yrkar även att följande ändringar görs i Ägardirektiv för Halmstads
Fastighets AB:
- Under Det kommunala ändamålet, första stycket, stryka ordet ”ombilda”.
- Under Uppdrag lägga till ett nytt stycke som lyder: ”vara den ledande aktören på
kommunens bostadsmarknad och ska öka sin andel av den kommunala
bostadsmarknaden”.
- Under Uppdrag stryka det fjärde stycket.
- Under Uppdrag, i sjätte stycket, stryka ordet ”utanförskap”.
- Under Uppdrag, i sjätte stycket, ändra ”nära samverkan” till ”aktiv samverkan”.
- Nionde stycket, under rubriken Uppdrag, får följande lydelse: ”Bolaget har rätt att fatta
beslut om försäljning av 50 lägenheter per år (även indirekt genom andelar i bolag). Vid
försäljning av överstigande 50 lägenheter ska kommunfullmäktige tillfrågas”.
- Under Uppdrag lägga till ett nytt stycke som lyder: ”ska återta den inre och yttre
skötseln i egen regi”.
- Under Uppdrag lägga till ett nytt stycke som lyder: ”ska ha ett mål om nyproduktion på
minst 300 bostäder per år”.
- Under Uppdrag lägga till ett nytt stycke som lyder: ”ska verka för alternativa former
inom hyresrättens ram, som exempelvis kollektivboende och kooperativ hyresrätt”.
- Under Avkastning, i andra stycket, ändra ”4,5%” till ”3,0%”.
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Mariann Norell (V) yrkar att följande ändringar görs i Ägardirektiv för Halmstads stadsnät
AB:
- Under Det kommunala ändamålet, fjärde stycket, lägga till ”prisvärda och” i första
meningen så att denna lyder: ”Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och
företag inom kommunen ska få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på prisvärda
och lika villkor”.
- Under Avkastning, i första stycket, ändra ”7,0%” till ”3,0%”.
Mariann Norell (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Ägardirektiv för
Halmstads Flygplats AB och ge Halmstad Flygplats AB i uppdrag att avveckla sin
verksamhet inom fem år.
Mariann Norell (V) yrkar att, i första stycket, under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads
Rådhus AB, stryka ”samt i förekommande fall av kommunstyrelse”.
Mariann Norell (V) yrkar att följande ändringar görs i Ägardirektiv för Halmstads Energi och
Miljö AB:
- Under Det kommunala ändamålet lägga till en punkt: ”Bolaget vara ledande i Sverige
inom områdena omställning och hållbarhet”.
- Under Uppdrag, i första stycket, ändra ”attraktiv avgiftsstruktur” till ”låga taxor”.
- Under Uppdrag, lägga till ett nytt stycke som lyder: ”Bolaget ska gå före gällande miljöoch klimatvänliga lösningar”.
- Under Uppdrag, sjätte stycket, behålla den tidigare texten, samt lägga till ordet ”klimat-”
så att stycket lyder: ”Bolaget ska samverka med högskolor/universitet och andra
intressenter i syfte att medverka och stimulera till forskning och utvecklingsprojekt och
framtagandet av klimat- och miljövänliga lösningar inom bolagets
verksamhetsområden”.
- Under Uppdrag, lägga till ett nytt stycke som lyder: ”Bolaget ska i samarbete med
fastighetsägare prova olika former av solenergilösningar”.
- Under Avkastning, i första stycket, ändra ”6,5%” till ”5,0%”.
Mariann Norell (V) yrkar att följande ändringar görs i Ägardirektiv för Hallands Hamnar
Halmstad AB:
- Under Det kommunala ändamålet lägga till en punkt: ”Bolaget vara ledande i Sverige
inom områdena omställning och hållbarhet”.
- Under Uppdrag, lägga till ett nytt stycke som lyder: ”Bolaget ska gå före gällande miljöoch klimatvänliga lösningar”.
Mariann Norell (V) yrkar att under Uppdrag i Ägardirektiv för Destination Halmstad AB
stryka stycket om Halmstads Teater och istället skriva: ”Halmstad teater och dess
verksamhet ska återföras till kulturnämnden”.
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Stefan Pålsson (S) och Mariann Norell (V) yrkar att första punkten, under Uppdrag i
Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB, får följande lydelse: ”verka för att kommunen ska
ha ett utbud av attraktiva bostäder i hyresform genom att producera och förvalta
bostäder och därtill hörande lokaler. Bolaget kan i samband med större nyproduktion av
större områden även komma att få uppdrag att producera byggnation för
samhällsservice som förskola/skola och äldreboende”.
Stefan Pålsson (S) yrkar att första stycket, under Avkastning i Ägardirektiv för Halmstads
Fastighets AB, stryka ordet ”genomsnittlig”.
Stefan Pålsson (S) yrkar att andra stycket, under Avkastning i Ägardirektiv för Halmstads
Fastighets AB, får följande lydelse: ”Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt
kapital motsvarande lägst 4 %”.
Stefan Pålsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende Ägardirektiv för
Halmstads stadsnät AB.
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Stefan Pålssons (S) båda yrkanden under Avkastning i
Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB.
Ola Nilsson (MP) yrkar att sista punkten, under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads
stadsnät AB, får följande lydelse: ”Bolaget ska som offentlig aktör även ta ansvar för
infrastrukturell utbyggnad och teknisk utveckling av bredband inom Halmstads
kommun. Uppdraget innefattar att aktivt öka anslutningsgraden i redan utbyggda
områden samt medverka vid nyetableringar med digital infrastruktur i områden och
stadsdelar. Bolaget ska skapa förutsättningar för att av alla hushåll och företag inom
Halmstads kommun ska ha möjlighet att vara uppkopplade med minst 100mb/s senast
2023”.
Ola Nilsson (MP) yrkar att under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads Flygplats AB lägga
till ett nytt stycke som lyder: ”Bolaget ska arbeta för att avveckla den kommersiella
flygtrafiken senast till år 2023”.
Ola Nilsson (MP) yrkar bifall till Mariann Norells (V) samtliga yrkanden avseende
ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB, Halmstads Rådhus AB, Halmstads Energi
och Miljö AB, Hallands Hamnar Halmstad AB samt Destination Halmstad AB.
Carl-Johan Berthilsson (M) yrkar avslag på Mariann Norell (V) och Ola Nilssons (MP)
samtliga yrkanden, Stefan Pålssons (S) yrkanden i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB
och bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Yngve Kihlberg (C) yrkar avslag på Mariann Norell (V) och Ola Nilssons (MP) samtliga
yrkanden i Ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fabio Ishaq (SD) yrkar bifall till Stefan Pålssons (S) samtliga yrkanden i Ägardirektiv för
Halmstads Fastighets AB.
Lars El Hayek (-) yrkar bifall till Stefan Pålssons (S) yrkande att första punkten, under
Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB, får följande lydelse: ”verka för att
kommunen ska ha ett utbud av attraktiva bostäder i hyresform genom att producera och
förvalta bostäder och därtill hörande lokaler. Bolaget kan i samband med större
nyproduktion av större områden även komma att få uppdrag att producera byggnation
för samhällsservice som förskola/skola och äldreboende” samt att yrkandet prövas för
sig.
Tony Stané (S) yrkar bifall till Stefan Pålssons (S) samtliga yrkanden.
Beslutsgång
Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Stefan Pålsson (S) och Mariann
Norells (V) yrkande om första punkten under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads
Fastighets AB och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Stefan Pålsson (S) och Mariann Norells (V) yrkande om första
punkten under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 39 nej-röster allt enligt omröstningslista 1, §
55.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Stefan Pålsson (S) och Mariann Norells (V) yrkande
att första punkten, under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB, får följande
lydelse: ”verka för att kommunen ska ha ett utbud av attraktiva bostäder i hyresform
genom att producera och förvalta bostäder och därtill hörande lokaler. Bolaget kan i
samband med större nyproduktion av större områden även komma att få uppdrag att
producera byggnation för samhällsservice som förskola/skola och äldreboende”.
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Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Mariann Norell (V) och Stefan
Pålssons (S) yrkande att stryka ordet ”upplåtelseform” under Uppdrag, tredje stycket, i
Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Mariann Norell (V) och Stefan Pålssons (S) yrkande att stryka
ordet ”upplåtelseform” under Uppdrag, tredje stycket, i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets
AB.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 39 nej-röster allt enligt omröstningslista 2, §
55.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Mariann Norell (V) och Stefan Pålssons (S) yrkande
att stryka ordet ”upplåtelseform” i tredje stycket under Uppdrag i Ägardirektiv för
Halmstads Fastighets AB.
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Stefan Pålssons (S) båda
yrkanden under Avkastning i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt Stefan Pålssons (S) yrkanden.
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Mariann Norells (V) övriga
yrkanden i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Mariann Norells (V) yrkanden i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets
AB.
Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster allt enligt omröstningslista 3, § 55.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Mariann Norells (V) yrkande
under Det kommunala ändamålet i Ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Ola Nilssons (MP) yrkande
under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ola Nilssons (MP) yrkande under Uppdrag i Ägardirektiv för
Halmstads stadsnät AB.
Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster allt enligt omröstningslista 4, § 55.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Mariann Norells (V) yrkande
under Avkastning i Ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ägardirektiv för Halmstads Flygplats AB
Ordföranden (M) konstaterar att det finns tre förslag avseende Ägardirektiv för Halmstads
Flygplats AB; kommunstyrelsens förslag, Mariann Norells (V) yrkande och Ola Nilssons
(MP) yrkande.
Ordföranden (M) prövar förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ägardirektiv för Halmstads Rådhus AB
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Mariann Norells (V) yrkande
under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads Rådhus AB och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Ägardirektiv för Halmstads Energi och Miljö AB
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Mariann Norells (V) samtliga
yrkanden i Ägardirektiv för Halmstads Energi och Miljö AB och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ägardirektiv för Hallands Hamnar Halmstad AB
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Mariann Norells (V) samtliga
yrkanden i Ägardirektiv för Hallands Hamnar Halmstad AB och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ägardirektiv för Destination Halmstad AB
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag mot Mariann Norells (V) yrkande i
Ägardirektiv för Destination Halmstad AB och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag i övriga delar och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med följande
revideringar:
- första punkten, under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB, får följande
lydelse: ”verka för att kommunen ska ha ett utbud av attraktiva bostäder i hyresform
genom att producera och förvalta bostäder och därtill hörande lokaler. Bolaget kan i
samband med större nyproduktion av större områden även komma att få uppdrag att
producera byggnation för samhällsservice som förskola/skola och äldreboende”.
- stryka ordet ”upplåtelseform” i tredje stycket under Uppdrag i Ägardirektiv för Halmstads
Fastighets AB.
- styrka ordet ”genomsnittlig” i första stycket under Avkastning i Ägardirektiv för
Halmstads Fastighets AB.
- andra stycket, under Avkastning i Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB, får följande
lydelse: ”Bolaget ska sträva efter en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4 %”.
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Reservation
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet avseende Ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB till förmån
för kommunstyrelsens förslag.
_______
Justeringsdag

2021-06-23

Sekreterare

................................................
Eda Kalatch

Ordförande

.................................................
Andreas Bergman

Justerare

.................................................
Staffan Svensson
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Antagande av reglemente för nämnder
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för barn- och
ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för byggnadsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för fastighetsnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för hemvårdsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för kommunstyrelsen.
6. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för kulturnämnden.
7. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för miljönämnden.
8. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för räddningsnämnden.
9. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för servicenämnden.
10. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för socialnämnden.
11. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för teknik- och
fritidsnämnden.
12. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
13. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för valnämnden.
Ärendet
Kommunstyrelsen och nämndernas ansvarsområden styrs av så kallade reglementen,
som beslutas av kommunfullmäktige. Reglementet beskriver den verksamhet som
kommunstyrelsen eller nämnden ska bedriva. Kommunfullmäktige beslutar även om
den så kallade arbetsformen, som beskriver hur kommunstyrelsen eller nämnden ska
organiseras och bedriva sitt eget arbete.
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I november 2019 beslutade kommunfullmäktige om att utveckla styrningen och
ledningen i Halmstads kommunkoncern. Kommunens nya styrning har ett
helhetsperspektiv, vilket innebär att den omfattar all verksamhet och alla organisatoriska
nivåer. Helhetsperspektivet innebär även att målstyrning, ekonomistyrning och
kvalitetsstyrning används för att styra verksamheten. Styrningen utgår från principerna
tillit, närhet och systematik.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut i november 2019 om ny styrning och
ledning av Halmstads kommunkoncern, har behov uppstått av att se över och utveckla
samtliga nämnders och kommunstyrelsens reglementen och arbetsform.
Syftet med översynen är att de nya versionerna bättre ska överensstämma med och
förstärka den nya styrningen och ledningen. Till exempel att hitta en samstämmighet i
hur reglementen för nämnder och ägardirektiv för kommunala bolagen formuleras, för
att förstärka den nya styrningens helhetsperspektiv, dvs samma form av styrning av både
nämnder och bolag i möjligast mån. De nya versionerna på reglementen och arbetsform
är också kommunikativt omformulerade, i syfte att underlätta förståelsen av dessa
styrdokuments roll och betydelse i kommunens styrning.
De nya förslagen på reglementen och arbetsform har varit på remiss till samtliga berörda
nämnder, kommunstyrelsen och alla kommunala bolag. I remisshanteringen har varje
nämnd och kommunstyrelsen även haft möjlighet att aktualitetspröva sitt reglemente
och ge förslag på justeringar som inte finns reglerade i nuvarande fastställda
reglementen. Därefter har justeringar i reglementena och arbetsformen arbetats in i
förslagen.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2021-06-01, KS § 173
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2021-05-18, KPLU § 70
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ledningsstöd
Byggnadsnämnden, 2021-03-31, BN § 45
Miljönämnden, 2021-03-29, MN § 29
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-03-29, UAN § 29
Hemvårdsnämnden, 2021-03-29, HN § 32
Socialnämnden, 2021-03-26, SN § 23
Räddningsnämnden, 2021-03-25, RN § 16
Valnämnden, 2021-03-25, VN § 5
Kulturnämnden, 2021-03-25, KN § 32
Destination Halmstad AB, 2021-03-25, DHAB § 26
Överförmyndare i samverkan, 2021-03-25, ÖIS § 22
Fastighetsnämnden, 2021-03-24, FN § 19
Barn- och ungdomsnämnden, 2021-03-24, BUN § 41
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Teknik- och fritidsnämnden, 2021-03-22, TFN § 46
Servicenämnden, 2021-03-15, SE § 10
Laholmsbuktens VA AB, 2021-03-15, LBVA AB § 44
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för barn-och
ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för byggnadsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för fastighetsnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för hemvårdsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för kommunstyrelsen.
6. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för kulturnämnden.
7. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för miljönämnden.
8. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för räddningsnämnden.
9. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för servicenämnden.
10. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för socialnämnden.
11. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för teknik- och
fritidsnämnden.
12. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
13. Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente och arbetsform för valnämnden.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
Justeringsdag

2021-06-23

Sekreterare

................................................
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Eda Kalatch
Ordförande

.................................................
Andreas Bergman

Justerare

.................................................
Staffan Svensson
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Stefan Pålsson
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KAPITEL 1. INLEDNING
Energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen står inför. Det sätt som vi arbetar
med energi- och klimatfrågor på har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun
och för hur konsekvenserna blir för världens klimat.
Energi- och klimatplanen blir Halmstads fjärde version av en kommunal energiplan och ersätter
Halmstads energiplan – handlingsprogrammet för hållbar energi 2015-2020 (KF 2015 §143).

1.1. Syfte

Energi- och klimatplanen ska förtydliga kommunens
strategival för att bidra till att minska den globala
temperaturökningen i linje med parisavtalet. Den ska även
synliggöra Halmstads strategiska arbete för en hållbar
utveckling på energiområdet och visa kommunens position
när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med
omvärlden, till exempel vid samverkan med andra aktörer
eller ansökan om anslag för klimatinvesteringar och hållbar
samhällsutveckling.
Planen ligger i linje med kommunens vision, värdegrund
och planeringsdirektiv och ska användas som vägledning
och styrdokument i den löpande kommunala
verksamheten. Den är ett underlag till översikts- och
detaljplaner, andra kommunala planer samt till yttranden
och utredningar. Planen anger dessutom kommunens
strategiska inriktning för en långsiktigt hållbar utveckling
på energiområdet. Planeringshorisonten är år 2050, samma
som för den nya översiktsplanen och flera av kommunens
andra fysiska planer. Men åtgärder behöver ske omgående
och därför är år 2025 en etapp för denna planen. Många
nationella mål och internationella överenskommelser har
2030 som målår och anges i en del jämförelser.

Varför är det så bråttom?
Vid 2 graders uppvärmning väntas till
exempel extremväder bli betydligt
vanligare, havshöjningen större och
effekterna på hälsa, ekosystem, ekonomi,
tillgång till vatten och mat betydligt
allvarligare än vid 1,5 grader.
FN:s klimatpanel bedömer att det krävs
omfattande utsläppsminskningar och att
de globala utsläppen av koldioxid
behöver nå nettonollnivå runt 2050 för att
det ska gå att begränsa uppvärmningen
till 1,5 grader.
Det är också viktigt att utsläppsminskningarna sker så snart som möjligt
eftersom den ackumulerade mängden
utsläpp till atmosfären avgör hur stor
uppvärmningen blir.

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av
koldioxid.

1.2. Omfattning och avgränsning

Halmstads tidigare energiplaner har varit inriktade på att minska koldioxidutsläpp från energianvändningen genom effektivisering och omställning till förnybara bränslen och återvunnen energi. Men
även utsläppen från vår konsumtion är betydande för vår klimatpåverkan, vilket Naturvårdsverket pekar på
i sitt underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Särskilt framträdande är konsumtionen av
importerat kött och internationella flygresor. Därför tar nu Halmstads kommun även med
konsumtionsbaserade utsläpp i energi- och klimatplanen.
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Länsstyrelsen i Hallands regionala energi- och klimatstrategi (oktober 2019) lyfter även den de
konsumtionsbaserade utsläppen, samt utsläpp av andra klimatpåverkande gaser som metan och lustgas.
Konsumtionsbaserade utsläpp behandlas i kapitel fyra, Strategival för Halmstad. Det är dock svårt att mäta
konsumtionsbaserade utsläpp och utsläpp från jordbrukssektorn på lokal nivå och kommunerna har
begränsat inflytande över de områdena. I kapitlet berörs även kapitalplaceringar.
Planens målsättningar för utsläppsminskningar baseras på kunskapen om att klimatpåverkande utsläpp
behöver minska i en mycket snabbare takt än de knappt 2 procent per år som sker i Sverige idag. Enligt
regeringens klimatpolitiska råd behöver växthusgasutsläppen snarare minska 5–8 procent per år för att
Sverige ska ta sitt ansvar enligt Parisavtalet. Enligt den lokala koldioxidbudget för Halmstad som
kommunen låtit Kunskapsnoden vid Uppsala Universitet ta fram, behöver koldioxidutsläppen minska med
15 procent per år. Kunskapsnoden bedriver uppdragsforskning kring lokala koldioxidbudgetar och har
tagit fram ett flertal sådana.
Energitillförsel och nätkapacitet har bara berörts övergripande i tidigare energiplaner men med en ökande
elektrifiering behöver även risken för effekt- och kapacitetsbrist belysas. Det tas upp i avsnittet om ett
stabilt och hållbart energisystem i kapitel fyra Strategival för Halmstad.
Planens fokus är att minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala uppvärmningen. Den
anpassning som behövs till ett förändrat klimat och de åtgärder som krävs för att minska samhällets
utsatthet för ett extremare klimat behandlas i kommunens klimatanpassningsplan.
Transportsektorn har stor betydelse för klimatpåverkan och behöver hanteras utifrån flera olika perspektiv.
Energi- och klimatplanen behandlar främst bränsleanvändningen i de transporter som sker i den
kommunala verksamheten. Medan planen för transportsystemet hanterar fysiska förutsättningar och
prioriteringar inom transportsystemet. Även kommunens översiktsplan har en avgörande roll att med den
fysiska planeringen styra trafikutvecklingen i hållbar riktning.
Även till kommunens avfallsplan finns överlappning på vissa områden, insamling av matavfall för
biogasproduktion och restavfall till fjärrvärme, samt när det gäller att förebygga uppkomsten av avfall för
att minska konsumtionsbaserade utsläpp.

1.3. Ansvar

Kommunfullmäktiges planer förtydligar ambitioner och strategier inom områden av större vikt (principiell
beskaffenhet) för kommunen. Planerna syftar till att styra och vägleda så att kommunen agerar på ett visst
sätt för att nå uppsatta mål eller en utveckling inom det område planen omfattar.
En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel mot en hållbar utveckling.
Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, myndighetsutövare, informatör,
fastighetsägare, arbetsgivare eller som ägare till ett energibolag. I egenskap av dessa olika roller kan
kommunen nå andra viktiga aktörer som producerar, distribuerar och använder energi.
Ansvaret ligger på samtliga nämnder och bolag utifrån ansvarsområde.
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1.4 Organisation av kommunens energiarbete
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
samordning av energiarbetet i kommunen, men
kompetensen finns i olika delar av den kommunala
organisationen. Denna samlas i kommunens energigrupp.

De som ingår i denna har alla en god insyn i respektive
verksamhets förutsättningar och möjligheter att medverka
dels till att begränsa klimatpåverkande utsläpp till en hållbar
nivå, dels till att de klimatpolitiska målen på nationell och
internationell nivå kan nås.

Kommunens energigrupp
Tjänstepersoner från följande
verksamheter har varit delaktiga;
Kommunledningsförvaltningen
Fastighetskontoret
Bygg- och miljöförvaltningen
Halmstads Energi och Miljö AB (HEM)
Halmstads Fastighets AB (HFAB)
Laholmsbuktens VA AB (LBVA)
Servicekontoret (har informerats)

Förutom att ta fram förslag till riktlinjer på energiområdet,
som denna energi- och klimatplan, fungerar energigruppen
som referens vid samordning av energirelaterade frågor,
utformning projektansökningar och erfarenhetsutbyte.
Kommunledningsförvaltningen är sammankallande till
mötena som sker 2–3 gånger per år. Vid behov sammankallas energigruppen oftare.

Samverkan och erfarenhetsutbyte inom och mellan kommunens egna verksamheter och med externa
parter sker kontinuerligt.

KAPITEL 2. KLIMATPOLITISKA MÅL OCH UTMANINGAR
2.1. Parisavtalet – ett gemensamt
klimatavtal för världens länder

Parisavtalet

På FN:s klimatkonferens i Paris i december 2015
enades världens länder om ett nytt klimatavtal som ska
börja gälla senast år 2020. Enligt detta Parisavtal ska
den globala temperaturökningen hållas väl under 2
grader med sikte på att den ska stanna vid 1,5 grader.
En global översyn av de samlade åtagandena kommer
att ske vart femte år med start 2023.

2.2. Sveriges klimatpolitiska ramverk

Sverige har sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk
som styr klimatpolitiken. Ramverket består av
klimatmål och en klimatlag, samt ett oberoende
klimatpolitiskt råd som utvärderar regeringens samlade
politik utifrån klimatmålen.
Ramverket ska ge en bred och långsiktig förankring av
hur vi i Sverige ska ta vårt ansvar i klimatfrågan och
leva upp till Parisavtalet och FN:s globala mål för
hållbar utveckling – Agenda 2030.

Förenta nationernas klimatavtal 12
december 2015
Genom Parisavtalet har länderna bland
annat förbundit sig till att:
•
Hålla ökningen av den globala
medeltemperaturen väl under 2 grader,
med sikte på att inte överstiga 1,5
grader
•
Öka anpassningsförmågan för skadliga
effekter av klimatförändringarna
•
Anpassa de finansiella flödena så att de
går att förena med minskade utsläpp av
växthusgaser
Avtalet ska också genomföras så att rika
länder som redan har släppt ut mycket
växthusgaser ska ta täten och göra
omställningen snabbare än det globala
snittet.
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Klimatmål
Riksdagens långsiktiga mål är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 1.
Minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige. Därefter ska Sverige uppnå negativa utsläpp.
På väg mot det långsiktiga målet finns också flera etappmål. Utsläppen av växthusgaser ska vara:
• 40 procent lägre 2020 jämfört med 1990
• 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990
• 75 procent lägre 2040 jämfört med 1990
• Utsläppen för inrikes transporter (exklusive inrikesflyg) ska vara 70 procent lägre år 2030,
jämfört med 2010
Klimatlag
Klimatlagen från 2018 lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet
ska bedrivas. Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen och vart
fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska
uppnås.

2.3. Sveriges klimatpolitiska handlingsplan

I december 2019 presenterade regeringen den första klimatpolitiska handlingsplanen 2. Den redovisar fler
än 100 åtgärder, både övergripande och sektorsspecifika. Bland annat ska lagstiftning och samhällsmål ses
över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Även regelverket för konsekvensanalyser av
klimatarbetets effekter inom olika politikområden ska ses över. Exempelvis är transporter och industri
relevanta områden att analysera.
Den klimatpolitiska handlingsplanen redovisar även att växthusgasutsläppen inom Sveriges gränser har
minskat med 27 procent perioden 1990–2018. Under 2018 var minskningen 1,8 procent. Enligt det
klimatpolitiska rådet behöver dock Sveriges utsläpp från år 2015 minska med mellan 5–8 procent per år
för att Sverige ska ta sitt ansvar enligt Parisavtalet. Med de åtgärder som fanns på plats 2018 skulle Sverige
bara nå halvvägs till målet för transporter och ha långt kvar till att nå nettonollutsläpp till 2045.

2.4. Energi- och klimatstrategi för Hallands län

Länsstyrelsen i Halland har i samverkan med aktörer i länet tagit fram en energi- och klimatstrategi 3 för
länet. Den pekar ut de stora klimatutmaningarna i Halland och vilka regionala insatser som krävs för att
klara de nationella klimatmålen. Dessa harmoniserar i sin tur med internationella överenskommelser som
Parisavtalet och Agenda 2030. I strategin formuleras också konkreta energi- och klimatmål för Halland.
Länsstyrelsen i Halland presenterade den nya strategin hösten 2019.

1

Regeringens klimatpolitiska ramverk juni 2017: Det klimatpolitiska ramverket - Regeringen se
Sammanfattning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan, juni 2020: www regeringen se/informationsmaterial/2020/06/en-samlad-politikfor-klimatet
3 Regional energi- och klimatstrategi för Halland, 2019: www lansstyrelsen se/halland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat html
2
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KAPITEL 3. ENERGIBALANS OCH UTSLÄPP I HALMSTAD

3.1. Energiflöden i Halmstads kommun

Energisystemet utgörs av ett antal samverkande delar som tillsammans bildar en helhet. Olika energislag
kan i varierande grad ersätta varandra för att förse användarledet med den energimängd som efterfrågas.
Figurerna 1 och 2 visar energiflöden baserade på SCB:s statistik för Halmstad år 2012 och 2018.
Energitillförsel, till vänster i figuren, redovisar vilka energikällor energin kommer ifrån. Energianvändning
till höger i figuren visar hur mycket respektive sektor använt, inklusive distributionsförluster i näten.
Energianvändningen för uppvärmning, el och transporter beräknades till 2 963 GWh år 2018. Jämfört
med 2012, som redovisades i Halmstads förra energiplan, har energianvändningen minskat med 20
procent.

Energibalans för Halmstad 2018

FIGUR 1. Sankey-diagram visar energiflöden i Halmstad baserade på SCB:s statistik år 2018.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
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I ett produktionsperspektiv har tillförsel av el, olja och fossil naturgas minskat. Inom transportsektorn har
den totala energianvändningen minskat något de senaste åren. Transporterna står fortfarande för den
största andelen tillförd fossil energi, men andelen tillförd energi från biodrivmedel har ökat under 2010talet.
Industrin står för den största minskningen av energianvändningen. Energistatistiken för industrisektorn är
delvis sekretessbelagd och beräkningarna grundas delvis i nationell och regional statistik. Men under
perioden har en stor industri med stort energibehov flyttat från kommunen vilket kan ses som en del av
förklaringen, men inte en del av den globala lösningen då energianvändningen och utsläppen flyttas till en
utanför Sverige. Nya verksamheter flyttar efter hand in i de utrymda industrilokalerna och
energianvändningen kan därför förväntas öka något igen. Samtidigt finns också starka incitament för
energieffektivisering inom energikrävande branscher.
Många bostäder har tillkommit och för hushållen märks en ökning av energianvändningen.
Energibalans för Halmstad 2012

FIGUR 2. Sankey-diagram visar energiflöden i Halmstad baserade på SCB:s statistik år 2012 som redovisades i
Halmstads energiplan från 2015 Handlingsprogram för hållbar energi.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
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3.3. Koldioxidbudget för Halmstad
För att se hur Halmstad linjerar med Parisavtalet medverkade kommunen i ett forskningsprojekt för lokala
koldioxidbudgetar 5. Drygt 20 svenska kommuner, län och regioner har fått lokala koldioxidbudgetar
genom projektet.
Till skillnad från det svenska klimatmålet så hanterar koldioxidbudgeten endast växthusgasen koldioxid,
men inkluderar även utsläpp från utrikes flygresor och utrikes sjöfart.
Projektet beräknade den territoriella kommunens kvarvarande utsläppsutrymme (fossil koldioxid som kan
släppas ut till atmosfären) för att klara Parisavtalets temperaturmål på maximalt 2 grader. För Halmstads
del är det beräknade utsläppsutrymmet som återstår totalt 2 650 000 ton. Det ska jämföras med att
Halmstads utsläpp år 2017 beräknades till 463 000 ton.
Halmstads territoriella utsläpp av koldioxid har visserligen minskat under perioden 1990–2017, men inte
tillräckligt fort. Om utsläppen fortsätter i nuvarande takt är utrymmet för framtida utsläpp förbrukat år
2026. Enligt kodioxidbudgeten skulle Halmstad behöva minska utsläppen med cirka 15 procent per år,
från och med år 2020för att ta sin del av ansvaret för att nå Parisavtalet.
För varje år som utsläppsminskningen uteblir eller blir för liten behöver större och snabbare åtgärder
göras under nästkommande år för att inte överskriva det totala utrymmet i budgeten.

FIGUR 6 och 7. Halmstads koldioxidbudget och koldioxidbudgetens logik
Från år 2020 får de framtida koldioxidutsläppen från Halmstad totalt inte överstiga 2 650 000 ton om Parisavtalets
målsättning för att begränsa de klimatpåverkande utsläppen till en hållbar nivå ska nås. Om utsläppen fortsätter
på en hög nivå behöver en mycket snabbare omställning göras inom några få år.
Källa: Koldioxidbudget, Kevin Anderson et al. Klimatledarskapsnoden Uppsala Universitet

I koldioxidbudgeten för Halmstad 6 hämtas statistik från nationella emissionsdatabasen. Forskarna har
kompletterat med utsläpp från utrikes resor och utrikes sjöfart 7 som inte finns redovisad på kommunal
nivå. Halmstads andel är baserad på ett genomsnitt för hela Sveriges befolkning.
Utrikes flyg och sjöfart har ökat kraftigt sedan 1990. Vi reser mer och längre med flyg och den ökade
konsumtionen gör att varor transporteras i mycket större omfattning än tidigare. Detta innebär att de
totala utsläppen blir högre i koldioxidbudgeten än vad som redovisas på lokal nivå i emissionsdatabasen,
och att utsläppsminskningen blir lägre.
5 Koldioxidbudgeten för Halmstad är en del av ett forskningsprojekt om kommunala koldioxidbudgetar som bedrivits av
Klimatledarskapsnoden, CCL, Uppsala Universitet 2019: Uppdragsforskning lokala koldioxidbudgetar / The Swedish Carbon
Budget Challenge 2018 – CEMUS (uu.se)
6 Länk till Halmstads koldioxidbudget 2020. Halmstads kommun Del I - Koldioxidbudget.pdf | Använder Box
7 I koldioxidbudgeten har även data för utrikes flyg och sjöfart beräknats. SCB:S statistik för det finns endast på nationell nivå så
här har man utgått från medelvärdet per invånare i Sverige. Statistiken är baserad på internationell sjöfart som tankar i Sverige,
samt statistik för svenskarnas internationella flygresor från ToR destinationen.
Beräkning av utsläpp från personbilar skiljer sig också från det som redovisas i nationella emissionsdatabasen.
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Även redovisningen av utsläpp från personbilar skiljer
sig. Forskarna har valt att beräkna utsläpp utifrån var
bilen är registrerad, medan den nationella
emissionsdatabasen beräknar utifrån inköp av bränsle.
Det har inneburit att utsläppen från personbilar blivit
något lägre i koldioxidbudgeten.
Koldioxidbugeten visar ändå att transportsektorn
släpper ut mest, och personbilarna står för den enskilt
största andelen av utsläppen.

Koldioxidutsläpp från Halmstad
enligt CCL:s koldoxidbudget

Konsumtionsbaserade utsläpp av varor som
produceras utanför kommunens territorium och ofta i
ett annat land hanteras inte heller i denna
beräkningsmodell.
FIGUR 8. Fördelning av koldioxidutsläpp från Halmstad år
2017 uppdelade på olika sektorer.
Källa: Koldioxidbudget, Kevin Anderson et al. Klimatledarskapsnoden
Uppsala Universitet med hänvisning till RUS/SMED.
Utrikes flyg baseras på Kamb & Larsson (2019) och utrikes sjöfart på SCB.

3.4. Komplext men entydigt

Som framgått kan utsläpp redovisas på olika sätt. De svenska klimatmålen utgår som nämnts från utsläpp
av samtliga växthusgaser inom Sveriges gränser och inkluderar även utsläpp av metangas, lustgas och
andra klimatpåverkande gaser från djurhållning och processindustri. För att nå Parisavtalets målsättning att
globala medeltemperaturen ska hålla sig väl under en 2-gradig höjning menar regeringens klimatpolitiska
råd att utsläppen i Sverige behöver minska med 5–8 procent från år 2015. År 2018 minskade de dock bara
med 1,8 procent.
En annan beräkningsmetod är den koldioxidbudget som finns som underlag för denna energi- och
klimatplan. Likt kommunens förra energiplan, så har koldioxidbudgeten fokus på koldioxidutsläpp från
energianvändning och transporter i den territoriella kommunen, men hanterar inte andra klimatpåverkande
gaser. Koldioxidbudgeten inkluderar utrikes flygresor och utrikes sjöfart, beräknat utifrån genomsnittliga
utsläpp per invånare i Sverige. En annan skillnad från klimatpolitiska rådet antagande är att
koldioxidbudgeten tilldelar de rika länder ett större ansvar och att den inte förlitar sig på negativa
utsläppsteknologier. Enligt dessa beräkningar behöver minskningen av koldioxidutsläpp vara 15 procent
per år, med start 2020.
Detta innebär att slutsatsen är den samma oavsett beräkningsgrund och om statistiken endast innefattar
koldioxid eller samtliga växthusgaser. Utsläppsminskningen behöver gå mycket snabbare än idag.
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KAPITEL 4. STRATEGIVAL FÖR HALMSTAD
4.1. Målsättning och riktning
En energismart och fossilfri kommun
Halmstads utsläpp av växthusgaser har minskat de senaste decennierna, men takten behöver öka.
Regeringens klimatpolitiska råd bedömer att de svenska utsläppen av växthusgaser minskar för långsamt
och att de behöver minska med 5–8 procent per år. År 2018 minskade utsläppen med 1,8 procent. Den
lokala koldioxidbudget kommunen lät ta fram 2019 är hårdare i sin bedömning och menar att
koldioxidutsläppen i Halmstad behöver minska med 15 procent per år för att kommunen ska göra sin del i
arbetet för att globala medeltemperaturen ska hålla sig väl under en 2 gradig höjning.
Oavsett beräkningsgrund eller om statistiken endast innefattar koldioxid eller samtliga växthusgaser så är
slutsatsen densamma. Det krävs fler kraftfulla insatser för att begränsa klimatpåverkan och det är
brådskande.
De åtgärder som Halmstads kommun gör kommer inte ensamt att förhindra de klimatförändringar som
redan är i rörelse. Men det är viktigt att kommunen tar sin del av ansvaret och bidrar till att utvecklingen
går i riktning mot att den internationella överenskommelsen om att begränsa klimatpåverkande utsläpp
uppnås. Kommunerna har ett särskilt ansvar och med tydliga målsättningar, upphandlingskrav, samverkan
och smarta lösningar kan kommunerna stimulera fler viktiga aktörer till hållbara lösningar. Ett tydligt och
långsiktigt klimatarbete gör det också mindre riskfyllt för kunder och samverkanspartners att investera i
hållbara system.
Ett offensivt arbete med energieffektivisering och utfasning av fossila energislag gynnar inte bara det
viktiga klimatarbetet, det kan även bidra till att andra områden utvecklas i rätt riktning: luftkvalitet, hälsa,
påverkan på vatten, förbättrade arbetsvillkor och uppkomsten av innovativa företag som är anpassade till
framtidens marknad. Agenda 2030 och de globala målen visar på sambanden mellan social, miljömässig,
och ekonomisk hållbar utveckling. Arbete för ett globalt mål ska även bidra till uppfyllnad av de andra
målen.
Resor och transporter står för två tredjedelar
av Halmstads totala koldioxidutsläpp. Den
tekniska utvecklingen inom
fordonsindustrin, mot mer energieffektiva
FOKUS 1: Effektiva och fossilfria transporter
fordon och en ökad andel el, samt nationell
FOKUS 2: Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
lagstiftning har en stor påverkan inom
området. Kommunens möjlighet att påverka
FOKUS 3: Ett stabilt och hållbart energisystem
handlar mycket om hur vi utformar staden
och dess olika transportsystem. Detta
FOKUS 4: Klimatsmart konsumtion
hanteras främst genom kommunens
översiktsplan, transportplan och andra
fysiska planer.
I avsnittet effektiva och fossilfria transporter ligger därför stort fokus på transporter kopplat till
kommunens egen verksamhet samt informativa insatser till kommuninvånarna och andra aktörer.

Fyra fokusområden

Med en växande kommun ökar bebyggelsen. Det är en utmaning att säkra tillgången på bostäder och
lokaler för verksamhet samtidigt som energianvändningen måste minska genom en smartare
energianvändning. Avsnittet om resurseffektiv och fossilfri bebyggelse belyser kommunens egen
hantering av kommunala fastigheter och bostäder men tar även upp samverkan med andra aktörer för ett
större genomslag.
13
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I ett allt mer elektrifierat samhälle är det viktigt att hushålla med effekten och använda lämplig energiform
där den ger bäst effekt. Elenergi är en energiform med hög kvalitet som lämpar sig bra för till exempel
belysning, transporter och industriprocesser. Värme är en energiform av mycket låg kvalitet. Därför kan
uppvärmning av bostäder, lokaler och tappvarmvatten med fördel göras med energi med en lägre
primärenergifaktor som till exempel fjärrvärme har.
Den snabba utvecklingen ställer nya krav på flexibilitet och anpassningar. Under många år har
energiförsörjningen inte fått så stor uppmärksamhet. Men med krav på en snabb omställning till fossilfri
energiförsörjning samtidigt som det pågår en ökad elektrifiering av både transportsektorn och industrin
blir kraven på energieffektivitet och möjligheten att effektbalansera allt mer aktuell. Det har därför fått ett
eget avsnitt – ett stabilt och hållbart energisystem.
Avsnittet om klimatsmart konsumtion är också nytt i denna energi- och klimatplanen. De
konsumtionsbaserade utsläppen från livsmedelsproduktion och andra varor samt utlandsresor, har kraftigt
ökat de senaste decennierna. Det finns ingen tillgänglig statistik på lokal nivå och det blir därför svårare att
följa effekterna av insatser som görs på lokal nivå. Livsmedelskonsumtionen har även stor inverkan på
andra klimatpåverkande gaser som redovisas i figur 5.
Målsättning för den territoriella kommunen
Kommunen har inte full rådighet över utvecklingen, men med energi- och klimatplanen uttrycker
kommunen en målsättning och riktning som vi tillsammans behöver ta för att nå nationella och globala
mål på energi- och klimatområdet.
•
•
•
•

Halmstad växer men energianvändningen minskar genom smarta energieffektiviseringsåtgärder
Halmstad minskar utsläppen av växthusgaser med en takt som bidrar till att Parisavtalet uppnås
Halmstad har ett stabilt och hållbart energisystem
I Halmstad ökar andelen lokalproducerad energi

Insatser för kommunkoncernen
Det finns även delar som kommunkoncernen kan göra för att aktivt driva på utvecklingen för att
Halmstad ska bli en energismart och fossilfri kommun. Förutom att samverka med andra aktörer och att
göra klimatsmarta upphandlingar så behövs verktyg för att bättre identifiera och minska
kommunkoncernens egna utsläpp.
•
•
•
•
•

Ta fram klimatbokslut för att identifiera, kvantifiera och regelbundet följa upp klimatpåverkande
utsläpp från kommunal verksamhet
Genomföra energieffektiva och klimatsmarta åtgärder i den kommunala organisationen
Samverka aktivt både internt och externt för ökad klimatsmarthet
Investera klimatsmart och fossilfritt
Bedömning av klimatpåverkan görs som en del av underlag till relevanta beslut

Fokusområden med mål, åtgärder och särskilt ansvar
För varje fokusområde finns en kort beskrivning av vad som avses och hur nuläget ser ut.
Målsättningar som behöver få ett ökat fokus pekas ut och det anges även åtgärder som kommunen har
direkt inflytande över och som ses som särskilt viktiga för uppfyllnad av målen.
Det kommer att krävas insatser från fler aktörer för att dämpa temperaturökningen. Kommunen kan
genom samverkan, information och rådgivning aktivt bidra till att höja kunskapsläget och öka viljan att
tänka nytt och ställa om för en hållbar framtid.
För varje åtgärd anges den nämnd som har särskilt ansvar. Det ges även exempel på styrhjälpmedel. I vissa
fall kan styrhjälpmedlet vara en åtgärd. De nyckeltal som avses följas upp redovisas också för att ge en
bättre nulägesbild.
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MÅL, ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILT ANSVAR
1. Koldioxidutsläppen från vägtrafik minskar med 70 procent perioden 2010–2030
ÅTGÄRD
1. Löpande genomföra och utvärdera insatser för klimatsmartare resor riktat till invånarna
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
2.

Aktivt samverka med näringslivet för klimatsmarta logistiklösningar
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

3.

Öka antalet laddpunkter på kommunala parkeringar och besöksmål
Särskilt ansvar: HEM i samverkan med HFAB och teknik och fritidsnämnden

4.

Samverka med aktörer för etablering av tankstationer med förnybara drivmedel för tunga
fordon
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

1.1 Fossilfria tjänsteresor och transporter senast 2025
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Inga nya fossildrivna fordon köps in
Servicenämnden och respektive bolag
2.

Påskynda utfasning av fossila bränslen för befintliga fossildrivna fordon i fordonsparken
Särskilt ansvar: Servicenämnden

3.

Avtalsupphandlingsplan för fossilfria tjänster, t.ex hyrbilar upprättas
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen Servicenämnden

4.

Alla arbetsplatser har rutiner för för efterlevnad av reseriktlinjer
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

5.

Lokalt klimatväxlingssystem för tjänsteresor i hela kommunkoncernen införs
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

1.2 Fossildrivna arbetsmaskiner och tunga fordon fasas ut eller anpassas för biodrivmedel
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Upprätta fordonsbokslut för tunga fordon och arbetsmaskiner
Särskilt ansvar: Servicenämnden LBVA
2.

Avtalsupphandlingsplan för fossilfria tjänster från entreprenörer
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen Servicenämnden Fastighetsnämnden

STYRHJÄLPMEDEL

• Energi- och klimatrådgivning
• Samverkan
• Upphandling

• Fordonsbokslut – uppföljning och återkoppling
• Stöd och bidrag för energi och klimatåtgärder
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FOKUS 2. Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
Halmstad växer i snabbt takt och nya byggprojekt startas upp runt om i kommunen. Vid planering och anläggning av
nya områden för bebyggelse är samordning av infrastruktur viktig för att nå effektivitet.
Inom bebyggelsesektorn används energi för uppvärmning,
tappvarmvatten, och el för drift, teknik och belysning i fastigheter,
verksamheter och hushåll. Hit räknas även energianvändning för
offentlig belysning. Skärpta regler för energieffektivitet vid
nybyggnation kräver nytänkande och ny kunskap. Redan vid
planering av nya områden för bebyggelse behöver lokala
förhållanden vägas in för att ge bästa förutsättningar för
klimatsmart byggande. Markanvisningsavtal med tydliga krav för
vad som avses med hållbarhet är ett viktigt verktyg när kommunen
själv äger marken. Det kan sedan följas upp med krav i
markupplåtelseavtal.

Energieffektivisering

Med energieffektivisering menas här
både åtgärder som syftar till att
minska energianvändningen och att
balansera effektuttaget över tid så inte
energi-systemen blir överbelastade.

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. För vissa offentliga byggnader
började kraven gälla redan 2019. Men en stor del av bebyggelsen som kommer att utgöra huvuddelen av den totala
bebyggelsen de närmaste decennierna är redan byggd. Dessa byggnader har äldre energilösningar med en låg
energieffektivitet och även här krävs det åtgärder för att nå målen. Ur ett livscykelperspektiv är det oftast mer
klimatsmart att underhålla och bevara en äldre byggnad än att bygga en ny med nytt material. Men vid renovering
och ombyggnation måste energi- och effekteffektivisering särskilt beaktas.
I centralorten kan fjärrvärme nyttjas på ett effektivt sätt, andelen förnybar energi ökar och vi blir allt bättre på att
bygga energieffektiva hus. Så byggnadernas klimatpåverkan förskjuts alltmer från driftskedet i det färdigbyggda huset
till byggskedet, det vill säga till materialval och själva byggprocessen.

Fossil, förnybar eller återvunnen energi?

Med energieffektivisering menas här både åtgärder som syftar till att minska energianvändningen och att
balansera effektuttaget över tid så inte energisystemen blir överbelastade.
FOSSIL ENERGI kommer från olja, kol eller naturgas och ökar koldioxidhalten i atmosfären vid
förbränning.
FÖRNYBAR ENERGI kommer från källor som hela tiden förnyas och ökar inte koldioxidhalten om det
råder balans mellan uttag av till exempel skog och återplantering. Andra förnybara källor är sol-, vind- och
vattenkraft.
ÅTERVUNNEN ENERGI - enligt avfallstrappan klassas energiproduktion från avfallsförbränning som
återvunnen energi och jämställs med spillvärme från andra industriprocesser. Avfallet innehåller en
blandning av material även av fossilt ursprung, till exempel plastavfall från fossil råvara.
KÄRNKRAFT räknas som en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar.
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MÅL, ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILT ANSVAR
1. Energianvändning (energi och effekt) i bebyggelse är i snitt 3 procent mer effektiv per år från år 2021
(Normalårskorrigerade tal kWh/m2 A-temp, år i hela beståndet)

ÅTGÄRD
1. Rådgivning om energieffektivisering erbjuds genom bland annat den kommunala energi- och
klimatrådgivningen till hushåll, föreningar och företag.
Särskilt ansvar: Byggnadsnämnden Miljönämnden

2. Aktivt delta i regional samverkan (miljösamverkan Halland, energikontoret Region Halland)
Särskilt ansvar: Byggnadsnämnden Miljönämnden
3. Energitillsyn inkluderas i miljötillsynen
Särskilt ansvar: Miljönämnden
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
4. Införa och utveckla energiledningssystem
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden Samtliga bolag
5. Energieffektiviseringsåtgärder redovisas årligen i verksamhetsplanen/affärsplanen
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden Kommunstyrelsen Samtliga bolag
2. År 2030 är all energianvändning inom bebyggelsesektorn fossilfri eller återvunnen energi
(fjärrvärme/fjärrkyla)
ÅTGÄRD
1. Rådgivning om energieffektivisering erbjuds genom bland annat den kommunala energi-och
klimatrådgivningen till hushåll, föreningar och företag.
Särskilt ansvar: Byggnadsnämnden Miljönämnden
2. Aktivt delta i regional samverkan (miljösamverkan Halland, energikontoret Region Halland)
Särskilt ansvar: Byggnadsnämden Miljönämnden
3. Energitillsyn inkluderas i miljötillsynen
Särskilt ansvar: Miljönämnden
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
4. All el som kommunen köper kommer från förnybara energikällor
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen Samtliga bolag
5. Fossil energi för uppvärmning är helt utfasad (senast 2022)
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden Teknik- och fritidsnämnden Samtliga bolag
3. Minskad klimatpåverkan från byggsektorn
ÅTGÄRD
1. Ta fram projektspecifika hållbarhetsprogram i markanvisningsprocessen för lägsta möjliga
klimatpåverkan.
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
2. Ny- och ombyggnation görs med lägsta möjliga klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden HFAB
3. Underhålla, renovera och förvalta befintliga fastigheter för att öka livslängden.
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden HFAB
4. Välja byggmaterial med låg klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden HFAB
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STYRHJÄLPMEDEL
•
•
•

Boverkets Byggregler (BBR) och annan
lagstiftning
Energideklarationer och energikartläggningar
Energi- och klimatrådgivning

•
•
•

Markupplåtelseavtal
Stöd och bidrag för energi och klimatåtgärder
Upphandling

NYCKELTAL
Energianvändning per energislag i
bostadsbeståndet

Energianvändning per energislag i
kommunala fastigheter

FIGUR 17. Användning av olika energislag i
allmännyttans bostadsbestånd. Hushållens el är
inte inkluderat, endast el för drift fastighetens
gemensamma funktioner, såsom trapphus och
gemensamma tvättstugor redovisas som
fastighetsel. Elen är förnybar. El-och
värmepumpar redovisas separat. HFAB har
sedan tidigare fasat ut oljepannor med fossila
bränslen. Fjärrkyla används inte. Källa: HFAB

FIGUR 16. Användning av olika energislag i

kommunens fastighetsbestånd. Från 2013 ställs
krav på ursprungsmärkning av förnybar el (100
% vattenkraft) och endast biogas upphandlas.
Källa: Teknik och fastighetskontoret

Energianvändning och uppvärmd yta
bostäder

Energianvändning och uppvärmd yta
kommunala fastigheter

FIGUR 19. Total energianvändning för uppvärm-

FIGUR 18. Total energianvändning för upp-

ning (normalårskorrigerad) och fastighetsel i
förhållande till uppvärmd yta (m2 Atemp).
Hushållens el är inte inkluderad, endast fastighetsel (trapphusbelysning, fläktar, cirkulationspumpar, hissar). Tillkommande yta i energieffektiv nyproduktion bidrar till att minska den
specifika energianvändningen.

värmning (normalårskorrigerad) och övrig el
(verksamhet och fastighetsel) i förhållande till
uppvärmd yta (m2 Atemp). I början av perioden
gjordes en aktiv satsning på energieffektivisering och energianvändningen
minskade trots att fastighetsbeståndet växte. I
slutet av perioden följer energianvändningen
utökningen av lokalyta..

Källa: HFAB

Källa: Fastighetskontoret
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Energianvändning i kommunala
bostadsbeståndet

Energianvändning i kommunala
fastigheter

FIGUR 20. Energianvändning (normalårskorrige-

FIGUR 21. Energianvändning (normalårskorrige-

Källa: Fastighetskontoret

Källa: HFAB

rad) per kvadratmeter.

rad) per kvadratmeter.

Olika förhållanden

De kommunala fastigheterna har väldigt
olika verksamheter i lokalerna, allt från
stora idrottshallar till förskolor med eller
utan tillagningskök vilket gör att
energibehovet varierar och är inte
jämförbart med HFAB:s mer homogena
bostadsbestånd.

Fördelning av klassificering av energideklarerade fastigheter.
Efterhand som de nya energideklarationerna genomförs kommer antal fastigheter i respektive energiklass kunna
redovisas.
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Intresset för egenproduktion med solenergi ökar, men utgör fortfarande en låg andel av hela
energibehovet. Regional produktion av andra energikällor, som biogas och pellets, är också ett sätt att göra
samhället mer robust och mindre beroende av importerade energikällor.
Biobränslen avger biogent koldioxid vid förbränning och
förutsätter att återväxten sker i samma takt som uttaget
för att inte öka koldioxidhalten i atmosfären. När skog
växer binds koldioxid in och blir en naturlig kolsänka, så
länge kolet finns bundet i virket.
Användningen av trävirke vid byggande av hus och andra
varaktiga strukturer 9 lagrar kolet under hela sin livstid.
Andra tekniker som används som kolsänkor och
koldioxidavskiljning är biokol och CCS Carbon Capture
Storage 10.

Biogena utsläpp

All förbränning frigör koldioxid. Pellets,
ved, etanol, HVO och andra biobränslen
avger biogent koldioxid.
Molekylen är densamma som den
koldioxid som frigörs vid förbränning av
fossila produkter och bidrar på samma
sätt till klimatpåverkan om det inte finns
balans där koldioxiden binds in i
växtligheten i samma takt som uttaget
sker.

För jordbrukssektorn där utsläpp av växthusgaserna
metan och lustgas är höga är biogasproduktion ett sätt att
minska utsläppen. Genom rötning av stallgödsel tas metangasen omhand istället för att avgå till
atmosfären. Rötresterna minskar behovet av mineralgödsel och därmed även utsläpp av lustgas. Biogas
kan dessutom ersätta fossil naturgas. Det är en dubbel klimatnytta när biogas ersätter fossilt drivmedel
samtidigt som rötrest ersätter mineralgödsel.

Negativa utsläpp och kolsänkor

Biokol och koldioxidavskiljning

Det kommer också att krävas så kallade
negativa utsläpp, där växthusgaser
binds in för att kompensera för utsläpp
som skett tidigare och för biogena
utsläpp som inte går att undvika från
exempelvis livsmedelsproduktion.

Biokol har uppmärksammats som en
möjlig kolsänka. Den kan tillverkas av
organiskt material, till exempel
trädgårdsrester och matavfall, som
upphettas till höga temperaturer i en
syrefri miljö. Biokolet innehåller koldioxid
som växter bundit in kan lagra kolet i
marken under lång tid samtidigt som det
fungerar som jordförbättring.

När skogen växer binds koldioxid in och
blir en naturlig kolsänka, så länge kolet
finns bundet i virket.
Användningen av trävirke vid byggande
av hus och andra varaktiga strukturer
lagrar kolet under hela sin livstid.

En industriell teknik som utvecklas för att
minska utsläppen där fossil energi
används är koldioxidavskiljning – CCS
(Carbon Capture Storage ) Då avskiljs
koldioxiden under den industriella
processen för att sedan lagras under
mark.

Andra tekniker som utvecklas för att
fungera som kolsänkor och koldioxidavskiljning är biokol och CCS Carbon
Capture Storage.

9

Koldioxidavskiljning kan även nyttjas när
biobränslen används för att fånga upp
och lagra biogena koldioxidutsläpp. Den
tekniken kallas BECCS (Bio-Energy
Carbon Capture and Storage)

Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4 (regeringen se)
Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) - Naturvårdsverket (naturvardsverket se)

10
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FOKUS 4. Klimatsmart konsumtion
I stora delar av världen lever vi i en ekonomi som bygger på
konsumtion. Ökat välstånd genererar mer konsumtionsbaserade
utsläpp. Det uppskattas att knappt två tredjedelar av
växthusgasutsläppen som svenskarnas konsumtion orsakar idag
sker i andra länder och dessa utsläpp syns inte i den lokala
statistiken. För att nå riksdagens generationsmål utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser, behöver
vi även beakta de utsläpp som orsakas av vår import.

Riksdagens generationsmål

”Det övergripande målet för
miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen i Sverige är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”

Till skillnad från produktionsbaserade utsläpp, som mäts utifrån
vad som släpps ut inom territoriet, så utgår konsumtionsbaserade utsläpp på varor och tjänster som
används i Sverige, även om de är producerade någon annanstans i världen. Här finns ingen kommunal
statistik att tillgå för variationer i mängden utsläpp. Insatserna får därför mätas på annat sätt.
I Sverige uppskattas de konsumtionsbaserade utsläppen till cirka 8 ton per invånare (2018). Hushållens
konsumtion av livsmedel, transporter och resor samt av andra varor och tjänster står för cirka 5 ton per
invånare. Resterande del kommer från den offentliga sektorns konsumtion av varor och tjänster.
Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 2018

Vad ingår i de
konsumtionsbaserade utsläppen?
Hushållens konsumtion står för tre
femtedelar av de konsumtionsbaserade
utsläppen. Det är utsläpp som kan
kopplas till hushållens utgifter för varor
och tjänster, som används för att
tillgodose hushållens behov.
De resterande två femtedelarna kommer
ifrån offentlig konsumtion och
investeringar. Offentlig konsumtion
motsvaras av de varor och tjänster som
exempelvis skolor, sjukhus och
myndigheter köper in för att bedriva sin
verksamhet.
Investeringar är utsläpp kopplat till
byggnader, maskiner, datorer,
värdeföremål och lagerinvesteringar.

Figur 24. Andelar per konsumtionsområde som
en följd av konsumtion i Sverige. Utsläppen sker
både inom och utanför Sveriges gränser.
Källa: Naturvårdsverket/Sveriges officiella statistik

Källa: Naturvårdsverket och Statistikmyndigheten
SCB

Hållbara konsumtionsmönster är en viktig del i att minska
klimatutsläppen. För att nå en mer hållbar konsumtion
krävs att fler produkter återanvänds, delas, hyrs och leasas
istället för att nytillverkat efterfrågas. Genom minskad nytillverkning behöver inte lika mycket energi
användas och utsläpp kan minskas. Det handlar om att öka användningen av redan tillverkade produkter
för att nå ökad resurseffektivitet och bättre hushållning med ekonomiska resurser. I samhällets omställning
till cirkulär ekonomi kommer nya affärsmodeller att genereras inom näringslivet. Framför oss ligger ökade
incitament för att produkter designas, tillverkas och används så att de går att återanvända, reparera och
uppgraderas så att de håller en längre livslängd. Det är samtidigt en fråga om avfallsminimering. Hur en
produkt hanteras när den väl blivit avfall behandlas i kommunens avfallsplan.
Kommuner och myndigheter handlar varje år för miljarder kronor och har en stor påverkansmöjlighet att
styra mot en klimatsmartare och mer hållbar konsumtion. Upphandling är ett kraftfullt verktyg för att
skapa ett hållbart Halmstad och kommunens upphandlingsfunktion har en central roll i att stödja, utveckla
25
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och driva upphandlingsarbetet i denna riktning. Detta arbete regleras i Riktlinjer för Halmstads kommuns
inklusive de kommunala bolagens upphandlingar och inköp.
Livsmedel står för en stor del av de konsumtionsbaserade utsläppen både för hushållen och den offentliga
sektorn. Vid internationell jämförelse är svensk livsmedelsproduktion förhållandevis resurseffektiv.
Genom att styra efterfrågan till svenskproducerat livsmedel stärker vi också det svenska näringslivet.
Vidare handlar det i stor utsträckning om att ställa om från en animaliebaserad till en mer växtbaserad
kost, vilket även bedöms ha en positiv påverkan på hälsan. I kommunens riktlinje för måltidsverksamheten
(dnr KS 2020/00352) regleras krav på livsmedel som serveras i kommunens restauranger.
Att minska matsvinnet är ytterligare en viktig åtgärd för att bättre hushålla med redan tillverkade resurser.
Detta tas även upp i kommunens avfallsplan ((Kommunfullmäktige 20181219).
Utrikes resor och transporter fångas inte i den nationella statistiken. Utsläppen från svenskarnas flygresor
har fördubblats de senaste 20 åren då avlägsna semester-destinationer blivit populära och med
lågprisflygen har weekendresorna till olika destinationer i Europa ökat. Vilken långsiktig effekt 2020 års
pandemi kommer att få vet vi inte än. Möjligtvis upplever fler närliggande destinationer som tryggare.
Möjligheten att producera billiga varor har ökat omsättning på kläder, elektronik, inredning och andra
produkter. Det låga produktionspriset avspeglas ofta i en begränsad livslängd för produkten. I den
cirkulära ekonomin handlar det också om att i högre grad ställa om till funktion och tjänst i stället för
produkt. Digitaliseringens möjligheter kan bidra till att främja omställningen. Därtill handlar cirkulär
ekonomi om att tillverka produkter i hållbara material som är biobaserade och förnybara och på detta sätt
ersätta fossilbaserade råvaror i produkter och produktionsprocesser.
Regelbundet underhåll är en avgörande faktor för livslängden. Inte minst för större investeringar som
byggnader, där närmare en tredjedel av fastighetens totala miljöpåverkan sker under byggnadsfasen. Val av
material har också stor betydelse. Traditionell betong ger en hög klimatpåverkan vid framställning, medan
träbyggnader binder in kol under hela byggnadens livstid. Främjande av cirkulär ekonomi och minskad
klimatpåverkan möjliggörs när återbruk tillämpas vid renovering och rivning av byggnader samt när
återbrukat material väljs i nybyggnadsprojekt.
Kommuner och andra investerare kan också påverka genom att
investera fossilfritt och på så sätt förflytta kapital i en mer hållbar
riktning genom att tillföra kapital till de bolag som verkar för
Parisavtalets mål och Agenda 2030. Halmstads kommuns
finanspolicy ger riktlinjer för hur kommunen ska göra placeringar
på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och söka
placeringar i företag som har hållbara lösningar på framtidens
utmaningar, exempelvis energieffektiva produkter och tjänster
som leder till minskad klimatpåverkan. Ett sätt för kommunen att
bidra till ett hållbart samhälle är använda sig av gröna lån vid
finansiering av koncernens eget medelbehov dvs vid upplåning.

Gröna lån

En finansieringsform som främjar miljön
och ett hållbart samhälle.
Pengarna kommer från placerare som
vill att deras förvaltade medel ska göra
skillnad för miljön.
Gröna lån har hjälpt till att finansiera
sorteringsanläggningen för matavfall
och passivhusen i Harplinge.
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MÅL, ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILT ANSVAR
1. Minskad klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Kommunens riktlinje för måltidsverksamheten inkluderar klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Servicenämnden
2. Minskad klimatpåverkan från övriga konsumtionsvaror
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Ställa krav på att material och produkter har låg klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
2. Ställa krav på energieffektivitet vid inköp av vara eller tjänst
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
3. Ställa krav på att produkter som köps, leasas eller hyrs in utformas för en lång livslängd som
gör det lättare att återanvändas och repareras och slutligen materialåtervinnas
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
4. Återbruk är förstahandsalternativ framför inköp av nyproducerade varor
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
3. Öka återbruket från byggsektorn
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Vid bygg- och renoveringsprojekt överväga möjlighet att använda återbrukat material och
produkter
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden Samtliga bolag
2. Genomföra rivning och demontering som möjliggör återbruk av material och produkter
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden
4. Klimatsmarta kapitalinvesteringar
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera,
utvinna eller producera fossil energi
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
2. Placeringar ska sökas i företag med produkter och tjänster som leder till minskad
klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
3. Synliggöra kommunens investeringsprojekt som finansieras med gröna lån
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

STYRHJÄLPMEDEL
•
•
•

Upphandlingskrav/Funktionsupphandling
Information och rådgivning
Kapitalplacering

NYCKELTAL
Lämpliga nyckeltal ska tas fram.
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KAPITEL 5. GLOBALA MÅL OCH NATIONELLA
MILJÖKVALITETSMÅL
5.1. Agenda 2030 och de globala målen

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030
den mest ambitiösa överenskommelsen för
hållbar utveckling som världens ledare någonsin
har antagit. Målen är universella och gäller alla
världens länder som också har ett gemensamt
ansvar för genomförandet. De är integrerade och
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala
och den miljömässiga.

Bild: FN:s 17 globala mål, Agenda 2030

Alla har ett ansvar för att målen nås, och
kommunerna är en viktig aktör. Energi- och klimatplanen bedöms påverka flera av målen i olika grad. För
några av målen är det mer tydligt att energi- och klimatplanen kan styra mot en uppfyllnad av målen, men
den kan också ge indirekta effekter, i de flesta fall positiva men det är viktigt att vara uppmärksam på
helhetssyn på hållbarhetsaspekterna så åtgärden inte ger negativa effekter på något annat område.

Styrning mot:
HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA Kommunkoncernen

är både en stor energianvändare och en
energiproducent. I avsnittet stabila och hållbara energisystem finns mål och åtgärder som
bidrar till att säkerställa tillgång på energi, att väsentligen öka andelen förnybar energi och
förbättra energieffektiviteten.

Kommunkoncernen har stort
inflytande på infrastrukturen för såväl fjärrvärme och elnät. Dialog och samverkan med
andra aktörer och genom att kommunen själv investerar i solenergi och nya tillämpningar
och produktionsmetoder för energi kan stimulera utveckling och innovation.

HÅLLBAR INDUSTRI INNIVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen
för bostadsplanering, transport-infrastruktur och den tekniska försörjningen. När vi
planerar och bygger nytt, liksom vid renovering av befintliga byggnader och områden är
åtgärder för energieffektivitet och förnybarhet i både energi- och materialanvändning
viktigt.

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Kommunkoncernen köper årligen varor och
tjänster för stora belopp. Upphandling är ett viktigt verktyg att ställa klimat och miljömässiga krav på leverantörerna och på så sätt driva utvecklingen för en mer klimatsmarta
och hållbarare konsumtions- och produktionsmönster. Konsumtionen leder till utsläpp i
andra delar av världen.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Förutom att planera för att minska riskerna i ett
förändrat klimat ska kommunen verka för att minska utsläppen som driver
klimatförändringarna. Energieffektivisering och omställning till förnybar energi är viktiga
insatsområden både inom transportområdet och för bebyggelse och industri.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR
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Ger även effekt på:
Användning av vissa förnybara bränslen och material kan ge en negativ
inverkan på livsmedelsförsörjningen genom att odling av lokala livsmedel trängs undan till
förmån för produktion av växtbaserade råvaror till energi och material. Det kan undvikas
genom att ha tydliga hållbarhetskrav på hela produktionskedjan vid upphandling.

INGEN HUNGER

Fossil energianvändning ger upphov till föroreningar i luft
och vatten. En övergång till förnybar energianvändning minskar föroreningar och kan
bidra till bättre hälsa och välbefinnande och minska antalet döds- och sjukdomsfall till
följd av skadliga föroreningar.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA En energieffektiviseringsåtgärd är att minska
vattenanvändningen, inte minst varmvattenanvändningen. Genom att minska uttaget av
vatten räcker vattenreserverna till fler.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT Genom

att tydligt ställa
hållbarhetskrav vid upphandlingar på hela kan också arbetsmiljön förbättras i
produktionsledet. Teknikutveckling och utveckling av nya processer för ökad
resurseffektivitet.
Haven tar upp koldioxid från luften som har bildats vid
förbränning av fossila bränslen. Det ger en negativ inverkan på det marina livet, En
övergång till fossilfria bränslen minska utsläpp av försurande ämnen vilket även är positivt
för haven.
HAV OCH MARINA RESURSER

Avskogning och utarmande av skogar ger
många negativa effekter. Vid användning av biobränsle är det viktigt att produktionen av
denna inte driver på det problemet. Det kan undvikas genom att ha tydliga hållbarhetskrav
på hela produktionskedjan vid upphandling.
EKOSYSTEM OCH EKOLOGISK MÅNGFALD
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5.2. Nationella miljökvalitetsmål

Redan 1999 tog riksdagen fram miljökvalitetsmål för en miljömässigt hållbar utveckling.
Varje miljökvalitetsmål har ett antal etappmål. Flera
av dessa har som har år 2020 som målår, till
exempel resurshushållning i byggsektorn och
livsmedels-kedjan. För aktuell beskrivning av dessa
hänvisas till naturvårdsverkets hemsida. 11
På samma sätt som för de globala målen så bidrar
energi- och klimatplanen i en positiv riktning för
flera av miljökvalitetsmålen. Det finns ett självklart
samband med målet Begränsad klimatpåverkan,
men det finns även kopplingar till flera andra som
Frisk luft och God bebyggd miljö.

Bild från Naturvårdsverket, Illustratör: Tobias Flygare

Begränsad klimatpåverkan

Planen redovisar mål och åtgärder för att energieffektivisera i både bebyggelsesektorn och
transportsektorn samt att fasa ut användning av fossil energi. Resurshushållning och klimatrelaterade
krav på med varor, produkter och tjänster bidrar också till minskade utsläpp.

Frisk luft

Minskad användning av fossila bränslen minskar även utsläpp av andra förorenande ämnen. Mindre
utsläpp ger renare luft.

God bebyggd miljö

Minskade trafikflöden och klimatsmarta logistiklösningar minskar trängseln på vägstrukturen i en
tätbebyggd stad och ger mer och hälsosammare utrymme för invånarna.

Miljökvalitetsmålet - Begränsad klimatpåverkan
Riksdagens definition 1999:
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”
Riksdagen har sedan fastställt en precisering av målet:
”Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå
och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige
ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.”

11

www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal
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KAPITEL 6. SAMLAD MILJÖBEDÖMNING
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska 6 kap. miljöbalken tillämpas på energiplaner.
Miljöbalken föreskriver att det krävs en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas.
Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan på
miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Bedömningen grundar sig inte på energianvändningens totala miljökonsekvenser, utan konsekvenser av
det som föreslås i planen.
Energi- och klimatplanen beskriver på ett övergripande sätt inriktningen för Halmstads kommun
strategiska arbete för en hållbar utveckling på energiområdet. Varken naturområden eller andra områden
riskerar att påverkas på ett sådant sätt att negativa miljöeffekter kan uppstå till en följd av planens
genomförande. Istället bidrar ett genomförande av mål och åtgärder till att avhjälpa miljöproblem.
Därmed är det inte några formella krav på omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen.
Det centrala är att minska den globala temperaturökningen och att Halmstad har ett stabilt och hållbart
system. Mål och åtgärder som anges förväntas även att ge en positiv inverkan på flera av de globala målen
och nationella miljökvalitetsmålen.
I de fall det tillkommer åtgärder som krävs för att nå målen och de kan komma att medföra en betydande
miljöpåverkan som avses i kapitel sex i miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för det
enskilda fallet.

MER ATT LÄSA

Underlag till texterna är hämtade från flera källor. Här listas några länkar till material som varit underlag
för planen.
Regeringens klimatpolitiska ramverk juni 2017: Det klimatpolitiska ramverket - Regeringen.se
Sammanfattning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan, juni 2020:
www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/06/en-samlad-politik-for-klimatet
Regional energi- och klimatstrategi för Halland, 2019: www.lansstyrelsen.se/halland/miljo-ochvatten/energi-och-klimat.html
Nationella emissionsdatabasen, 2020: Nationella emissionsdatabasen - Regional Utveckling och
Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)

Kommunala koldioxidbudgetar Klimatledarskapsnoden, CCL, Uppsala Universitet 2019:
Uppdragsforskning lokala koldioxidbudgetar / The Swedish Carbon Budget Challenge 2018 – CEMUS (uu.se)

Halmstads koldioxidbudget 2020: Halmstads kommun Del I - Koldioxidbudget.pdf | Använder Box
Biogena utsläpp och klimatpåverkan 2021: Biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
Vägen till en klimatpositiv framtid: Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:4 (regeringen.se)
Koldioxidavskiljning och lagring: Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) - Naturvårdsverket
(naturvardsverket.se)
FN:S Globala mål Agenda 2030: Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se)
Sveriges miljökvalitetsmål: www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sverigesmiljomal/Etappmal
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KF § 60

Dnr KS 2019/00492
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1(4)

Antagande av kommunfullmäktiges plan för energi och klimat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för energi och klimat, reviderad efter KTHU
2021-05-18.
Ärendet
Halmstads nuvarande energiplan – handlingsprogrammet för hållbar energi 2015-2020
som beslutades i kommunfullmäktige 2015-11-30 § 143, behöver revideras, då
kommunerna ska ha en aktuell energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering.
Det är extra aktuellt eftersom energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna
världen står inför och utsläppen av växthusgaser behöver minska i en betydligt snabbare
takt för att nå den globala klimatöverenskommelsen som gjordes i Paris december 2015.
Energi- och klimatplanen ska förtydliga kommunens strategival för att bidra till att
minska den globala temperaturökningen i linje med parisavtalet. Den ska även
synliggöra Halmstads strategiska arbete för en hållbar utveckling på energiområdet och
visa kommunens position när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med
omvärlden, till exempel vid samverkan med andra aktörer eller ansökan om anslag för
klimatinvesteringar och hållbar samhällsutveckling. Planen pekar ut fyra fokusområden
som behöver som kommunen har direkt inflytande över och som ses som särskilt
viktiga för att lyckas begränsa påverkan på klimatet.
Många bra enskilda insatser görs redan av olika aktörer i samhället och i näringslivet,
och med ökad dialog och samverkan kan det bli ett mer kraftfullt utfall.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2021-06-01, KS § 181
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2021-05-18, KTHU § 53
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och avdelningen för
ekonomi och styrning
Kommunens energigrupp
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, löpande information
Byggnadsnämnden, 2021-02-24, BN § 22
Halmstads Fastighets AB, 2021-02-19
Laholmsbuktens VA AB, 2021-02-15, LBVA AB § 15
Kulturnämnden, 2021-01-28, KN § 8
Räddningsnämnden, 2021-01-28, RN § 6
Fastighetsnämnden, 2021-01-27, FN § 2
Hemvårdsnämnden, 2021-01-27, HN § 4
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden, 2021-01-25, MN § 4
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-01-25, TFN § 7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-01-25, UAN § 4
Barn- och ungdomsnämnden, 2021-01-20, BUN § 11
Halmstads Energi och Miljö AB, 2021-01-15
Överförmyndare i samverkan, 2020-12-18, ÖIS § 105
Halmstads Stadsnät AB, 2020-12-16, HSAB § 77
Destination Halmstad AB, 2020-12-15
Servicenämnden, 2020-12-14, SE § 63
Samrådsförslaget för kommunens energi- och klimatplan har även skickats på samråd till
externa parter.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för energi och klimat.
Yrkanden
Staffan Svensson (C) och Yngve Kihlberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Svein Henriksen (MP) yrkar att följande ändringar görs i Plan för energi och klimat:
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 16 punkten 1.1, ändra ”2025” till ”2023”.
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 19 punkten 1, ändra ”3 procent” till ”fyra
procent”.
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 19 punkten 2, ändra ”2030” till ”2025”.
- Under Åtgärd i kommunal verksamhet, sida 19 punkten 4, lägga till ”senast 2022” efter
”energikällor” så att meningen lyder: ”All el som kommunen köper kommer från
förnybara energikällor senast 2022”.
- Under 2. Öka lokal- och regionalproducerad energi, Åtgärd i kommunal verksamhet, sida 24
punkten 3, får följande lydelse: ”Fördubbla energiproduktion från kommunens solceller
till 2025 jämfört 2020”.
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 27 punkten 1, lägga till: ”med 50 % till 2024
jämfört 2020” efter ”livsmedel” så att rubriken lyder: ”Minskad klimatpåverkan från
konsumtion av livsmedel med 50 % till 2024 jämfört 2020”.
- Under 3. Öka återbruket från byggsektorn, Åtgärd i kommunal verksamhet, sida 27 punkten 1,
får följande lydelse: ”Vid bygg- och renoveringsprojekt ska återbrukat material och
produkter väljas i första hand”.
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Svein Henriksens (MP) yrkanden.

Justerandes signatur
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Tania Bengtsson (V) yrkar att under Fokus 3. Ett stabilt och hållbart energisystem, sida 22,
lägga till följande text: ”Vindkraftens utbyggnad i Halmstad till lands och till havs är
dock angelägen ur klimatsynpunkt. Dialog med försvaret bör förstärkas för att
underlätta utbyggnad på i övrigt lämpliga lägen.”
Svein Henriksen (MP) yrkar bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på Tania Bengtssons (V) yrkande.
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande.
Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster allt enligt omröstningslista 1, § 60.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) yrkande.
Ordföranden (M) prövar Svein Henriksens (MP) yrkanden och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå dessa.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på Svein Henriksens (MP) yrkanden.
Nej-röst för bifall till Svein Henriksens (MP) yrkanden.
Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster allt enligt omröstningslista 2, § 60.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Svein Henriksens (MP) yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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KAPITEL 1. INLEDNING
Energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen står inför. Det sätt som vi arbetar
med energi- och klimatfrågor på har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun
och för hur konsekvenserna blir för världens klimat.
Energi- och klimatplanen blir Halmstads fjärde version av en kommunal energiplan och ersätter
Halmstads energiplan – handlingsprogrammet för hållbar energi 2015-2020 (KF 2015 §143).

1.1. Syfte

Energi- och klimatplanen ska förtydliga kommunens
strategival för att bidra till att minska den globala
temperaturökningen i linje med parisavtalet. Den ska även
synliggöra Halmstads strategiska arbete för en hållbar
utveckling på energiområdet och visa kommunens position
när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med
omvärlden, till exempel vid samverkan med andra aktörer
eller ansökan om anslag för klimatinvesteringar och hållbar
samhällsutveckling.
Planen ligger i linje med kommunens vision, värdegrund
och planeringsdirektiv och ska användas som vägledning
och styrdokument i den löpande kommunala
verksamheten. Den är ett underlag till översikts- och
detaljplaner, andra kommunala planer samt till yttranden
och utredningar. Planen anger dessutom kommunens
strategiska inriktning för en långsiktigt hållbar utveckling
på energiområdet. Planeringshorisonten är år 2050, samma
som för den nya översiktsplanen och flera av kommunens
andra fysiska planer. Men åtgärder behöver ske omgående
och därför är år 2025 en etapp för denna planen. Många
nationella mål och internationella överenskommelser har
2030 som målår och anges i en del jämförelser.

Varför är det så bråttom?
Vid 2 graders uppvärmning väntas till
exempel extremväder bli betydligt
vanligare, havshöjningen större och
effekterna på hälsa, ekosystem, ekonomi,
tillgång till vatten och mat betydligt
allvarligare än vid 1,5 grader.
FN:s klimatpanel bedömer att det krävs
omfattande utsläppsminskningar och att
de globala utsläppen av koldioxid
behöver nå nettonollnivå runt 2050 för att
det ska gå att begränsa uppvärmningen
till 1,5 grader.
Det är också viktigt att utsläppsminskningarna sker så snart som möjligt
eftersom den ackumulerade mängden
utsläpp till atmosfären avgör hur stor
uppvärmningen blir.

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av
koldioxid.

1.2. Omfattning och avgränsning

Halmstads tidigare energiplaner har varit inriktade på att minska koldioxidutsläpp från energianvändningen genom effektivisering och omställning till förnybara bränslen och återvunnen energi. Men
även utsläppen från vår konsumtion är betydande för vår klimatpåverkan, vilket Naturvårdsverket pekar på
i sitt underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Särskilt framträdande är konsumtionen av
importerat kött och internationella flygresor. Därför tar nu Halmstads kommun även med
konsumtionsbaserade utsläpp i energi- och klimatplanen.
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Länsstyrelsen i Hallands regionala energi- och klimatstrategi (oktober 2019) lyfter även den de
konsumtionsbaserade utsläppen, samt utsläpp av andra klimatpåverkande gaser som metan och lustgas.
Konsumtionsbaserade utsläpp behandlas i kapitel fyra, Strategival för Halmstad. Det är dock svårt att mäta
konsumtionsbaserade utsläpp och utsläpp från jordbrukssektorn på lokal nivå och kommunerna har
begränsat inflytande över de områdena. I kapitlet berörs även kapitalplaceringar.
Planens målsättningar för utsläppsminskningar baseras på kunskapen om att klimatpåverkande utsläpp
behöver minska i en mycket snabbare takt än de knappt 2 procent per år som sker i Sverige idag. Enligt
regeringens klimatpolitiska råd behöver växthusgasutsläppen snarare minska 5–8 procent per år för att
Sverige ska ta sitt ansvar enligt Parisavtalet. Enligt den lokala koldioxidbudget för Halmstad som
kommunen låtit Kunskapsnoden vid Uppsala Universitet ta fram, behöver koldioxidutsläppen minska med
15 procent per år. Kunskapsnoden bedriver uppdragsforskning kring lokala koldioxidbudgetar och har
tagit fram ett flertal sådana.
Energitillförsel och nätkapacitet har bara berörts övergripande i tidigare energiplaner men med en ökande
elektrifiering behöver även risken för effekt- och kapacitetsbrist belysas. Det tas upp i avsnittet om ett
stabilt och hållbart energisystem i kapitel fyra Strategival för Halmstad.
Planens fokus är att minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala uppvärmningen. Den
anpassning som behövs till ett förändrat klimat och de åtgärder som krävs för att minska samhällets
utsatthet för ett extremare klimat behandlas i kommunens klimatanpassningsplan.
Transportsektorn har stor betydelse för klimatpåverkan och behöver hanteras utifrån flera olika perspektiv.
Energi- och klimatplanen behandlar främst bränsleanvändningen i de transporter som sker i den
kommunala verksamheten. Medan planen för transportsystemet hanterar fysiska förutsättningar och
prioriteringar inom transportsystemet. Även kommunens översiktsplan har en avgörande roll att med den
fysiska planeringen styra trafikutvecklingen i hållbar riktning.
Även till kommunens avfallsplan finns överlappning på vissa områden, insamling av matavfall för
biogasproduktion och restavfall till fjärrvärme, samt när det gäller att förebygga uppkomsten av avfall för
att minska konsumtionsbaserade utsläpp.

1.3. Ansvar

Kommunfullmäktiges planer förtydligar ambitioner och strategier inom områden av större vikt (principiell
beskaffenhet) för kommunen. Planerna syftar till att styra och vägleda så att kommunen agerar på ett visst
sätt för att nå uppsatta mål eller en utveckling inom det område planen omfattar.
En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel mot en hållbar utveckling.
Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, myndighetsutövare, informatör,
fastighetsägare, arbetsgivare eller som ägare till ett energibolag. I egenskap av dessa olika roller kan
kommunen nå andra viktiga aktörer som producerar, distribuerar och använder energi.
Ansvaret ligger på samtliga nämnder och bolag utifrån ansvarsområde.
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1.4 Organisation av kommunens energiarbete
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
samordning av energiarbetet i kommunen, men
kompetensen finns i olika delar av den kommunala
organisationen. Denna samlas i kommunens energigrupp.

De som ingår i denna har alla en god insyn i respektive
verksamhets förutsättningar och möjligheter att medverka
dels till att begränsa klimatpåverkande utsläpp till en hållbar
nivå, dels till att de klimatpolitiska målen på nationell och
internationell nivå kan nås.

Kommunens energigrupp
Tjänstepersoner från följande
verksamheter har varit delaktiga;
Kommunledningsförvaltningen
Fastighetskontoret
Bygg- och miljöförvaltningen
Halmstads Energi och Miljö AB (HEM)
Halmstads Fastighets AB (HFAB)
Laholmsbuktens VA AB (LBVA)
Servicekontoret (har informerats)

Förutom att ta fram förslag till riktlinjer på energiområdet,
som denna energi- och klimatplan, fungerar energigruppen
som referens vid samordning av energirelaterade frågor,
utformning projektansökningar och erfarenhetsutbyte.
Kommunledningsförvaltningen är sammankallande till
mötena som sker 2–3 gånger per år. Vid behov sammankallas energigruppen oftare.

Samverkan och erfarenhetsutbyte inom och mellan kommunens egna verksamheter och med externa
parter sker kontinuerligt.

KAPITEL 2. KLIMATPOLITISKA MÅL OCH UTMANINGAR
2.1. Parisavtalet – ett gemensamt
klimatavtal för världens länder

Parisavtalet

På FN:s klimatkonferens i Paris i december 2015
enades världens länder om ett nytt klimatavtal som ska
börja gälla senast år 2020. Enligt detta Parisavtal ska
den globala temperaturökningen hållas väl under 2
grader med sikte på att den ska stanna vid 1,5 grader.
En global översyn av de samlade åtagandena kommer
att ske vart femte år med start 2023.

2.2. Sveriges klimatpolitiska ramverk

Sverige har sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk
som styr klimatpolitiken. Ramverket består av
klimatmål och en klimatlag, samt ett oberoende
klimatpolitiskt råd som utvärderar regeringens samlade
politik utifrån klimatmålen.
Ramverket ska ge en bred och långsiktig förankring av
hur vi i Sverige ska ta vårt ansvar i klimatfrågan och
leva upp till Parisavtalet och FN:s globala mål för
hållbar utveckling – Agenda 2030.

Förenta nationernas klimatavtal 12
december 2015
Genom Parisavtalet har länderna bland
annat förbundit sig till att:
•
Hålla ökningen av den globala
medeltemperaturen väl under 2 grader,
med sikte på att inte överstiga 1,5
grader
•
Öka anpassningsförmågan för skadliga
effekter av klimatförändringarna
•
Anpassa de finansiella flödena så att de
går att förena med minskade utsläpp av
växthusgaser
Avtalet ska också genomföras så att rika
länder som redan har släppt ut mycket
växthusgaser ska ta täten och göra
omställningen snabbare än det globala
snittet.
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Klimatmål
Riksdagens långsiktiga mål är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 1.
Minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige. Därefter ska Sverige uppnå negativa utsläpp.
På väg mot det långsiktiga målet finns också flera etappmål. Utsläppen av växthusgaser ska vara:
• 40 procent lägre 2020 jämfört med 1990
• 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990
• 75 procent lägre 2040 jämfört med 1990
• Utsläppen för inrikes transporter (exklusive inrikesflyg) ska vara 70 procent lägre år 2030,
jämfört med 2010
Klimatlag
Klimatlagen från 2018 lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet
ska bedrivas. Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen och vart
fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska
uppnås.

2.3. Sveriges klimatpolitiska handlingsplan

I december 2019 presenterade regeringen den första klimatpolitiska handlingsplanen 2. Den redovisar fler
än 100 åtgärder, både övergripande och sektorsspecifika. Bland annat ska lagstiftning och samhällsmål ses
över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Även regelverket för konsekvensanalyser av
klimatarbetets effekter inom olika politikområden ska ses över. Exempelvis är transporter och industri
relevanta områden att analysera.
Den klimatpolitiska handlingsplanen redovisar även att växthusgasutsläppen inom Sveriges gränser har
minskat med 27 procent perioden 1990–2018. Under 2018 var minskningen 1,8 procent. Enligt det
klimatpolitiska rådet behöver dock Sveriges utsläpp från år 2015 minska med mellan 5–8 procent per år
för att Sverige ska ta sitt ansvar enligt Parisavtalet. Med de åtgärder som fanns på plats 2018 skulle Sverige
bara nå halvvägs till målet för transporter och ha långt kvar till att nå nettonollutsläpp till 2045.

2.4. Energi- och klimatstrategi för Hallands län

Länsstyrelsen i Halland har i samverkan med aktörer i länet tagit fram en energi- och klimatstrategi 3 för
länet. Den pekar ut de stora klimatutmaningarna i Halland och vilka regionala insatser som krävs för att
klara de nationella klimatmålen. Dessa harmoniserar i sin tur med internationella överenskommelser som
Parisavtalet och Agenda 2030. I strategin formuleras också konkreta energi- och klimatmål för Halland.
Länsstyrelsen i Halland presenterade den nya strategin hösten 2019.

1

Regeringens klimatpolitiska ramverk juni 2017: Det klimatpolitiska ramverket - Regeringen se
Sammanfattning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan, juni 2020: www regeringen se/informationsmaterial/2020/06/en-samlad-politikfor-klimatet
3 Regional energi- och klimatstrategi för Halland, 2019: www lansstyrelsen se/halland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat html
2

6

491

KOMMUNFULLMÄKTIGES PLAN FÖR ENERGI OCH KLIMAT – ANTAGANDESVERSION

KAPITEL 3. ENERGIBALANS OCH UTSLÄPP I HALMSTAD

3.1. Energiflöden i Halmstads kommun

Energisystemet utgörs av ett antal samverkande delar som tillsammans bildar en helhet. Olika energislag
kan i varierande grad ersätta varandra för att förse användarledet med den energimängd som efterfrågas.
Figurerna 1 och 2 visar energiflöden baserade på SCB:s statistik för Halmstad år 2012 och 2018.
Energitillförsel, till vänster i figuren, redovisar vilka energikällor energin kommer ifrån. Energianvändning
till höger i figuren visar hur mycket respektive sektor använt, inklusive distributionsförluster i näten.
Energianvändningen för uppvärmning, el och transporter beräknades till 2 963 GWh år 2018. Jämfört
med 2012, som redovisades i Halmstads förra energiplan, har energianvändningen minskat med 20
procent.

Energibalans för Halmstad 2018

FIGUR 1. Sankey-diagram visar energiflöden i Halmstad baserade på SCB:s statistik år 2018.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
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I ett produktionsperspektiv har tillförsel av el, olja och fossil naturgas minskat. Inom transportsektorn har
den totala energianvändningen minskat något de senaste åren. Transporterna står fortfarande för den
största andelen tillförd fossil energi, men andelen tillförd energi från biodrivmedel har ökat under 2010talet.
Industrin står för den största minskningen av energianvändningen. Energistatistiken för industrisektorn är
delvis sekretessbelagd och beräkningarna grundas delvis i nationell och regional statistik. Men under
perioden har en stor industri med stort energibehov flyttat från kommunen vilket kan ses som en del av
förklaringen, men inte en del av den globala lösningen då energianvändningen och utsläppen flyttas till en
utanför Sverige. Nya verksamheter flyttar efter hand in i de utrymda industrilokalerna och
energianvändningen kan därför förväntas öka något igen. Samtidigt finns också starka incitament för
energieffektivisering inom energikrävande branscher.
Många bostäder har tillkommit och för hushållen märks en ökning av energianvändningen.
Energibalans för Halmstad 2012

FIGUR 2. Sankey-diagram visar energiflöden i Halmstad baserade på SCB:s statistik år 2012 som redovisades i
Halmstads energiplan från 2015 Handlingsprogram för hållbar energi.
Källa: Länsstyrelsen i Halland
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3.3. Koldioxidbudget för Halmstad
För att se hur Halmstad linjerar med Parisavtalet medverkade kommunen i ett forskningsprojekt för lokala
koldioxidbudgetar 5. Drygt 20 svenska kommuner, län och regioner har fått lokala koldioxidbudgetar
genom projektet.
Till skillnad från det svenska klimatmålet så hanterar koldioxidbudgeten endast växthusgasen koldioxid,
men inkluderar även utsläpp från utrikes flygresor och utrikes sjöfart.
Projektet beräknade den territoriella kommunens kvarvarande utsläppsutrymme (fossil koldioxid som kan
släppas ut till atmosfären) för att klara Parisavtalets temperaturmål på maximalt 2 grader. För Halmstads
del är det beräknade utsläppsutrymmet som återstår totalt 2 650 000 ton. Det ska jämföras med att
Halmstads utsläpp år 2017 beräknades till 463 000 ton.
Halmstads territoriella utsläpp av koldioxid har visserligen minskat under perioden 1990–2017, men inte
tillräckligt fort. Om utsläppen fortsätter i nuvarande takt är utrymmet för framtida utsläpp förbrukat år
2026. Enligt kodioxidbudgeten skulle Halmstad behöva minska utsläppen med cirka 15 procent per år,
från och med år 2020för att ta sin del av ansvaret för att nå Parisavtalet.
För varje år som utsläppsminskningen uteblir eller blir för liten behöver större och snabbare åtgärder
göras under nästkommande år för att inte överskriva det totala utrymmet i budgeten.

FIGUR 6 och 7. Halmstads koldioxidbudget och koldioxidbudgetens logik
Från år 2020 får de framtida koldioxidutsläppen från Halmstad totalt inte överstiga 2 650 000 ton om Parisavtalets
målsättning för att begränsa de klimatpåverkande utsläppen till en hållbar nivå ska nås. Om utsläppen fortsätter
på en hög nivå behöver en mycket snabbare omställning göras inom några få år.
Källa: Koldioxidbudget, Kevin Anderson et al. Klimatledarskapsnoden Uppsala Universitet

I koldioxidbudgeten för Halmstad 6 hämtas statistik från nationella emissionsdatabasen. Forskarna har
kompletterat med utsläpp från utrikes resor och utrikes sjöfart 7 som inte finns redovisad på kommunal
nivå. Halmstads andel är baserad på ett genomsnitt för hela Sveriges befolkning.
Utrikes flyg och sjöfart har ökat kraftigt sedan 1990. Vi reser mer och längre med flyg och den ökade
konsumtionen gör att varor transporteras i mycket större omfattning än tidigare. Detta innebär att de
totala utsläppen blir högre i koldioxidbudgeten än vad som redovisas på lokal nivå i emissionsdatabasen,
och att utsläppsminskningen blir lägre.
5 Koldioxidbudgeten för Halmstad är en del av ett forskningsprojekt om kommunala koldioxidbudgetar som bedrivits av
Klimatledarskapsnoden, CCL, Uppsala Universitet 2019: Uppdragsforskning lokala koldioxidbudgetar / The Swedish Carbon
Budget Challenge 2018 – CEMUS (uu.se)
6 Länk till Halmstads koldioxidbudget 2020. Halmstads kommun Del I - Koldioxidbudget.pdf | Använder Box
7 I koldioxidbudgeten har även data för utrikes flyg och sjöfart beräknats. SCB:S statistik för det finns endast på nationell nivå så
här har man utgått från medelvärdet per invånare i Sverige. Statistiken är baserad på internationell sjöfart som tankar i Sverige,
samt statistik för svenskarnas internationella flygresor från ToR destinationen.
Beräkning av utsläpp från personbilar skiljer sig också från det som redovisas i nationella emissionsdatabasen.
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Även redovisningen av utsläpp från personbilar skiljer
sig. Forskarna har valt att beräkna utsläpp utifrån var
bilen är registrerad, medan den nationella
emissionsdatabasen beräknar utifrån inköp av bränsle.
Det har inneburit att utsläppen från personbilar blivit
något lägre i koldioxidbudgeten.
Koldioxidbugeten visar ändå att transportsektorn
släpper ut mest, och personbilarna står för den enskilt
största andelen av utsläppen.

Koldioxidutsläpp från Halmstad
enligt CCL:s koldoxidbudget

Konsumtionsbaserade utsläpp av varor som
produceras utanför kommunens territorium och ofta i
ett annat land hanteras inte heller i denna
beräkningsmodell.
FIGUR 8. Fördelning av koldioxidutsläpp från Halmstad år
2017 uppdelade på olika sektorer.
Källa: Koldioxidbudget, Kevin Anderson et al. Klimatledarskapsnoden
Uppsala Universitet med hänvisning till RUS/SMED.
Utrikes flyg baseras på Kamb & Larsson (2019) och utrikes sjöfart på SCB.

3.4. Komplext men entydigt

Som framgått kan utsläpp redovisas på olika sätt. De svenska klimatmålen utgår som nämnts från utsläpp
av samtliga växthusgaser inom Sveriges gränser och inkluderar även utsläpp av metangas, lustgas och
andra klimatpåverkande gaser från djurhållning och processindustri. För att nå Parisavtalets målsättning att
globala medeltemperaturen ska hålla sig väl under en 2-gradig höjning menar regeringens klimatpolitiska
råd att utsläppen i Sverige behöver minska med 5–8 procent från år 2015. År 2018 minskade de dock bara
med 1,8 procent.
En annan beräkningsmetod är den koldioxidbudget som finns som underlag för denna energi- och
klimatplan. Likt kommunens förra energiplan, så har koldioxidbudgeten fokus på koldioxidutsläpp från
energianvändning och transporter i den territoriella kommunen, men hanterar inte andra klimatpåverkande
gaser. Koldioxidbudgeten inkluderar utrikes flygresor och utrikes sjöfart, beräknat utifrån genomsnittliga
utsläpp per invånare i Sverige. En annan skillnad från klimatpolitiska rådet antagande är att
koldioxidbudgeten tilldelar de rika länder ett större ansvar och att den inte förlitar sig på negativa
utsläppsteknologier. Enligt dessa beräkningar behöver minskningen av koldioxidutsläpp vara 15 procent
per år, med start 2020.
Detta innebär att slutsatsen är den samma oavsett beräkningsgrund och om statistiken endast innefattar
koldioxid eller samtliga växthusgaser. Utsläppsminskningen behöver gå mycket snabbare än idag.
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KAPITEL 4. STRATEGIVAL FÖR HALMSTAD
4.1. Målsättning och riktning
En energismart och fossilfri kommun
Halmstads utsläpp av växthusgaser har minskat de senaste decennierna, men takten behöver öka.
Regeringens klimatpolitiska råd bedömer att de svenska utsläppen av växthusgaser minskar för långsamt
och att de behöver minska med 5–8 procent per år. År 2018 minskade utsläppen med 1,8 procent. Den
lokala koldioxidbudget kommunen lät ta fram 2019 är hårdare i sin bedömning och menar att
koldioxidutsläppen i Halmstad behöver minska med 15 procent per år för att kommunen ska göra sin del i
arbetet för att globala medeltemperaturen ska hålla sig väl under en 2 gradig höjning.
Oavsett beräkningsgrund eller om statistiken endast innefattar koldioxid eller samtliga växthusgaser så är
slutsatsen densamma. Det krävs fler kraftfulla insatser för att begränsa klimatpåverkan och det är
brådskande.
De åtgärder som Halmstads kommun gör kommer inte ensamt att förhindra de klimatförändringar som
redan är i rörelse. Men det är viktigt att kommunen tar sin del av ansvaret och bidrar till att utvecklingen
går i riktning mot att den internationella överenskommelsen om att begränsa klimatpåverkande utsläpp
uppnås. Kommunerna har ett särskilt ansvar och med tydliga målsättningar, upphandlingskrav, samverkan
och smarta lösningar kan kommunerna stimulera fler viktiga aktörer till hållbara lösningar. Ett tydligt och
långsiktigt klimatarbete gör det också mindre riskfyllt för kunder och samverkanspartners att investera i
hållbara system.
Ett offensivt arbete med energieffektivisering och utfasning av fossila energislag gynnar inte bara det
viktiga klimatarbetet, det kan även bidra till att andra områden utvecklas i rätt riktning: luftkvalitet, hälsa,
påverkan på vatten, förbättrade arbetsvillkor och uppkomsten av innovativa företag som är anpassade till
framtidens marknad. Agenda 2030 och de globala målen visar på sambanden mellan social, miljömässig,
och ekonomisk hållbar utveckling. Arbete för ett globalt mål ska även bidra till uppfyllnad av de andra
målen.
Resor och transporter står för två tredjedelar
av Halmstads totala koldioxidutsläpp. Den
tekniska utvecklingen inom
fordonsindustrin, mot mer energieffektiva
FOKUS 1: Effektiva och fossilfria transporter
fordon och en ökad andel el, samt nationell
FOKUS 2: Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
lagstiftning har en stor påverkan inom
området. Kommunens möjlighet att påverka
FOKUS 3: Ett stabilt och hållbart energisystem
handlar mycket om hur vi utformar staden
och dess olika transportsystem. Detta
FOKUS 4: Klimatsmart konsumtion
hanteras främst genom kommunens
översiktsplan, transportplan och andra
fysiska planer.
I avsnittet effektiva och fossilfria transporter ligger därför stort fokus på transporter kopplat till
kommunens egen verksamhet samt informativa insatser till kommuninvånarna och andra aktörer.

Fyra fokusområden

Med en växande kommun ökar bebyggelsen. Det är en utmaning att säkra tillgången på bostäder och
lokaler för verksamhet samtidigt som energianvändningen måste minska genom en smartare
energianvändning. Avsnittet om resurseffektiv och fossilfri bebyggelse belyser kommunens egen
hantering av kommunala fastigheter och bostäder men tar även upp samverkan med andra aktörer för ett
större genomslag.
13

498

KOMMUNFULLMÄKTIGES PLAN FÖR ENERGI OCH KLIMAT – ANTAGANDESVERSION

I ett allt mer elektrifierat samhälle är det viktigt att hushålla med effekten och använda lämplig energiform
där den ger bäst effekt. Elenergi är en energiform med hög kvalitet som lämpar sig bra för till exempel
belysning, transporter och industriprocesser. Värme är en energiform av mycket låg kvalitet. Därför kan
uppvärmning av bostäder, lokaler och tappvarmvatten med fördel göras med energi med en lägre
primärenergifaktor som till exempel fjärrvärme har.
Den snabba utvecklingen ställer nya krav på flexibilitet och anpassningar. Under många år har
energiförsörjningen inte fått så stor uppmärksamhet. Men med krav på en snabb omställning till fossilfri
energiförsörjning samtidigt som det pågår en ökad elektrifiering av både transportsektorn och industrin
blir kraven på energieffektivitet och möjligheten att effektbalansera allt mer aktuell. Det har därför fått ett
eget avsnitt – ett stabilt och hållbart energisystem.
Avsnittet om klimatsmart konsumtion är också nytt i denna energi- och klimatplanen. De
konsumtionsbaserade utsläppen från livsmedelsproduktion och andra varor samt utlandsresor, har kraftigt
ökat de senaste decennierna. Det finns ingen tillgänglig statistik på lokal nivå och det blir därför svårare att
följa effekterna av insatser som görs på lokal nivå. Livsmedelskonsumtionen har även stor inverkan på
andra klimatpåverkande gaser som redovisas i figur 5.
Målsättning för den territoriella kommunen
Kommunen har inte full rådighet över utvecklingen, men med energi- och klimatplanen uttrycker
kommunen en målsättning och riktning som vi tillsammans behöver ta för att nå nationella och globala
mål på energi- och klimatområdet.
•
•
•
•

Halmstad växer men energianvändningen minskar genom smarta energieffektiviseringsåtgärder
Halmstad minskar utsläppen av växthusgaser med en takt som bidrar till att Parisavtalet uppnås
Halmstad har ett stabilt och hållbart energisystem
I Halmstad ökar andelen lokalproducerad energi

Insatser för kommunkoncernen
Det finns även delar som kommunkoncernen kan göra för att aktivt driva på utvecklingen för att
Halmstad ska bli en energismart och fossilfri kommun. Förutom att samverka med andra aktörer och att
göra klimatsmarta upphandlingar så behövs verktyg för att bättre identifiera och minska
kommunkoncernens egna utsläpp.
•
•
•
•
•

Ta fram klimatbokslut för att identifiera, kvantifiera och regelbundet följa upp klimatpåverkande
utsläpp från kommunal verksamhet
Genomföra energieffektiva och klimatsmarta åtgärder i den kommunala organisationen
Samverka aktivt både internt och externt för ökad klimatsmarthet
Investera klimatsmart och fossilfritt
Bedömning av klimatpåverkan görs som en del av underlag till relevanta beslut

Fokusområden med mål, åtgärder och särskilt ansvar
För varje fokusområde finns en kort beskrivning av vad som avses och hur nuläget ser ut.
Målsättningar som behöver få ett ökat fokus pekas ut och det anges även åtgärder som kommunen har
direkt inflytande över och som ses som särskilt viktiga för uppfyllnad av målen.
Det kommer att krävas insatser från fler aktörer för att dämpa temperaturökningen. Kommunen kan
genom samverkan, information och rådgivning aktivt bidra till att höja kunskapsläget och öka viljan att
tänka nytt och ställa om för en hållbar framtid.
För varje åtgärd anges den nämnd som har särskilt ansvar. Det ges även exempel på styrhjälpmedel. I vissa
fall kan styrhjälpmedlet vara en åtgärd. De nyckeltal som avses följas upp redovisas också för att ge en
bättre nulägesbild.
14
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MÅL, ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILT ANSVAR
1. Koldioxidutsläppen från vägtrafik minskar med 70 procent perioden 2010–2030
ÅTGÄRD
1. Löpande genomföra och utvärdera insatser för klimatsmartare resor riktat till invånarna
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
2.

Aktivt samverka med näringslivet för klimatsmarta logistiklösningar
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

3.

Öka antalet laddpunkter på kommunala parkeringar och besöksmål
Särskilt ansvar: HEM i samverkan med HFAB och teknik och fritidsnämnden

4.

Samverka med aktörer för etablering av tankstationer med förnybara drivmedel för tunga
fordon
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

1.1 Fossilfria tjänsteresor och transporter senast 2025
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Inga nya fossildrivna fordon köps in
Servicenämnden och respektive bolag
2.

Påskynda utfasning av fossila bränslen för befintliga fossildrivna fordon i fordonsparken
Särskilt ansvar: Servicenämnden

3.

Avtalsupphandlingsplan för fossilfria tjänster, t.ex hyrbilar upprättas
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen Servicenämnden

4.

Alla arbetsplatser har rutiner för för efterlevnad av reseriktlinjer
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

5.

Lokalt klimatväxlingssystem för tjänsteresor i hela kommunkoncernen införs
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

1.2 Fossildrivna arbetsmaskiner och tunga fordon fasas ut eller anpassas för biodrivmedel
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Upprätta fordonsbokslut för tunga fordon och arbetsmaskiner
Särskilt ansvar: Servicenämnden LBVA
2.

Avtalsupphandlingsplan för fossilfria tjänster från entreprenörer
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen Servicenämnden Fastighetsnämnden

STYRHJÄLPMEDEL

• Energi- och klimatrådgivning
• Samverkan
• Upphandling

• Fordonsbokslut – uppföljning och återkoppling
• Stöd och bidrag för energi och klimatåtgärder
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FOKUS 2. Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
Halmstad växer i snabbt takt och nya byggprojekt startas upp runt om i kommunen. Vid planering och anläggning av
nya områden för bebyggelse är samordning av infrastruktur viktig för att nå effektivitet.
Inom bebyggelsesektorn används energi för uppvärmning,
tappvarmvatten, och el för drift, teknik och belysning i fastigheter,
verksamheter och hushåll. Hit räknas även energianvändning för
offentlig belysning. Skärpta regler för energieffektivitet vid
nybyggnation kräver nytänkande och ny kunskap. Redan vid
planering av nya områden för bebyggelse behöver lokala
förhållanden vägas in för att ge bästa förutsättningar för
klimatsmart byggande. Markanvisningsavtal med tydliga krav för
vad som avses med hållbarhet är ett viktigt verktyg när kommunen
själv äger marken. Det kan sedan följas upp med krav i
markupplåtelseavtal.

Energieffektivisering

Med energieffektivisering menas här
både åtgärder som syftar till att
minska energianvändningen och att
balansera effektuttaget över tid så inte
energi-systemen blir överbelastade.

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. För vissa offentliga byggnader
började kraven gälla redan 2019. Men en stor del av bebyggelsen som kommer att utgöra huvuddelen av den totala
bebyggelsen de närmaste decennierna är redan byggd. Dessa byggnader har äldre energilösningar med en låg
energieffektivitet och även här krävs det åtgärder för att nå målen. Ur ett livscykelperspektiv är det oftast mer
klimatsmart att underhålla och bevara en äldre byggnad än att bygga en ny med nytt material. Men vid renovering
och ombyggnation måste energi- och effekteffektivisering särskilt beaktas.
I centralorten kan fjärrvärme nyttjas på ett effektivt sätt, andelen förnybar energi ökar och vi blir allt bättre på att
bygga energieffektiva hus. Så byggnadernas klimatpåverkan förskjuts alltmer från driftskedet i det färdigbyggda huset
till byggskedet, det vill säga till materialval och själva byggprocessen.

Fossil, förnybar eller återvunnen energi?

Med energieffektivisering menas här både åtgärder som syftar till att minska energianvändningen och att
balansera effektuttaget över tid så inte energisystemen blir överbelastade.
FOSSIL ENERGI kommer från olja, kol eller naturgas och ökar koldioxidhalten i atmosfären vid
förbränning.
FÖRNYBAR ENERGI kommer från källor som hela tiden förnyas och ökar inte koldioxidhalten om det
råder balans mellan uttag av till exempel skog och återplantering. Andra förnybara källor är sol-, vind- och
vattenkraft.
ÅTERVUNNEN ENERGI - enligt avfallstrappan klassas energiproduktion från avfallsförbränning som
återvunnen energi och jämställs med spillvärme från andra industriprocesser. Avfallet innehåller en
blandning av material även av fossilt ursprung, till exempel plastavfall från fossil råvara.
KÄRNKRAFT räknas som en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar.
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MÅL, ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILT ANSVAR
1. Energianvändning (energi och effekt) i bebyggelse är i snitt 3 procent mer effektiv per år från år 2021
(Normalårskorrigerade tal kWh/m2 A-temp, år i hela beståndet)

ÅTGÄRD
1. Rådgivning om energieffektivisering erbjuds genom bland annat den kommunala energi- och
klimatrådgivningen till hushåll, föreningar och företag.
Särskilt ansvar: Byggnadsnämnden Miljönämnden

2. Aktivt delta i regional samverkan (miljösamverkan Halland, energikontoret Region Halland)
Särskilt ansvar: Byggnadsnämnden Miljönämnden
3. Energitillsyn inkluderas i miljötillsynen
Särskilt ansvar: Miljönämnden
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
4. Införa och utveckla energiledningssystem
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden Samtliga bolag
5. Energieffektiviseringsåtgärder redovisas årligen i verksamhetsplanen/affärsplanen
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden Kommunstyrelsen Samtliga bolag
2. År 2030 är all energianvändning inom bebyggelsesektorn fossilfri eller återvunnen energi
(fjärrvärme/fjärrkyla)
ÅTGÄRD
1. Rådgivning om energieffektivisering erbjuds genom bland annat den kommunala energi-och
klimatrådgivningen till hushåll, föreningar och företag.
Särskilt ansvar: Byggnadsnämnden Miljönämnden
2. Aktivt delta i regional samverkan (miljösamverkan Halland, energikontoret Region Halland)
Särskilt ansvar: Byggnadsnämden Miljönämnden
3. Energitillsyn inkluderas i miljötillsynen
Särskilt ansvar: Miljönämnden
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
4. All el som kommunen köper kommer från förnybara energikällor
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen Samtliga bolag
5. Fossil energi för uppvärmning är helt utfasad (senast 2022)
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden Teknik- och fritidsnämnden Samtliga bolag
3. Minskad klimatpåverkan från byggsektorn
ÅTGÄRD
1. Ta fram projektspecifika hållbarhetsprogram i markanvisningsprocessen för lägsta möjliga
klimatpåverkan.
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
2. Ny- och ombyggnation görs med lägsta möjliga klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden HFAB
3. Underhålla, renovera och förvalta befintliga fastigheter för att öka livslängden.
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden HFAB
4. Välja byggmaterial med låg klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden HFAB
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STYRHJÄLPMEDEL
•
•
•

Boverkets Byggregler (BBR) och annan
lagstiftning
Energideklarationer och energikartläggningar
Energi- och klimatrådgivning

•
•
•

Markupplåtelseavtal
Stöd och bidrag för energi och klimatåtgärder
Upphandling

NYCKELTAL
Energianvändning per energislag i
bostadsbeståndet

Energianvändning per energislag i
kommunala fastigheter

FIGUR 17. Användning av olika energislag i
allmännyttans bostadsbestånd. Hushållens el är
inte inkluderat, endast el för drift fastighetens
gemensamma funktioner, såsom trapphus och
gemensamma tvättstugor redovisas som
fastighetsel. Elen är förnybar. El-och
värmepumpar redovisas separat. HFAB har
sedan tidigare fasat ut oljepannor med fossila
bränslen. Fjärrkyla används inte. Källa: HFAB

FIGUR 16. Användning av olika energislag i

kommunens fastighetsbestånd. Från 2013 ställs
krav på ursprungsmärkning av förnybar el (100
% vattenkraft) och endast biogas upphandlas.
Källa: Teknik och fastighetskontoret

Energianvändning och uppvärmd yta
bostäder

Energianvändning och uppvärmd yta
kommunala fastigheter

FIGUR 19. Total energianvändning för uppvärm-

FIGUR 18. Total energianvändning för upp-

ning (normalårskorrigerad) och fastighetsel i
förhållande till uppvärmd yta (m2 Atemp).
Hushållens el är inte inkluderad, endast fastighetsel (trapphusbelysning, fläktar, cirkulationspumpar, hissar). Tillkommande yta i energieffektiv nyproduktion bidrar till att minska den
specifika energianvändningen.

värmning (normalårskorrigerad) och övrig el
(verksamhet och fastighetsel) i förhållande till
uppvärmd yta (m2 Atemp). I början av perioden
gjordes en aktiv satsning på energieffektivisering och energianvändningen
minskade trots att fastighetsbeståndet växte. I
slutet av perioden följer energianvändningen
utökningen av lokalyta..

Källa: HFAB

Källa: Fastighetskontoret
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Energianvändning i kommunala
bostadsbeståndet

Energianvändning i kommunala
fastigheter

FIGUR 20. Energianvändning (normalårskorrige-

FIGUR 21. Energianvändning (normalårskorrige-

Källa: Fastighetskontoret

Källa: HFAB

rad) per kvadratmeter.

rad) per kvadratmeter.

Olika förhållanden

De kommunala fastigheterna har väldigt
olika verksamheter i lokalerna, allt från
stora idrottshallar till förskolor med eller
utan tillagningskök vilket gör att
energibehovet varierar och är inte
jämförbart med HFAB:s mer homogena
bostadsbestånd.

Fördelning av klassificering av energideklarerade fastigheter.
Efterhand som de nya energideklarationerna genomförs kommer antal fastigheter i respektive energiklass kunna
redovisas.
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Intresset för egenproduktion med solenergi ökar, men utgör fortfarande en låg andel av hela
energibehovet. Regional produktion av andra energikällor, som biogas och pellets, är också ett sätt att göra
samhället mer robust och mindre beroende av importerade energikällor.
Biobränslen avger biogent koldioxid vid förbränning och
förutsätter att återväxten sker i samma takt som uttaget
för att inte öka koldioxidhalten i atmosfären. När skog
växer binds koldioxid in och blir en naturlig kolsänka, så
länge kolet finns bundet i virket.
Användningen av trävirke vid byggande av hus och andra
varaktiga strukturer 9 lagrar kolet under hela sin livstid.
Andra tekniker som används som kolsänkor och
koldioxidavskiljning är biokol och CCS Carbon Capture
Storage 10.

Biogena utsläpp

All förbränning frigör koldioxid. Pellets,
ved, etanol, HVO och andra biobränslen
avger biogent koldioxid.
Molekylen är densamma som den
koldioxid som frigörs vid förbränning av
fossila produkter och bidrar på samma
sätt till klimatpåverkan om det inte finns
balans där koldioxiden binds in i
växtligheten i samma takt som uttaget
sker.

För jordbrukssektorn där utsläpp av växthusgaserna
metan och lustgas är höga är biogasproduktion ett sätt att
minska utsläppen. Genom rötning av stallgödsel tas metangasen omhand istället för att avgå till
atmosfären. Rötresterna minskar behovet av mineralgödsel och därmed även utsläpp av lustgas. Biogas
kan dessutom ersätta fossil naturgas. Det är en dubbel klimatnytta när biogas ersätter fossilt drivmedel
samtidigt som rötrest ersätter mineralgödsel.

Negativa utsläpp och kolsänkor

Biokol och koldioxidavskiljning

Det kommer också att krävas så kallade
negativa utsläpp, där växthusgaser
binds in för att kompensera för utsläpp
som skett tidigare och för biogena
utsläpp som inte går att undvika från
exempelvis livsmedelsproduktion.

Biokol har uppmärksammats som en
möjlig kolsänka. Den kan tillverkas av
organiskt material, till exempel
trädgårdsrester och matavfall, som
upphettas till höga temperaturer i en
syrefri miljö. Biokolet innehåller koldioxid
som växter bundit in kan lagra kolet i
marken under lång tid samtidigt som det
fungerar som jordförbättring.

När skogen växer binds koldioxid in och
blir en naturlig kolsänka, så länge kolet
finns bundet i virket.
Användningen av trävirke vid byggande
av hus och andra varaktiga strukturer
lagrar kolet under hela sin livstid.

En industriell teknik som utvecklas för att
minska utsläppen där fossil energi
används är koldioxidavskiljning – CCS
(Carbon Capture Storage ) Då avskiljs
koldioxiden under den industriella
processen för att sedan lagras under
mark.

Andra tekniker som utvecklas för att
fungera som kolsänkor och koldioxidavskiljning är biokol och CCS Carbon
Capture Storage.

9

Koldioxidavskiljning kan även nyttjas när
biobränslen används för att fånga upp
och lagra biogena koldioxidutsläpp. Den
tekniken kallas BECCS (Bio-Energy
Carbon Capture and Storage)

Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4 (regeringen se)
Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) - Naturvårdsverket (naturvardsverket se)

10
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FOKUS 4. Klimatsmart konsumtion
I stora delar av världen lever vi i en ekonomi som bygger på
konsumtion. Ökat välstånd genererar mer konsumtionsbaserade
utsläpp. Det uppskattas att knappt två tredjedelar av
växthusgasutsläppen som svenskarnas konsumtion orsakar idag
sker i andra länder och dessa utsläpp syns inte i den lokala
statistiken. För att nå riksdagens generationsmål utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser, behöver
vi även beakta de utsläpp som orsakas av vår import.

Riksdagens generationsmål

”Det övergripande målet för
miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen i Sverige är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”

Till skillnad från produktionsbaserade utsläpp, som mäts utifrån
vad som släpps ut inom territoriet, så utgår konsumtionsbaserade utsläpp på varor och tjänster som
används i Sverige, även om de är producerade någon annanstans i världen. Här finns ingen kommunal
statistik att tillgå för variationer i mängden utsläpp. Insatserna får därför mätas på annat sätt.
I Sverige uppskattas de konsumtionsbaserade utsläppen till cirka 8 ton per invånare (2018). Hushållens
konsumtion av livsmedel, transporter och resor samt av andra varor och tjänster står för cirka 5 ton per
invånare. Resterande del kommer från den offentliga sektorns konsumtion av varor och tjänster.
Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 2018

Vad ingår i de
konsumtionsbaserade utsläppen?
Hushållens konsumtion står för tre
femtedelar av de konsumtionsbaserade
utsläppen. Det är utsläpp som kan
kopplas till hushållens utgifter för varor
och tjänster, som används för att
tillgodose hushållens behov.
De resterande två femtedelarna kommer
ifrån offentlig konsumtion och
investeringar. Offentlig konsumtion
motsvaras av de varor och tjänster som
exempelvis skolor, sjukhus och
myndigheter köper in för att bedriva sin
verksamhet.
Investeringar är utsläpp kopplat till
byggnader, maskiner, datorer,
värdeföremål och lagerinvesteringar.

Figur 24. Andelar per konsumtionsområde som
en följd av konsumtion i Sverige. Utsläppen sker
både inom och utanför Sveriges gränser.
Källa: Naturvårdsverket/Sveriges officiella statistik

Källa: Naturvårdsverket och Statistikmyndigheten
SCB

Hållbara konsumtionsmönster är en viktig del i att minska
klimatutsläppen. För att nå en mer hållbar konsumtion
krävs att fler produkter återanvänds, delas, hyrs och leasas
istället för att nytillverkat efterfrågas. Genom minskad nytillverkning behöver inte lika mycket energi
användas och utsläpp kan minskas. Det handlar om att öka användningen av redan tillverkade produkter
för att nå ökad resurseffektivitet och bättre hushållning med ekonomiska resurser. I samhällets omställning
till cirkulär ekonomi kommer nya affärsmodeller att genereras inom näringslivet. Framför oss ligger ökade
incitament för att produkter designas, tillverkas och används så att de går att återanvända, reparera och
uppgraderas så att de håller en längre livslängd. Det är samtidigt en fråga om avfallsminimering. Hur en
produkt hanteras när den väl blivit avfall behandlas i kommunens avfallsplan.
Kommuner och myndigheter handlar varje år för miljarder kronor och har en stor påverkansmöjlighet att
styra mot en klimatsmartare och mer hållbar konsumtion. Upphandling är ett kraftfullt verktyg för att
skapa ett hållbart Halmstad och kommunens upphandlingsfunktion har en central roll i att stödja, utveckla
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och driva upphandlingsarbetet i denna riktning. Detta arbete regleras i Riktlinjer för Halmstads kommuns
inklusive de kommunala bolagens upphandlingar och inköp.
Livsmedel står för en stor del av de konsumtionsbaserade utsläppen både för hushållen och den offentliga
sektorn. Vid internationell jämförelse är svensk livsmedelsproduktion förhållandevis resurseffektiv.
Genom att styra efterfrågan till svenskproducerat livsmedel stärker vi också det svenska näringslivet.
Vidare handlar det i stor utsträckning om att ställa om från en animaliebaserad till en mer växtbaserad
kost, vilket även bedöms ha en positiv påverkan på hälsan. I kommunens riktlinje för måltidsverksamheten
(dnr KS 2020/00352) regleras krav på livsmedel som serveras i kommunens restauranger.
Att minska matsvinnet är ytterligare en viktig åtgärd för att bättre hushålla med redan tillverkade resurser.
Detta tas även upp i kommunens avfallsplan ((Kommunfullmäktige 20181219).
Utrikes resor och transporter fångas inte i den nationella statistiken. Utsläppen från svenskarnas flygresor
har fördubblats de senaste 20 åren då avlägsna semester-destinationer blivit populära och med
lågprisflygen har weekendresorna till olika destinationer i Europa ökat. Vilken långsiktig effekt 2020 års
pandemi kommer att få vet vi inte än. Möjligtvis upplever fler närliggande destinationer som tryggare.
Möjligheten att producera billiga varor har ökat omsättning på kläder, elektronik, inredning och andra
produkter. Det låga produktionspriset avspeglas ofta i en begränsad livslängd för produkten. I den
cirkulära ekonomin handlar det också om att i högre grad ställa om till funktion och tjänst i stället för
produkt. Digitaliseringens möjligheter kan bidra till att främja omställningen. Därtill handlar cirkulär
ekonomi om att tillverka produkter i hållbara material som är biobaserade och förnybara och på detta sätt
ersätta fossilbaserade råvaror i produkter och produktionsprocesser.
Regelbundet underhåll är en avgörande faktor för livslängden. Inte minst för större investeringar som
byggnader, där närmare en tredjedel av fastighetens totala miljöpåverkan sker under byggnadsfasen. Val av
material har också stor betydelse. Traditionell betong ger en hög klimatpåverkan vid framställning, medan
träbyggnader binder in kol under hela byggnadens livstid. Främjande av cirkulär ekonomi och minskad
klimatpåverkan möjliggörs när återbruk tillämpas vid renovering och rivning av byggnader samt när
återbrukat material väljs i nybyggnadsprojekt.
Kommuner och andra investerare kan också påverka genom att
investera fossilfritt och på så sätt förflytta kapital i en mer hållbar
riktning genom att tillföra kapital till de bolag som verkar för
Parisavtalets mål och Agenda 2030. Halmstads kommuns
finanspolicy ger riktlinjer för hur kommunen ska göra placeringar
på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och söka
placeringar i företag som har hållbara lösningar på framtidens
utmaningar, exempelvis energieffektiva produkter och tjänster
som leder till minskad klimatpåverkan. Ett sätt för kommunen att
bidra till ett hållbart samhälle är använda sig av gröna lån vid
finansiering av koncernens eget medelbehov dvs vid upplåning.

Gröna lån

En finansieringsform som främjar miljön
och ett hållbart samhälle.
Pengarna kommer från placerare som
vill att deras förvaltade medel ska göra
skillnad för miljön.
Gröna lån har hjälpt till att finansiera
sorteringsanläggningen för matavfall
och passivhusen i Harplinge.
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MÅL, ÅTGÄRDER OCH SÄRSKILT ANSVAR
1. Minskad klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Kommunens riktlinje för måltidsverksamheten inkluderar klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Servicenämnden
2. Minskad klimatpåverkan från övriga konsumtionsvaror
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Ställa krav på att material och produkter har låg klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
2. Ställa krav på energieffektivitet vid inköp av vara eller tjänst
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
3. Ställa krav på att produkter som köps, leasas eller hyrs in utformas för en lång livslängd som
gör det lättare att återanvändas och repareras och slutligen materialåtervinnas
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
4. Återbruk är förstahandsalternativ framför inköp av nyproducerade varor
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
3. Öka återbruket från byggsektorn
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Vid bygg- och renoveringsprojekt överväga möjlighet att använda återbrukat material och
produkter
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden Samtliga bolag
2. Genomföra rivning och demontering som möjliggör återbruk av material och produkter
Särskilt ansvar: Fastighetsnämnden
4. Klimatsmarta kapitalinvesteringar
ÅTGÄRD I KOMMUNAL VERKSAMHET
1. Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera,
utvinna eller producera fossil energi
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
2. Placeringar ska sökas i företag med produkter och tjänster som leder till minskad
klimatpåverkan
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen
3. Synliggöra kommunens investeringsprojekt som finansieras med gröna lån
Särskilt ansvar: Kommunstyrelsen

STYRHJÄLPMEDEL
•
•
•

Upphandlingskrav/Funktionsupphandling
Information och rådgivning
Kapitalplacering

NYCKELTAL
Lämpliga nyckeltal ska tas fram.
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KAPITEL 5. GLOBALA MÅL OCH NATIONELLA
MILJÖKVALITETSMÅL
5.1. Agenda 2030 och de globala målen

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030
den mest ambitiösa överenskommelsen för
hållbar utveckling som världens ledare någonsin
har antagit. Målen är universella och gäller alla
världens länder som också har ett gemensamt
ansvar för genomförandet. De är integrerade och
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala
och den miljömässiga.

Bild: FN:s 17 globala mål, Agenda 2030

Alla har ett ansvar för att målen nås, och
kommunerna är en viktig aktör. Energi- och klimatplanen bedöms påverka flera av målen i olika grad. För
några av målen är det mer tydligt att energi- och klimatplanen kan styra mot en uppfyllnad av målen, men
den kan också ge indirekta effekter, i de flesta fall positiva men det är viktigt att vara uppmärksam på
helhetssyn på hållbarhetsaspekterna så åtgärden inte ger negativa effekter på något annat område.

Styrning mot:
HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA Kommunkoncernen

är både en stor energianvändare och en
energiproducent. I avsnittet stabila och hållbara energisystem finns mål och åtgärder som
bidrar till att säkerställa tillgång på energi, att väsentligen öka andelen förnybar energi och
förbättra energieffektiviteten.

Kommunkoncernen har stort
inflytande på infrastrukturen för såväl fjärrvärme och elnät. Dialog och samverkan med
andra aktörer och genom att kommunen själv investerar i solenergi och nya tillämpningar
och produktionsmetoder för energi kan stimulera utveckling och innovation.

HÅLLBAR INDUSTRI INNIVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen
för bostadsplanering, transport-infrastruktur och den tekniska försörjningen. När vi
planerar och bygger nytt, liksom vid renovering av befintliga byggnader och områden är
åtgärder för energieffektivitet och förnybarhet i både energi- och materialanvändning
viktigt.

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Kommunkoncernen köper årligen varor och
tjänster för stora belopp. Upphandling är ett viktigt verktyg att ställa klimat och miljömässiga krav på leverantörerna och på så sätt driva utvecklingen för en mer klimatsmarta
och hållbarare konsumtions- och produktionsmönster. Konsumtionen leder till utsläpp i
andra delar av världen.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Förutom att planera för att minska riskerna i ett
förändrat klimat ska kommunen verka för att minska utsläppen som driver
klimatförändringarna. Energieffektivisering och omställning till förnybar energi är viktiga
insatsområden både inom transportområdet och för bebyggelse och industri.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR
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Ger även effekt på:
Användning av vissa förnybara bränslen och material kan ge en negativ
inverkan på livsmedelsförsörjningen genom att odling av lokala livsmedel trängs undan till
förmån för produktion av växtbaserade råvaror till energi och material. Det kan undvikas
genom att ha tydliga hållbarhetskrav på hela produktionskedjan vid upphandling.

INGEN HUNGER

Fossil energianvändning ger upphov till föroreningar i luft
och vatten. En övergång till förnybar energianvändning minskar föroreningar och kan
bidra till bättre hälsa och välbefinnande och minska antalet döds- och sjukdomsfall till
följd av skadliga föroreningar.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA En energieffektiviseringsåtgärd är att minska
vattenanvändningen, inte minst varmvattenanvändningen. Genom att minska uttaget av
vatten räcker vattenreserverna till fler.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT Genom

att tydligt ställa
hållbarhetskrav vid upphandlingar på hela kan också arbetsmiljön förbättras i
produktionsledet. Teknikutveckling och utveckling av nya processer för ökad
resurseffektivitet.
Haven tar upp koldioxid från luften som har bildats vid
förbränning av fossila bränslen. Det ger en negativ inverkan på det marina livet, En
övergång till fossilfria bränslen minska utsläpp av försurande ämnen vilket även är positivt
för haven.
HAV OCH MARINA RESURSER

Avskogning och utarmande av skogar ger
många negativa effekter. Vid användning av biobränsle är det viktigt att produktionen av
denna inte driver på det problemet. Det kan undvikas genom att ha tydliga hållbarhetskrav
på hela produktionskedjan vid upphandling.
EKOSYSTEM OCH EKOLOGISK MÅNGFALD
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5.2. Nationella miljökvalitetsmål

Redan 1999 tog riksdagen fram miljökvalitetsmål för en miljömässigt hållbar utveckling.
Varje miljökvalitetsmål har ett antal etappmål. Flera
av dessa har som har år 2020 som målår, till
exempel resurshushållning i byggsektorn och
livsmedels-kedjan. För aktuell beskrivning av dessa
hänvisas till naturvårdsverkets hemsida. 11
På samma sätt som för de globala målen så bidrar
energi- och klimatplanen i en positiv riktning för
flera av miljökvalitetsmålen. Det finns ett självklart
samband med målet Begränsad klimatpåverkan,
men det finns även kopplingar till flera andra som
Frisk luft och God bebyggd miljö.

Bild från Naturvårdsverket, Illustratör: Tobias Flygare

Begränsad klimatpåverkan

Planen redovisar mål och åtgärder för att energieffektivisera i både bebyggelsesektorn och
transportsektorn samt att fasa ut användning av fossil energi. Resurshushållning och klimatrelaterade
krav på med varor, produkter och tjänster bidrar också till minskade utsläpp.

Frisk luft

Minskad användning av fossila bränslen minskar även utsläpp av andra förorenande ämnen. Mindre
utsläpp ger renare luft.

God bebyggd miljö

Minskade trafikflöden och klimatsmarta logistiklösningar minskar trängseln på vägstrukturen i en
tätbebyggd stad och ger mer och hälsosammare utrymme för invånarna.

Miljökvalitetsmålet - Begränsad klimatpåverkan
Riksdagens definition 1999:
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”
Riksdagen har sedan fastställt en precisering av målet:
”Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå
och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige
ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.”

11

www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal
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KAPITEL 6. SAMLAD MILJÖBEDÖMNING
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska 6 kap. miljöbalken tillämpas på energiplaner.
Miljöbalken föreskriver att det krävs en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas.
Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan på
miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Bedömningen grundar sig inte på energianvändningens totala miljökonsekvenser, utan konsekvenser av
det som föreslås i planen.
Energi- och klimatplanen beskriver på ett övergripande sätt inriktningen för Halmstads kommun
strategiska arbete för en hållbar utveckling på energiområdet. Varken naturområden eller andra områden
riskerar att påverkas på ett sådant sätt att negativa miljöeffekter kan uppstå till en följd av planens
genomförande. Istället bidrar ett genomförande av mål och åtgärder till att avhjälpa miljöproblem.
Därmed är det inte några formella krav på omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen.
Det centrala är att minska den globala temperaturökningen och att Halmstad har ett stabilt och hållbart
system. Mål och åtgärder som anges förväntas även att ge en positiv inverkan på flera av de globala målen
och nationella miljökvalitetsmålen.
I de fall det tillkommer åtgärder som krävs för att nå målen och de kan komma att medföra en betydande
miljöpåverkan som avses i kapitel sex i miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för det
enskilda fallet.

MER ATT LÄSA

Underlag till texterna är hämtade från flera källor. Här listas några länkar till material som varit underlag
för planen.
Regeringens klimatpolitiska ramverk juni 2017: Det klimatpolitiska ramverket - Regeringen.se
Sammanfattning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan, juni 2020:
www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/06/en-samlad-politik-for-klimatet
Regional energi- och klimatstrategi för Halland, 2019: www.lansstyrelsen.se/halland/miljo-ochvatten/energi-och-klimat.html
Nationella emissionsdatabasen, 2020: Nationella emissionsdatabasen - Regional Utveckling och
Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)

Kommunala koldioxidbudgetar Klimatledarskapsnoden, CCL, Uppsala Universitet 2019:
Uppdragsforskning lokala koldioxidbudgetar / The Swedish Carbon Budget Challenge 2018 – CEMUS (uu.se)

Halmstads koldioxidbudget 2020: Halmstads kommun Del I - Koldioxidbudget.pdf | Använder Box
Biogena utsläpp och klimatpåverkan 2021: Biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
Vägen till en klimatpositiv framtid: Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:4 (regeringen.se)
Koldioxidavskiljning och lagring: Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) - Naturvårdsverket
(naturvardsverket.se)
FN:S Globala mål Agenda 2030: Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se)
Sveriges miljökvalitetsmål: www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sverigesmiljomal/Etappmal
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BILAGA 2

Sammanställning av inkomna yttranden
Synpunkterna från respektive remissinstans redovisas under det kapitel som synpunkterna berör.
Alla synpunkter redovisas i detta arbetsmaterial, både de av mer övergripande karaktär, förslag till
ändringar, nya förslag och kommentarer som är mer redaktionella. Nämnder och bolag har i en
del fall också gjort en bedömning av om det som föreslås bedöms leda till ökade kostnader, kan
rymmas inom budget eller i vissa fall leda till besparingar.
Synpunkter från internremissen till tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen har också
lyfts in i sammanställningen.
Planen för energi- och klimat beskriver inte geografiska områden och specifika platser.
Synpunkter om bebyggelse, infrastruktur och transportsystemet hanteras inte här.
Sex skrivelser från privatpersoner uttrycker synpunkter som inte behandlas inom ramen för
energi- och klimatplanen, men som hanteras inom ramen för Framtidsplan 2050 och plan för
transportsystemet. Dessa skrivelser redovisas i sin helhet i Bilaga 2.
Synpunkter från såväl privatpersoner som andra remissinstanser som är relevanta för
Framtidsplan 2050 och plan för transportsystemet förs över till handläggarna för dessa planer för
vidare hantering.

Redogörelse för samrådet

Samrådsförslaget för kommunens energi- och klimatplan har den 9 november 2020 skickats på samråd till
samtliga kommunala nämnder och styrelser, samt på internremiss till kommunledningsförvaltningen.
Förslaget har även sänts för yttrande till:
Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland och Högskolan i Halmstad.
Samrådsförslaget skickades samma datum även för kännedom till:
Hallands kommuner, Halmstads Naturskyddsförening, Klimataktion, LRF Halland, Den Goda jorden och
E.ON Regionansvarig syd enlig överenskommelse.
Tillväxtavdelningen informerade om samrådet i nyhetsbrev som sänds ut i kommunens företagsnätverk i
Halmstad.
Information om att förslaget till kommunens energi- och klimatplan annonserades i Hallandsposten den
10 och 12 december 2020. Annonsen och har under samrådstiden varit tillgänglig på kommunens hemsida
och ställts ut på Rådhuset.
Digitalt informationsmöte för kommunledningsförvaltningens avdelningar samordnades med planerna för
transportsystemet och planen för vatten och VA den 18 januari 2021. Yttranden från internremissen
hanteras också i sammanställningen.
Synpunkter har inkommit från elva kommunala nämnder, fem kommunala bolag, kommunledningsförvaltningen(internremiss), Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, Hylte kommun, Laholms kommun,
Högskolan i Halmstad, Halmstads Naturskyddsförening, Klimataktion, White arkitekter samt sju skrivelser
från privatpersoner.

1

519

BILAGA 2

Övergripande kommenterar
Sammanfattning av övergripande kommentarer
De flesta av skrivelserna ställer sig positiva till att kommunen tar fram en ny energi- och klimatplan och att
det är positivt att planen även inkluderar andra växthusgaser och berör konsumtionens påverkan på
klimatet.
Men en genomgripande synpunkt är att de åtgärder som redovisas inte kommer att räcka för att minska de
klimatpåverkande utsläppen tillräckligt snabbt. Framför allt så efterfrågas fler åtgärder för den territoriella
kommunen och invånarna. Några efterlyser även en ökad samordning av de olika styrdokumenten som
kommunen tar fram.

Redovisning av övergripande kommentarer

STATLIGA MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen menar att planen är genomarbetad och pedagogisk. Samtidigt är Länsstyrelsen tveksam till
om de åtgärder som föreslås i planen är tillräckliga för att genomföra en klimatomställning. Därav
efterfrågas en högre ambitionsnivå och tydligare målformuleringar som svarar mot de utmaningar som
diskuteras i kapitel 2 och 3.
Med tanke på klimatfrågans dignitet och de stora kostnader som är förenade med anpassning till ett
förändrat klimat är det angeläget med kraftfulla och tydliga målformuleringar som enkelt kan följas upp.
Länsstyrelsen anser att de föreslagna målen är alltför vaga och de skulle kunna specificeras. Detta gäller
speciellt målsättningen för den territoriella kommunen (s. 15). Exempelvis bör målen fastslå att
utsläppsminskningstakten ska ökas från dagens otillräckliga nivåer.
Länsstyrelsen menar att det är positivt att Halmstad kommun arbetar parallellt med framtagande av
översiktsplan, transportplan samt plan för energi och klimat. För att begränsa utsläppen av klimatgaser till
de målnivåer som diskuteras i den senare vore det önskvärt att Halmstad kommun tydligare utnyttjar sitt
planmonopol för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Fysisk planering är ett kraftfullt verktyg för att
påverka energianvändning och klimatgasutsläpp i en kommun.

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till Plan för energi och klimat och instämmer i dess
målsättningar och strategival. Nämnden ser som sin del att undervisa och arbeta för att bygga
medvetenhet kring planens frågor. Barn och elever får med sig tankar och perspektiv och lyfter frågorna i
många kommunala hushåll.
Utöver de mål som ställs upp i planen ser barn- och ungdomsnämnden att planen kan få många positiva
följdeffekter såsom att elever får möjlighet att inspireras av arkitektur som är hållbar. Vid byggnation av
enskilda byggnader såväl som vid bredare penseldrag i form av nya exploateringar är det även av vikt att
samhället planeras utifrån att barn ska leva och verka där. För att kunna ändra resvanor och minska
bilberoendet behöver möjlighet till rekreation och service såsom förskola och skola planeras i närheten av
bostaden.
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BYGGNADSNÄMNDEN

Bedömningen är att genomförandet av planen kommer innebära måttligt utökade kostnader för nämnden
och inte säkert inrymmas inom nuvarande budget. Detta främst i relation till föreslagna mål inom
fokusområde 2 och 3.

FASTIGHETSNÄMNDEN

Energi- och klimatplanen är väl genomarbetad med en tydlig struktur och beskrivande text som enkelt går
att koppla till målen.
Teknik- och fastighetsförvaltningen ser med spänning fram emot att anta de utmaningar som väntar och
vara en av aktörerna som visar vägen mot en energismart och fossilfri kommun.

HEMVÅRDSNÄMNDEN

Hemvårdsförvaltningen är positiv till den nya planen för energi och klimat. Mycket av åtgärderna som
beskrivs är inget som berör den verksamhet som hemvårdsförvaltningen bedriver. Därför är våra svar och
synpunkter väldigt kortfattade.

KULTURNÄMNDEN

Kulturnämnden ser positivt på att planen tydligt pekar ut mål, åtgärder och ansvar. Det är även positivt att
planen nu även tar med konsumtionsbaserade utsläpp som ett av fokusområdena.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Det kan finnas en mening med att slå samman klimatanpassningsplan och plan för energi och klimat, för
att tydligare visa på orsak och verkan.
Kommunen bör även värdera vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera risken för klimatpåverkande
olyckor, likt omfattande skogsbränder, brand i drivmedelsupplag och oljepåslag.
Kostnader är beroende av vilka åtgärder som krävs. Troligt är att investeringskostnader kommer är höga.

SERVICENÄMNDEN

Servicenämnden ställer sig positiv till förslaget för ny energi- och klimatplan med nedanstående
synpunkter utifrån remissmissivets frågeställningar: Synpunkter redovisas under fokusområde 1 och 4.

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Teknik- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget till energi- och klimatplan. Innehållet ska
implementeras i teknik- och fastighetsförvaltningens vardagliga reguljära verksamhet.
Förvaltningen noterar planens bedömning att de årliga växthusgasutsläppen i Sverige, så även i Halmstad,
behöver minska väsentligt mer än hittills för att Sverige ska ta sitt ansvar enligt Parisavtalet.
Teknik- och fritidsnämnden konstaterar att denna plan har samma planeringshorisont som ett antal andra
strategiskt viktiga kommunala styrdokument. Bland dessa kan nämnas Framtidsplan 2050 och
transportplanen där nämnden och förvaltningen i högsta grad är delaktig och medverkande, vilket även är
ambitionen när det gäller klimatanpassningsplanen.
Fokusområdena Effektiva och fossilfria transporter och Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse är
synnerligen viktiga angelägenheter för nämnden och förvaltningen. Ett snabbt växande Halmstad innebär
ett stort antal byggprojekt vars planering och genomförande kräver samordning för att bli klimatsmarta
och energieffektiva.
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UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden stödjer de målsättningar, strategival och åtgärder som beskrivs i
planen och har inget att erinra.
Vid merparten av förslagna åtgärder som förslås i plan för energi och klimat är utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden beroende av andra nämnders agerande och efterlevnad av planen.

VALNÄMNDEN
Avstår yttrande

NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN
Avstår yttrande

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Planen är välskriven, elegant disponerad och avhandlar för området relevanta dimensioner.
……
Det hör kanske inte hemma någonstans i dokumentets fokusområden, men kan det kanske övervägas en
diskussion om ”koldioxidfällor” eller motsvarande? En kommun kan kanske göra skillnad via exempelvis
trädplantering och skogsskötsel, skogsbruk kort sagt, eller via andra metoder som fångar in eller binder
koldioxid. Detta område tycks inte belysas i planen, vilket det kanske finns skäl för?
Det noteras att det under en hel del åtgärder så står det att ”samtliga bolag” har ett samordningsansvar.
Det hade varit bättre att namnge de bolag som det gäller, annars innefattas även kommunens mycket små
bolag som Halmstad Business Incubator, AB Industristaden och Destination Halmstad etc, vilket
förmodligen inte är avsikten.
Det kan även behöva uppmärksammas i dokumentet att förvaltningar och bolag redan tidigt i sitt
planerings- och budgetarbete behöver ta höjd för eventuella extra kostnader som kan uppstå i samband
med kravställning på ökad hållbarhet i upphandlingar.
- Som vägledande dokument tycker vi att dessa är bra.
- Vi vill skicka med vikten av bra struktur för att se till att de kommer göra skillnad i praktiken, i besluten,
för koncernens prioriteringar, för budgetplanering. Så att de inte stannar vid bra dokument och fina
skrivningar. Att det finns budget kopplad att realisera dem.
- Som vi vet hänger dessa dokument ihop med många andra strategiska dokument och måste så fortsätta
vara. Medskick från oss för att växa hållbart är att transportsystemet är en oerhört viktig grund för annan
utveckling. Att konkreta och realistiska lösningar på trafikfrågan finns på plats före nya områden för
bostäder och verksamheter/företag projekteras/blir verklighet. Detta är av vikt för en långsiktig
attraktivitet för olika områden och Halmstad i stort att flöden och infrastruktur fungerar på ett
tillfredsställande sätt – annars har vi byggt in en problematik vi eventuellt inte kommer kunna lösa.

HALMSTADS RÅDHUS AB
Avstår yttrande

HALMSTADS STADSNÄT AB

Bolaget ser positivt på planen, all ambition att minska klimatpåverkan måste tas tillvara på ett positivt sätt.
I planen finns många bra målsättningar som om rätt utförda kommer att ge effekt både på kort och lång
sikt. Alla åtgärder som vi som Kommun kan genomföra bör vi genomföra.
Bolaget har inget ytterligare att erinra eller tillföra till planen utan ställer sig bakom den.

6

524

DESTINATION HALMSTAD AB

Destination Halmstad AB tillstyrker remissen kommunfullmäktiges plan för energi och klimat i sin helhet
men vill trycka på Fokus 1, mål 1.

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

HEM önskar se en bättre koppling mellan ÖP Framtidsplan 2050 och kommunens kommande Energioch Klimatplan. Som energibärare måste vi planera långsiktigt, och därför kommer en tydlig koppling
mellan dessa planer underlätta att alltid hitta det bästa valet och våga ta chanser då vi vet att riktningen är
utstakad. Med detta sagt lämnar vi även en förfrågan om att ge denna plan mer öppenhet och mottaglighet
för nya lösningar och innovationer, då utmaningar som klimatförändringar, ökat elberoende och
digitalisering kommer kräva detta av oss alla.
Vi ser att både Framtidsplan 2050 och Energi- och klimatplanen borde balansera ambitionen att minska
kommunens växthusgasavtryck med att göra kommunen attraktiv för nyetablering av storskalig och
klimatsmart industri. Dessa planer bör skapa förutsättningar för storskalig etablering av tillväxtsindustri
som matchar kommunens miljöambition, geografiska förutsättningar och energi-infrastruktur som kan
skapa förutsättningar för cirkulära flöden mellan industrier, verksamheter och bostäder.
Transporter står för 1/3 av Sveriges växthusgasutsläpp och denna plan bör även fokusera på en storskalig
elektrifiering av fordonsflottan.
Gällande biogas och vätgas kan dessa bränslen lämpa sig bättre för lagring och generering av el i stationära
kraftstationer med konstant varvtal. Då utnyttjas det bränslet mest effektivt. Satsningar på lokalproducerad
solel och vindkraft bör samordnas för att förse den elektrifierade infrastrukturen med energi.
Både stationär och dynamisk laddning av fordon bör utforskas. Prognosen säger att vi har ca 25 000
laddbara bilar i Halmstad 2030 och tillsammans med vetskapen om att Halmstad är en logistik mittpunkt
ser vi att förändringarna i fordonsflottan kommer vara väldigt tärande på vårt elnät. HEM vill därför gärna
ta på sig samordningsansvaret för denna övergång.

HALMSTADS FASTIGHETS AB

Planens giltighetstid, 2021 - 2025, framgår inte av samrådsversionen.

LAHOLMSBUKTENS VA AB

Lättöverskådlig tydlig plan som ger tydliga mål och en del steg på vägen.
Harmoniserar väl med LBVAs mål.
Förtydliga gärna hur uppföljning ska ske, vem som ansvarar för uppföljningen och vad det blir för följder
när verksamheter underpresterar i sina åtaganden.

REGION OCH GRANNKOMMUNER
REGION HALLAND
Sammanfattningsvis så ligger planen väl i linje med den gröna omställningen som är ett prioriterat
område inom regionen genom Regional utvecklingsstrategi, Bästa livsplatsen 2035, där en positiv
tillväxt går i linje med en hållbar utveckling.
De fyra fokusområdena är relevanta med tydliga mål och åtgärder kopplat till samordningsansvar.
Region Halland instämmer i den beskrivning av utmaningar som lyfts fram i planen. Det är positivt
att utsläppen från konsumtion, som har en stor betydelse för regionens klimatpåverkan även
behandlas. Genom att ta fram en koldioxidbudget så bidrar planen med ett viktigt tillskott till
regionens klimatarbete.
Planen har bra beskrivningar av nuläget inom området för energi och klimat genom grafer och
diagram. Att tydliggöra hur arbetet med åtgärder och insatser kommer att påverka dessa nyckeltal
framöver hade skapat ytterligare tydlighet.
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HYLTE KOMMUN

Det är positivt att planen tagits fram som på ett illustrativt sätt åskådliggör behov, utveckling och
möjligheter vad gäller klimatarbetet inom Halmstad kommun. Det som lyfts i planen gäller likväl i det
mesta även för Hylte kommun. Det hade därför varit möjligt och gynnsamt om möjligheterna till
interkommunalt samarbete hade lyfts mer i planen och att möjligheterna med ett sådant samarbete hade
belysts ytterligare.
Det gäller bland annat samarbete vid planläggningen som spelar en stor roll för att möjliggöra
klimatarbetet både som hållbart och resurseffektivt. Till exempel hade ett sådant lämpligt projekt kunnat
vare en cykelled utmed Nissan, Nissanleden, likväl som Hallandsleden utmed kusten. Vidare kan nämnas
möjligheter för tillsynsmyndigheterna i kommunerna att samarbeta för att genom lagstiftning styra mot ett
hållbart samhälle. Kommunerna skulle också tillsammans kunna arbeta för att göra kollektivtrafiken mer
attraktiv. För att exempelvis minska trängslen av fordon i Halmstads kommun.
Det finns också möjligheter att i planen diskutera hur nudging kan styra till ett mer miljömedvetet
beteende, exempelvis klimatsmart konsumtion. Här kunde arbete med energirådgivare, miljöstrateg och
kommunikatörer spela en roll.
Sammantaget ställer sig Hylte kommun positiv till planen men framför att det hade varit möjligt och
gynnsamt om det interkommunala samarbetet hade belysts något ytterligare.

LAHOLMS KOMMUN
Ingen erinran.

ORGANISATIONER OCH FÖRETAG
HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Övergripande anser Högskolan att det i kommunfullmäktiges plan finns en god ansats att betrakta
kommunens energisystem och dess klimatpåverkan ur ett helhetsperspektiv. De högt ställda kraven
(exempelvis att minska kommunens koldioxidutsläpp med 15 % per år fram till och med 2026) bör dock
kräva avsevärt mer konkreta åtgärder. Högskolan i Halmstad föreslår att lokala samarbeten, bland annat
med Högskolan, i planen tydligare tillvaratas för att främja planens förverkligande och genomförbarhet.
En kvantifiering av de utsläppsminskningar som förväntas av olika åtgärder föreslås också inkluderas för
att tillföra planen ökat värde.
…
Innehållsförteckning:
• 3.4 Komplext men entydigt
• Rubrikformatering i Kapitel 4 är avvikande för de fyra fokusområdena.
...
•

Här finns en god ansats att betrakta kommunens energisystem och dess klimatpåverkan ur ett
helhetsperspektiv. Det är berömvärt och skulle med vissa klargöranden och förbättringar kunna
bereda väg för ett framgångsrikt omställningsarbete. Med tanke på de högt ställda ambitionerna (att
minska kommunens koldioxidutsläpp med 15% per år fram t.o.m. 2026) så torde dock krävas avsevärt
mer konkreta åtgärder framförallt för icke-kommunala verksamheter (i nuvarande form anges främst
åtgärder som information, rådgivning och aktiv samverkan). Vidare noteras vissa förenklingar och
mindre väl redovisade utgångspunkter (framförallt rörande den s.k. koldioxidbudgeten), vilket
tillsammans med ovanstående delvis begränsar planens trovärdighet.

•

Angående just aktiv samverkan föreslås att planen tydligare tar vara på och utvecklar de möjligheter
till lokala samarbeten för planens förverkligande som föreligger med större aktörer inom kommunen,
till exempel med Högskolan i Halmstad. Förutom ett ömsesidigt värdeskapande genom ett flertal
möjliga forsknings- och utbildningsverksamheter inom planens fokusområden, skulle tydligare
8
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preciserade samarbeten av detta slag även stärka planens genomförbarhet. Ett samarbete specifikt
med Högskolan i Halmstad skulle även innebära möjligheter till kontinuerlig analys och uppföljning av
planens genomförande, vilket skulle kunna bidra till vidare kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
•

Överväg för ökad tydlighet, transparens och slagkraft att samla denna energi- och klimatplan
tillsammans med den parallellt utvecklade klimatanpassningsplanen, den nya transportplanen, samt
kommunens avfallsplan, i ett enda koncist och sammanhängande dokument!

•

Minskningen av specifika koldioxidutsläpp i Halmstad kommun sägs ha nått målet som sattes i den
tidigare energiplanen (-50% för perioden 1990–2020). Dock framgår av till exempel Figur 3 att
huvuddelen av denna minskning bestått i att ”en stor industri” lämnat kommunen. Det skulle tillföra
värde till planen om mer information lämnades gällande vilken industri detta var samt om
formuleringen under avsnitt 3.2 (d.v.s. ”Industrisektorn står för största andelen av den minskning som
skett…”) förtydligades så att det framgår vilka delar av minskningen inom industrisektorn som berott
på flytten respektive genomförda effektiviseringsåtgärder. Kapitel 3

•

Överlag förmedlar planen god insikt och förståelse för energisystemets uppbyggnad och funktion,
dock förekommer en del formuleringar som vittnar om motsatsen, till exempel frekvent användning
av begreppet ”energiproduktion”, ”produktion av energi” och liknande (energi kan som bekant
varken produceras eller konsumeras, endast omvandlas, vilket i grunden är en viktig insikt för
förståelsen av energisystemet och dess förutsättningar). Ett annat exempel återfinns i avsnitt 4.1 där
det bland annat sägs att ”Värme är en energiform av mycket låg kvalitet…”, vilket endast torde gälla
för värme vid låg temperatur.

•

Trots flertalet konkreta och väl avgränsade åtgärdsförslag under dem fyra fokusområdena redovisade i
Kapitel 4 så framgår aldrig tillfredsställande vilka av dessa åtgärder, eller vilken kombination av dessa,
som krävs för att möta den ansenliga målsättningen att minska koldioxidutsläppen med 15% per år
under de kommande sex åren. En kvantifiering av de utsläppsminskningar som förväntas från
respektive åtgärdsförslag skulle tillföra planen avsevärt värde (dessutom fördelaktigt om förväntade
utsläppsminskningar redovisades per fokusområde).

•

Det är lovvärt att som fjärde och sista fokusområde inkludera ”Klimatsmart konsumtion” men
tveksamt att som huvudsakligt medel för att uppnå detta endast referera till allmänna formuleringar
kring cirkulär ekonomi (d.v.s. ”… att fler produkter återanvänds, delas, hyrs och leasas…”).
Tveksamheten här rör inte den angivna riktningen i sig men lättheten med vilken planen tycks vilja
överbrygga den avgrund av civilisationsproblematik som döljer sig under detta fokusområde. Frågan
om hur ekonomisk tillväxt ska kunna bibehållas parallellt med ökad resurseffektivitet, minskad
industriell nyproduktion, minskad motsvarande konsumtion av nyproducerade varor etcetera, är i
själva verket fundamental för en lösning på vår tids klimatkris och skulle behöva en djupare analys och
behandling för att vara realistiskt övertygande.

HALMSTADS NATURSKYDDSFÖRENING

Halmstad kommun måste minska sina utsläpp av växthusgaser med 15% årligen för att nå målen enligt
Parisavtalet, enligt data som kommunen låtit ta fram av Kunskapsnoden Uppsala Universitet.
I planen för energi och klimat visas statistik på källor till utsläpp i Halmstad kommun. En stor del, mer än
hälften, kommer från invånarnas konsumtionsvanor, och resor med personbil. Ändå presenterar planen
till största delen åtgärder för den kommunala verksamheten; inom avsnittet för konsumtion är alla
åtgärder riktade mot den kommunala verksamheten. Halmstad Naturskyddsförening önskar se en ökad
insats för att förändra i ett större perspektiv: förändra Halmstads invånares levnadsvanor.
…
Det är positivt att man nu också räknar med det avtryck som konsumtionen har på utsläppen. För att nå
målen enligt Parisavtalet så krävs det att vi räknar in alla utsläppskällor, även de som påverkar folks
levnadsvanor, och att man inte blundar för de utsläpp som den kommunägda flygplatsen medför.
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Halmstad kommun borde bli medlem i Klimatkommunerna, en förening som verkar för minskade utsläpp
i Sverige, med hjälp av påverkansarbete, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Här finns att ta
del av exempel på klimatstrategiska lösningar i andra svenska städer avseende både transporter och
byggnation. En förening som sedan starten 2003 vuxit till att omfatta 40 kommuner och mer än 4 miljoner
invånare i Sverige.
…
Slutkommentar
Halmstad är en naturnära stad, vars invånare i stor utsträckning värnar om miljön. Halmstad har goda
möjligheter att vara ett gott exempel och gå i framkant vad gäller omställning mot en mer hållbar framtid.
Låt Halmstad förbli en stad som även i fortsättningen lockar turister som vill uppleva skog, hav och ängar,
där man kan äta lokalt producerade matvaror och uppleva en levande stadskärna.
Upplevelsen att läsa Planen för energi och klimat är positiv, då den ger intryck av en medveten kommun
som söker efter lösningar på ett problem. Det är nu som vi ännu har en kort tid på oss att påverka
morgondagen i en bättre riktning. Det viktigaste arbetet hos en kommun är inte att skriva rapporter om
kriterierna som uppfyller det, utan att också eftersträva det i praktiken.

KLIMATAKTION

Planen har många styrkor men framför allt saknas kvantitativa etappmål, och revision av måluppfyllelse.
Planen bör betona behovet av en effektiv förvaltningsövergripande organisation som rapporterar
regelbundet och tätt med kommunstyrelsen och andra berörda.
Kommunens roll att ge förutsättningar och uppmuntran åt hela samhället, enskilda och företag, i deras
klimatarbete måste betonas starkare. Detta är och kommer i hög grad i framtiden att vara en nyckelroll.
Samarbete med företagen för att nå klimatmål är helt nödvändigt.
Kommunen måste underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val. Detta förutsätter en ständig
förtroendeskapande dialog.
Kommunen skall i sin egen verksamhet vara ett föredöme när det gäller klimatförebyggande arbete inom
hela samhället.
Det är alla invånares i Halmstad arbete och uppdrag men kommunen måste inta en ledarroll och bli en
inspirationskälla i den omfattande omställningsprocess som förestår.

WHITE ARKITEKTER

White tycker att det är bra att Halmstad kommun nu tar fram en långsiktig plan för Energi- och klimat.
Den föreslagna planen beskriver på ett bra sätt omvärldens och Halmstads utmaningar och det är en bra
bakgrundsanalys. Däremot avspeglas inte utmaningarna och ambitionerna i målformuleringarna. Vi saknar
kraftfulla och konkreta mål som kommer att kunna bidra till en förflyttning. Målen kommunicerar inget
driv och vi hade önskat en kraftfull övergripande vision.
Som ett av Sveriges ledande arkitekturföretag, med verksamhet i såväl Halmstad som runtom i Sverige och
internationellt, har vi höga ambitioner och en vilja att bidra till en hållbar utveckling. Vårt eget mål är att
all vår arkitektur ska vara klimatneutral eller bättre till 2030 och vi har precis tagit fram en Färdplan för
vårt klimatarbete till 2030. Whites strategi är nödvändig för att svara upp mot Internationella, Sveriges,
samhällets och våra kunders klimatmål, t ex Parisavtalet, Fossilfritt Sverige, LFM 30 (Malmö Stad med
aktörer), många kommuners målsättningar om att bli klimatneutrala och några av de största
fastighetsägarnas målsättningar.
Både White och andra aktörer i byggsektorn har höga målsättningar och vill ta ansvar för en hållbar
utveckling, men en förutsättning för att nå längre är att kunder och beställare delar dessa ambitioner. Om
det inte finns tydliga mål i upphandlingar av byggprojekt samt värdering och uppföljning av dessa, så är
det väldigt svårt för oss aktörer att driva frågorna i projekten. Det kan även bli svårt att konkurrera
prismässigt med aktörer med lägre ambitioner.
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Mot bakgrund av detta, så tycker vi att Halmstad kommun har en alldeles för låg ambition med vaga
målsättningar. Kommunen riskerar att helt missa de nationella klimatmålen. Som aktörer (och invånare) i
Halmstad vill vi att det är en stad och region som vill ligga i framkant för en hållbar utveckling. Det
kommer att stärka Halmstad på många sätt, både nu och på lång sikt.
Vi ger några förslag på tydligare mål och ställningstagande för Fokusområde 2 nedan, men bidrar gärna
med ännu mer konkreta formuleringar om tillfälle ges i t ex arbetsgrupper.

SKRIVELSER FRÅN PRIVATPERSONER
PRIVAT SW

Livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med nåt, sa pastor Jansson i revyn
Gröna hund 1962. Denna betraktelse från Hasse Alfredson kännetecknar även den föreslagna energi- och
klimatplanen från Halmstads kommun daterad den 3 november 2020.
Den förstärkta växthuseffekten som värmer vår jord är ett mycket allvarligt problem som kräver kraftfulla
åtgärder. Tyvärr saknas sådana konkreta åtgärder i förslaget till energi- och klimatplan för Halmstads
kommun. Denna inledande konklusion är baserad på nedanstående slutsatser och omdömen om planen.
1. Kommunens roll
Växthuseffekten är en mycket ovälkommen samhällsförändring som obemött kommer att ge upphov till
mycket stora skadekostnader. Förändringen behöver mildras genom reduktion av klimatgasutsläppen i
hela världen. Halmstad kommun måste ta sitt lokala samhällsansvar och tydligt peka ut inriktningen för
det nödvändiga lokala klimatarbetet under de kommande åren. Denna energi- och klimatplan borde
handla om de lokalpolitiska visionerna för att skona våra barns och barnbarns framtid. Alla människor
som bor och verkar inom kommunen bör involveras i det lokala klimatarbetet.
Kommunens olika roller som lokal samhällsaktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare och ägare till
det kommunala energi- och miljöföretaget blandas ofta samman i planen. Statistik omfattar ibland alla
aktiviteter inom kommunens gränser, medan enbart kommunens egen administrativa verksamhet berörs i
andra sammanhang. Denna blandning av helhet och små detaljer medför att lokala beslutsfattare inte får
en korrekt beskrivning av vad som verkligen är viktigt att genomföra i just Halmstads kommun under de
närmaste åren.
2. Ansvarsgränser för klimatarbetet
Ingen hänsyn tas i planen till hur klimatarbetet är organiserat inom EU, vilket medför att en ofullständig
bild sprids om vad som har hänt och vad som behöver göras.
….
3. De två huvudproblemen
De två största lokala utsläppsproblemen redovisas inte på ett tydligt och klart sätt. Lokala beslutsfattare får
därför dålig information om vad som verkligen behöver genomföras inom Halmstads kommun.
Huvudproblemet för Halmstad är den omfattande användningen av fossila bränslen för transporter.
Därför behöver transportarbetet i Halmstad organiseras på ett sådant sätt att fossildrivna transporter
undviks i en nära framtid. Näst största utsläppet av klimatgaser kommer från det plastavfall som förbränns
i Kristinehedsverket. Även om denna avfallsförbränning ingår i ETS och är underordnad EU:s
övervakning, så har dock Halmstads kommun ett stort ansvar för att genomföra nödvändiga
utsläppsreduktioner såsom ägare av anläggningen.
4. Förändringstakten
Planen utgör bara en fortsättning av lama åtgärder som präglat det klena klimatarbetet under flera
decennier. Attityden har varit att vi fixar problemet senare eller att någon annan ska ta ansvaret. Denna
duckande attityd är inte hållbar, ty nu är tyvärr tiden mycket knapp för det som behöver utföras.
Om vi inom EU på allvar hade tagit till oss dessa klimatproblem tidigare, så hade vi inte behövt utföra alla
åtgärder parallellt på några få år. EU lyckades visserligen att uppnå det låga målet med en
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utsläppsreduktion med 20 procent mellan 1990 och 2020, dvs med 0,7 procentenheter per år. Men nu blir
antagligen betinget 60 procents reduktion till 2030 från 1990. Dvs förändringstakten ska nu bli
4 procentenheter per år. Vi måste således bli 6 gånger snabbare och smartare i det europeiska
klimatarbetet under det kommande decenniet.
5. Om brist på en övergripande aktivitetsplan
Det finns i planen ingen tillräckligt kraftfull aktivitetsplan för att möta målsättningen om stora lokala
utsläppsminskningar.
Det uttrycks på flera ställen i energi- och klimatplanen att nuvarande lokala klimatutsläpp behöver minska
med 5-15 procent per år under kommande år för att uppfylla det internationella Parisavtalet. Det uttrycks
även en tydlig målsättning om att utsläppen inom kommunen ska reduceras i en sådan takt så att detta
avtal kan uppfyllas lokalt.
6. Förslag till kraftfulla åtgärder i en aktivitetsplan
Här kommer några förslag till lämpliga åtgärder att utföra inom kommunen och som bör ingå i en
ambitiös energi- och klimatplan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expandera kraftigt utbyggnaden av laddstolpar för elbilar till 2025
Expandera kraftigt användningen av biogas för att öka efterfrågan till 2025
Inför nolltaxa för alla resenärer inom kollektivtrafiken från 2022
Tillåt enbart eldrivna bilar inom en central stadszon från 2025
Lägg ner flygplatsen från 2022
Modernisera järnvägsstationen till 2025 så att det blir säkert, enkelt och bekvämt att åka tåg
till och från Halmstad
Reducera kraftigt förbränningen av plastavfall i Kristinehedsverket till 2025
Kräv solceller på taken från 2022 vid bygglov till alla nya byggnader
Bygg ut elproduktionen från vindkraftverk till 2030 så att den blir lika stor som hela
elanvändningen inom kommunen
Avveckla all användning av fossila eldningsoljor innan 2025
Avveckla all användning av fossil naturgas innan 2025
Använd Högskolan i Halmstad som ett lokalt kunskapsnav om lämpliga energi- och
klimatåtgärder
Delfinansiera den lokala aktivitetsplanen genom en lokal klimatnödskatt

PRIVAT CVL, YK, AK, JLSL, MT

Dessa fem skrivelser från privatpersoner påtalar att för att minska utsläppen från vägtrafiken enligt mål 1 i
Fokusområde 1 Effektiva och fossilfria transporter så räcker det inte med de föreslagna åtgärderna för den
territoriella kommunen. Den synpunkten redovisas under Fokusområde 1 Effektiva och fossilfria
transporter, mål 1.
I övrigt refererar skrivelserna till energi- och klimatplanens kapitel 3 Energibalans och utsläpp i Halmstad,
men synpunkterna berör bebyggelse och infrastruktur för geografiska platser i kommunen. Då det inte
behandlas i närmare i denna planen så överförs de synpunkterna till Framtidsplan 2050 och planen för
transportsystemet som varit på samråd under samma period.

PRIVAT LL

Synpunkterna berör bebyggelse och infrastruktur för geografiska platser i kommunen. Då det inte
behandlas i närmare i denna planen så överförs de synpunkterna till Framtidsplan 2050 och planen för
transportsystemet som varit på samråd under samma period.
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Inkomna synpunkter indelade utifrån kapitel
Kapitel 1. Inledning
1.1 Syfte
LAHOLMSBUKTENS VA AB

Mycket viktigt att energiplanen har expanderat jämfört med tidigare planer så att även utsläpp från
konsumtion berörs. Samt att risken för effekt- och kapacitetsbrist uppmärksammas.
SVAR
Noteras.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Stycke 1: ”… Det sätt som vi arbetar med energi- och klimatfrågor på har stor betydelse för en hållbar
samhällsutveckling i Halmstads kommun” – Ja, men inte stor betydelse ”… för hur konsekvenserna blir
för världens klimat”.
Stycke 5: ”… är år 2025 en etapp för denna planen” – Halländska, överväg omformulering.
Ibland anges referens till annat kapitel i texten med kursiv stil, ibland inte (till exempel ”kapitel fyra,
Strategival för Halmstad). Överväg konsekvent stil.
Kommunens energigrupp, faktaruta på sidan 5: Skriv ut full lydelse för förkortningar, till exempel
”LBVA” (?).
Sista stycket på sidan 5, fr.o.m. ”Planen anger dessutom…”, t.o.m. ”… nettoutsläpp av koldioxid” är
direktkopierad till sista stycket på sidan 3. Onödigt grepp i en så kort rapport. Överväg omformulering.
SVAR
Texten redigeras.

KLIMATAKTION

Kapitel 1
Planen levererar en bra analys av historik och nuläge när det gäller energiförsörjning och utsläpp av
klimatgaser. Det gör den värdefull som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Det är olyckligt att översiktsplanen behandlas före övriga planer och särskilt besvärande att
anpassningsplanen, grunden för övriga planer, först i efterhand kommer att lämnas ut för samråd.
Klimatkris
1,5-gradersmålet är hotat. Konsekvenserna om det inte nås måste betonas, särskilt den förhöjda risken för
instabilitet i klimatsystemen med svårstoppad akut stegring av temperaturen. Vidare skall nämnas att
klimatkrisen redan pågår globalt och att detta har konsekvenser även för vårt samhälle. Situationens
brådskande karaktär måste motiveras starkare.
Koldioxidbudget
Det är viktigt och bra att den koldioxidbudget för Halmstad, som Kommunstyrelsen låtit
Klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet beräkna, lyfts fram. Enligt denna behöver territoriella
utsläpp, tillsammans med beräknade utsläpp från utrikes flyg- och sjötrafik, för Halmstads del årligen
minska med 15 % fr.o.m. januari 2020. Utan kraftfulla åtgärder kommer kommunens budget att vara
förbrukad 2026.
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Framtidsscenarion
Hur kommer ett Halmstad som skapar ”negativa” utsläpp av klimatgaser se ut i framtiden? Vilka
utmaningar och påfrestningar på vägen dit kan väntas? Vilka åtgärder skall prioriteras för största effekt?
Här borde planen ha större ambitioner att beskriva ett framtida Halmstad. En tydligare framtidsbild
underlättar också framtagande av olika etappmål genom backcasting.
Kommunal organisation
Är den nuvarande energigruppens mandat och kompetens tillräcklig för att samordna olika
förvaltningsområden och ha fortlöpande synpunkter på hurdant genomslag olika lokala klimatpolitiska
beslut har på klimatgasutsläppen?
Etappmål
Utredningen bör tydligt ge kvantitativa förslag på olika etappmål för att nå Parisavtalet. Föreslagen etapp
2025 bedömer vi vara för sen med hänsyn till den begränsade tid som återstår.
Revision
Planen nämner inte behovet av en fortlöpande revision, utförd av i detta avseende särskilt kompetenta
revisorer. Detta bedömer vi krävs för en effektiv återkoppling för ett effektivt klimatarbete i kommunen.
SVAR
Aktualisering av de kommunala styrdokumenten sker oftast en gång per mandatperiod. En del planer styrs
av lagkrav, vilket påverkar hur processen ser ut. Översiktsplanen har till exempel en betydligt längre och
mer omfattande process och kommer att ställas ut för granskning innan den kan fastställas av
kommunfullmäktige.
En textruta läggs till för att belysa vikten av snabba åtgärder.
Flera av målen är utformade i syfte att ta fram omedelbara åtgärder. Vid år 2025 kommer denna planen
sannolikt vara i behov av en uppdatering.
Den kommunala organisationen är under förändring och utveckling.
Kommunrevisionen utför kontinuerligt oberoende revisioner av kommunens olika verksamheter.

1.2 Omfattning och avgränsning
HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Vi önskar utöka meningen med ”omställning till förnybara bränslen och återvunnen energi”. Kommunens
strategiska investering i kraftvärme och fjärrvärmenät står idag för en kostnadseffektiv och till stora delar
förnybar uppvärmning av fastigheter och industrier i Halmstad. Denna väletablerade infrastruktur borde i
denna kommande Energi- och klimatplan behandlas som modern och miljösmart, optimal att byggas
vidare på för att möta kommunens utmaningar med den brist på elkapacitet och eleffekt som vi riskerar
att stå inför.
SVAR
Texten ändras enligt förslag.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

I ett dokument som ska leva ett antal år är det lämpligt att undvika att skriva om ”ögonblicksbilder” av
vad för annat administrativt arbete som pågår (”Arbetet med att ta fram den planen pågår” om
Klimatanpassningsplan). Skriv istället att det kommer att finnas i kommunens ”Klimatanpassningsplan”.
Samma sak återkommer ytterligare någon gång i texten.
Och detta stycke utelämnas förslagsvis:
”Energi- och klimatplanens avgränsningar till klimatanpassningsplanen, transportplanen och avfallsplanen
underlättas av att samma enhet på kommunledningsförvaltningen ansvarar för samtliga.” Det kan tolkas
som ett inspel i en superintern organisationsdebatt, vilket inte behöver lyftas i kommunfullmäktiges plan.
SVAR
Texten ändras enligt förslag.
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1.3 Organisation av kommunens energiarbete
INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Det sista stycket i 1.3 ”Organisation av kommunens energiarbete” är det samma som ingår i de två sista
styckena i kapitel 1.1. Det kan kännas onödigt att ha med det på samma sätt två gånger.

LAHOLMSBUKTENS VA AB (29)

Sista stycket i avsnitt 1.3 är i stort sätt en upprepning av de två sista styckena i avsnitt 1.1. Omarbeta gärna
för att minska upprepning.
SVAR
Sista stycket i avsnitt 1.3 tas bort då det är en upprepning av text i avsnitt 1.1.

Kapitel 2. Klimatpolitiska mål och utmaningar
Inga redovisade synpunkter

Kapitel 3. Energibalans och utsläpp i Halmstad
3.1

ENERGIFLÖDEN I HALMSTADS KOMMUN

LÄNSSTYRELSEN

Sedan samrådsversionen skickades ut har Länsstyrelsen publicerat energibalanser för 2018 1.
SVAR
Energibalansen för år 2017 i figur 2 ersätts med energibalansen för 2018 och texten revideras enligt den
senast publicerad energibalansen.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
• Figur 1 och Figur 2: I bägge Sankey-diagrammen anges ”El”, men ”el” är inte en
produktionsteknik utan en energibärare. Energitillförsel, till vänster i figurerna, torde visa
energikällorna, m.a.o. i detta fall vilken typ av kraftverk som elen producerats i eller om det rör sig
om import från överliggande stamnät.
SVAR från Länsstyrelsen: Diagrammen visar tillförd energi och därav går det utmärkt att redovisa
olika energibärare på vänstersidan. Eftersom diagrammet visar hur Halmstads balans ser ut, så är det
intressanta hur mycket som tillförs från omvärlden (oaktat om omvärlden är en grannkommun eller
utlandet).

•

1

Figur 1 och Figur 2: I bägge Sankey-diagrammen tydliggörs inte energibäraren ”värme”. Överväg
ett förtydligande av detta.
SVAR från Länsstyrelsen: De ljusbruna flödena utgörs av värme.

Länsstyrelsen i Halland & Region Halland, Energi- och klimatläget i Halland 2018–2019 (2020), s. 11.
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•

•

Figur 1 och Figur 2: I bägge Sankey-diagrammen klumpas distributionsförluster för el och värme
ihop. Detta borde undvikas och de bägge förlusttermerna särredovisas.
SVAR från Länsstyrelsen: Länsstyrelsen och konsulten som tog fram underlaget valde avsiktligt ett
upplägg som ger god överblick.
Figur 1 och Figur 2: I Sankey-diagrammet för 2012 tycks allt avfall ha eldats i kraftvärmeverk och
ingenting i ”fjärrvärmeverk” (jämför med 2017)? Dessutom är beteckningen ”fjärrvärmeverk”
missledande eftersom ett ”fjärrvärmeverk” kan vara ett kraftvärmeverk. Kanske tydligare att
beteckna dessa ”värmeverk” (endast värmeproduktion) och kraftvärmeverk (kombinerad värmeoch elproduktion).
SVAR från Länsstyrelsen: Diagrammen är hämtade från olika rapporter. I 2020 års rapport
används kraftvärmeverk som samlingsnamn för alla typer av värmeverk.

•

Figur 1 och Figur 2: Varför särredovisas biogas för 2012 men inte för 2017?
SVAR från Länsstyrelsen: För att diagrammen är hämtade från två olika rapporter.

•

Figur 1 och Figur 2: Varför används benämningen ”trädbränslen” för 2012 och ”biobränslen” för
2017?
SVAR från Länsstyrelsen: För att diagrammen är hämtade från två olika rapporter.

•

Figur 1 och Figur 2: Från de givna värdena inses att totalverkningsgraden för Halmstad kommuns
energisystem skulle ha varit 94.6% under 2012 (3670 GWh/3880 GWh) och betydligt lägre för
2017: 92.9% (2931 GWh/3156 GWh). Det vore lämpligt att kommentera och förklara detta
förhållande i planen, samt förslagsvis att även använda denna kvot som ett nyckeltal för att
beskriva kommunens arbete med strukturell energieffektivisering. Dock, väcks frågan vad som
räknats in under benämningen ”Total energitillförsel” respektive ”Total energianvändning” då
bägge dessa kvoter måste anses som relativt höga. Från källhänvisningen framgår att sifforna är
hämtade från SCB. En rekommendation är att gå tillbaka till denna källa och säkerställa hur dessa
siffror framställts.
SVAR från Länsstyrelsen: En dylik beräkning visar bara på distributionssystemets verkningsgrad.
Eftersom statistiken för tillförsel och användning hämtas från olika källor så är den inte helt enkel att
jämföra. De största energiförlusterna ligger på produktionssidan och på användningssidan och dessa
redovisas inte i diagrammen. Diagrammen är hämtade ur två olika rapporter och därför bör statistiken
inte jämföras rakt av.

•

Figur 1 och Figur 2: Ett förtydligande kring vad som medräknas till Halmstads totala
transportutsläpp efterfrågas. Framförallt, räknas utsläpp från passerande trafik på E6:an med i
kommunens utsläpp eller inte? Överväg ett klargörande kring detta.
SVAR från Länsstyrelsen: Figur 1 och figur 2 visar inte utsläpp! Däremot kan påtalas att figur 3,
figur 4 och figur 5 avser utsläpp som sker inom kommunens gränser, alltså även från transporter på
E6.

SVAR
Energibalanser är komplicerade att ta fram och kommunen har därför valt att redovisa Länsstyrelsens
underlag. Sankeydiagrammen i figur 1 och 2 är direkt hämtade ur rapporter som Länsstyrelsen i Halland
tagit fram. De är framtagna av olika konsulter vid två olika tillfällen (år 2014 respektive 2019) med då
tillgänglig data. Länsstyrelsen i Halland har lämnat kommentarer för respektive punkt i texten ovan.
Det finns, som påpekas, mycket mer bakomliggande information i underlaget som inte redovisas här och
som vi inte bedömer är nödvändigt för detta dokument. Avsikten med sankeydiagrammen är att på ett
översiktligt sätt illustrerar hur energiflödena i stort ser ut i Halmstad.
Figur 2 ersätts med en uppdaterad energibalans för 2018. Texten redigeras i avsnitt 3.1.
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•

Avsnitt 3.2: Det upplevs som bitvis problematiskt ur ett redovisningsperspektiv att planen
refererar dels till endast koldioxidutsläpp (till exempel Figur 3), dels till samtliga växthusgaser
(d.v.s. som koldioxidekvivalenter), och dels exklusive och inklusive utrikes flyg och sjöfart. När
planens viktigaste tal presenteras, den från koldioxidbudgeten hämtade procentsatsen 15% per år
fram till 2026 (nödvändig årlig minskning av koldioxidutsläpp för att möta Parisavtalet), så är
alltjämt beräkningsgrunden för detta tal delvis höjd i dunkel. Tydligen ingår utsläpp från utrikes
flyg och sjöfart i dem 463 000 ton som Halmstad kommun ”släppte ut” (överväg annan
formulering) under 2017, men detta är svårt att fastställa då Figur 3 (som endast indikerar ca 330
000 ton för 2017) och Figur 4 exkluderar dessa utsläpp och då Figur 8 endast anger procentsatser
och inte absoluta tal. Beräkningarna verkar stämma men redovisningen av underliggande data
skulle med fördel kunna göras klarare!
SVAR
Utsläpp kan redovisas på flera olika sätt och här redovisas de som ansetts relevanta för kommunen. Figur
3 och 4 redovisas för det är en uppföljning av kommunens mål i energiplanen från 2015. Det är också ett
nyckeltal som under många år används i nyckeltalsredovisningen till Sveriges ekokommuner. På senare år
har det blivit vanligare att inkludera även andra växthusgaser och redovisa utsläppen i
koldioxidekvivalenter, figur 5. Det är dessa kommunen i fortsättningen kommer att följa upp. Därför finns
båda redovisade. Underlagen är hämtade från nationella emissionsdatabasen. Nationella
emissionsdatabasen - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)
Halmstads kommun deltog tillsammans med ett stort antal kommuner och regioner i det projekt som
leddes av Kunskapsnoden/Climate Change leadership vid Uppsala Universitet. Deras beräkningar gjordes
som redovisats lite annorlunda. Det viktiga som kom ut av det resultatet var vikten av att omgående göra
insatser för att kraftigt minska utsläppen.
•

För en kommunal energi- och klimatplan av detta slag hade det varit passande att inte nöja sig
med endast en referensstudie (CCL), utan att istället ha kompletterat med ytterligare studier – i
kraft av fler referenser skulle planens slutsatser och åtgärdsförslag framstå som mer förankrade
och robusta. I denna förbindelse noteras att Högskolan i Halmstad, som bland annat hyser
flertalet kompetenser inom energi- och miljöområdet, skulle ha kunnat utgöra en god källa för
sådana referenser.
SVAR
Halmstads kommun ser positivt på ökad samverkan med Högskolan i Halmstad inom detta område.

KLIMATAKTION

3:1 Energiflödesdiagrammen är värdefulla. Att notera är, att användning av fossila bränslen för transporter
under perioden 2012 - 2017 minskat med endast 1,7 % per år.
Minskningen beror huvudsakligen på ökad användning av biodrivmedel.
Ur utsläppssynpunkt och miljösynpunkt är detta inte en självklar framgång och det långsiktigt hållbara
med biodrivmedel har ifrågasatts.
Koldioxidutsläpp från biobränslen måste även i ett kort perspektiv ersättas av motsvarande inbindning av
kol. Import av biobränsle kan ha allvarliga ekologiska effekter. Detta gäller även vid exploatering av
inhemsk skogsråvara. Utnyttjande av jordbruksmark för produktion av biobränslen kan också hota en
redan utsatt global och inhemsk livsmedelsproduktion.
SVAR
Noteras. Avsnitt 3.1 avser att redovisa hur energiflödena ser ut. Problematiken med biogena utsläpp
utvecklas i avsnitt 3.2 Växthusgasutsläpp i Halmstad samt i kapitel 4 fokusområde 3.
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3.2

VÄXTHUSGASUTSLÄPP I HALMSTAD

LÄNSSTYRELSEN

I sista stycket på avsnitt 3.2 nämns freonbesläktade gaser. Sannolikt avses användning av fluorerade gaser,
vilka redovisas som produktanvändning i figur 5. Emissioner av fluorerade gaser är spridda i samhället och
svåra att fördela geografiskt. I Nationella emissionsdatabasen fördelas dessa över befolkningstäthet.3
Således bör processindustrin inte pekas ut i detta sammanhang.
Figur 5 inkluderar växthusgasutsläpp från avfall. Då dessa utsläpp härrör från kommunägda
avfallsdeponier och reningsverk vore det önskvärt med åtgärdsförslag kring hur dessa kan minskas.
SVAR
Texten som kopplas till figur 5 revideras.
Åtgärder för att minska utsläpp från avfallsdeponier och reningsverk har inte hunnits hanteras i denna
planen.

LAHOLMSBUKTENS VA AB

Många diagram vilket är bra för tydligheten men kan även orsaka förvirring och göra det svårt att utläsa
vilken information som är viktig att ta till sig. Ex figur 3 kan tas bort då förändring speglas i figur 4 och i
text beskriva att förändring till stor del kommer från ett minskat utsläpp från industrin.
SVAR
Figurerna behålls då redovisar måluppfyllelse från förra energiplanen som bygger på utsläpp per
invånare(figur 4). Figur 3 visar på förhållanden mellan olika sektorer.
Text om industrins utsläpp kompletteras och figurer disponeras om så sambanden tydligare framgår.

KLIMATAKTION

3:2 Bra att man framhåller att Pilkingtons nedläggning förklarar merparten av industrins minskade utsläpp.
Samtidigt bör nämnas att överflyttningen av produktionen till Tyskland skapat ökade utsläpp där.
2015- 2019 har Sveriges territoriella utsläpp per capita enbart minskat med ca 0,4 ton motsvarande 2% per
år. Här ingår således varken svenskarnas utrikesflyg eller utsläpp utomlands för svensk konsumtion.
SVAR
Text om industrins utsläpp kompletteras med ett globalt perspektiv.
Information om att statistiken inte innehåller konsumtionsutsläpp finns i texten likaså att
utsläppsminskningarna som hitintills skett inte är tillräckliga.

PRIVAT SW

2. Ansvarsgränser för klimatarbetet
Ingen hänsyn tas i planen till hur klimatarbetet är organiserat inom EU, vilket medför att en ofullständig
bild sprids om vad som har hänt och vad som behöver göras.
Det finns en politiskt beslutad uppdelning av ansvaret för klimatåtgärderna i Europa. EUkommissionen
övervakar det gemensamma utsläppshandelssystemet ETS, som har ett politiskt satt utsläppstak som
minskar år för år. Nationella och lokala organ ansvarar för övriga lokala utsläpp. Grundfakta i energi- och
klimatplanen följer inte denna huvudprincip. Speciellt gäller detta figurerna 3-5, som genom sin
utformning kraftigt överskattar vad som har utförts lokalt.
Inom Halmstad kommun fanns under 2019 sju anläggningar inom handelssystemet ETS, som då släppte
125 000 ton koldioxid tillsammans. De ska ej ingå i det lokala områdesansvaret för Halmstads kommun.
Utsläppsreduktioner eller nedläggningar av sådana anläggningar kan ej heller tillgodoräknas som lokala
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reduktioner. En sådan nedläggning inträffade 2013 i Halmstad när Pilkington Floatglas upphörde med sin
verksamhet och de hade ett årligt utsläpp på omkring 160 000 ton koldioxid.
SVAR
Kommunen har mycket riktigt inte rådighet över alla områden och energi- och klimat ger inte en
fullständig bild av den komplexitet som energiområdet innebär. Det som planen försöker förmedla är att
vi behöver göra mer för att minska utsläppen och det behöver göras omgående.
Figurerna 3-5 bygger på data som presenteras i nationella emissionsdatabasen och är den uppdelning som
även Länsstyrelsen 2 och många andra kommuner använder för att redovisa territoriella utsläpp. Den är
inte exakt, men fyller en funktion i att illustrera ett förhållande mellan olika sektorer och förändring över
tid. För att kommunen ska ha en möjlighet att följa utvecklingen behövs lättillgänglig statistik som
redovisas kontinuerligt.

3.3

KOLDIOXIDBUDGET FÖR HALMSTAD

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

I kapitel 3.3 ”Koldioxidbudget för Halmstad” vore det fördelaktigt om det tydliggörs hur ”utrymmet” tas
fram. Vilken tidsperiod är utrymmet på ca 2650 kiloton (jmf m 463 kiloton 2017)? Till 2030, till 2040? För
evigt? Och från när? Om det hade funnits ”förklaringar” till de olika axlarna i diagrammen så hade
läsbarheten ökat.
Vad avser kapitel 3.2 och 3.3 så kan det behövas ytterligare förtydliganden om skillnaden mellan
växthusgasutsläpp och koldioxidutsläpp (åtminstone för den som ej är expert). För exempelvis jordbruket
är det enligt de olika diagrammen mycket stora skillnader (jordbruket står för en stor andel av
växthusgasutsläpp men en mikroskopisk andel av koldioxidutsläppen).
SVAR
I avsnitt 3.2 finns en hänvisning till fördjupning av CCLs arbete med kommunala koldioxidbudgetar, där
kan man läsa mer om metoden 3.
Enligt CCL:s bedömning är 2650 kiloton koldioxid det utrymme som totalt finns kvar om Halmstad ska ta
sin del av ansvaret för att nå Parisavtalet 4. Fortsätter vi i samma takt är det utrymmet slut 2026 och
utsläpp därutöver riskerar då att bidra till att accelerera planetens uppvärmning accelereras och vida
överstiger parisavtalets målsättning med att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.
Texten förtydligas och en direktlänk till Halmstads koldioxidbudget läggs till.

KLIMATAKTION

3:3 Bra att olika utsläppskurvor kommenteras.
Utsläppsbudget/person i anslutning till cirkeldiagrammet bör anges även i absoluta tal och inte enbart
procentuellt.
Konsekvenserna av olika nedgångshastigheter av utsläppen borde formuleras tydligt eftersom detta är en
kritisk punkt.
Även här alltså lämpligt med delmål.
SVAR
Utsläppen kan redovisas på olika sätt, och i avsnitt 3.2 och 3.3 redovisas tre sätt. Utfallet skiljer sig därför
lite i absoluta tal, vilket kan bli förvirrande om två olika tal redovisas. Istället har vi valt att visa på olika
perspektiv. Det som planen försöker förmedla är att vi behöver göra mer för att minska utsläppen och det
behöver göras omgående. Det framgår av samtliga diagram.
2

Energi- och klimatstrategi för Hallands län (lansstyrelsen.se)

Koldioxidbudget – Climate Change Leadership (uu.se)
4 Halmstads kommun Del I - Koldioxidbudget.pdf | Använder Box
3

19

537

Konsekvenserna av ett förändrat klimat är många och komplexa men redogörs inte närmare för i denna
planen. Konsekvenser för Halmstad utvecklas mer i planen för klimatanpassning som går ut på samråd i
april 2021. Mål och åtgärder redovisas i kapitel 4.

3.4

KOMPLEXT MEN ENTYDIGT

LÄNSSTYRELSEN

Resonemangen i avsnitt 3.4 är något otydligt. En koldioxidbudget är snarare ett beräkningsverktyg än en
redovisningsmetod. Att koldioxidbudgeten pekar på ett större behov av utsläppsminskningar än vad
Klimatpolitiska rådet gör beror främst på att den förra ställer större krav på rika länder och att den inte
förlitar sig på negativa utsläppsteknologier.
SVAR
Texten redigeras i enlighet med kommentaren.

LAHOLMSBUKTENS VA AB

Bra, tydlig slutsats i sista stycket och sista meningen på föregående med vad utsläppsminskningen behöver
vara för att nå målen.
SVAR
Noteras.
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Kapitel 4. Strategival för Halmstad
4.1 Målsättning och inriktning
LÄNSSTYRELSEN

Begreppet ”lokalt producerad energi” (s. 15) är olyckligt, då energi inte kan produceras utan bara
omvandlas. Lokalproducerad el och lokalproducerade förnybara bränslen är bättre begrepp.
SVAR
Texten korrigeras.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Planen är välskriven, elegant disponerad och avhandlar för området relevanta dimensioner.
Det rekommenderas dock starkt att undvika användandet av ”mål” i en plan som kommunfullmäktige tar
beslut om. I kommunens styrmodell är basen fortfarande att mål för hela kommunen endast ska tas i
Planeringsdirektiv med budget för att undvika den myriad av mål vi haft förr och för att undvika risk för
motstridig politisk styrning. Om användandet av mål anses nödvändigt behöver det tydliggöras ”vems”
målet är (statliga, överstatliga?). ”Målproblematiken” gäller alla ”fokus”.
Vissa mål/åtgärder bedöms driva kostnader/resursförbrukning i tämligen stor omfattning. Detta bör dock
facknämnderna svara på och värdera.
SVAR
Energi- och klimatplanen har använt samma upplägg som gjordes för avfallsplanen. För kommunala
avfallsplaner finns tydliga riktlinjer för vad som ska anges bland annat mål, åtgärd, ansvar och styrmedel.
Flera av facknämnderna har uttryckt det positivt att det i detta fall ange mål och vilka åtgärder som
förväntas.
I kapitel 2 anges de klimatmål som fastställdes av riksdagen 2017. Målen som föreslås är kommunala mål
som i en del fall är samma som de nationella, till exempel att minska utsläppen från transportsektorn med
70 procent under perioden 2010-2030. Både när det gäller internationella överenskommelser och
nationella målsättningar så kan dessa komma att revideras.
Facknämnderna har uppmanats göra en bedömning av kostnader i sina yttranden. Deras
kostnadsbedömningar redovisas i samrådsredogörelse och sammanställs separat i en bilaga.

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Sista stycket:
Hushålla med effekt. Elenergin är inte problemet, hushålla med effekten men inte med elen vilket innebär
en utveckling av tekniker kring styrning av effekt.
SVAR
Texten korrigeras.

HALMSTADS FASTIGHETS AB

Energi- och klimatplanens utpekade fokusområden är tydliga och utgör en bra grund för energi- och
klimatarbetet i kommunen. Det är även en styrka att kunna se hur de förhåller sig till varandra.
Det framgår tydligt att transporterna står för den överlägset största klimatpåverkan samtidigt som en
fortsatt effektivisering av bebyggelsens energianvändning och energiproduktionen är nödvändig. Det är
slutligen av stort värde att konsumtionens stora klimatpåverkan åskådliggörs när
prioriteringsöverväganden görs mellan olika insatser i de fyra fokusområdena.
SVAR
Noteras.
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LAHOLMSBUKTENS VA AB

Bra med betoning på långsiktighet för att öka drivet till att våga göra långsiktiga investeringar i hållbara
lösningar.
Kolumnen Samordningsansvar upplevs otydlig och icke konsekvent. Vad innebär samordningsansvar?
Ibland anges enbart en eller två i denna kolumn medan det vid andra tillfällen är mycket detaljerat med
många involverade trots att det bör vara ungefär samma utifrån uppdragen. Är styrningen mycket tydlig
ibland och luddigare vid andra tillfällen kan åtgärder falla mellan stolarna.
Målen är bra men fler hade gärna fått vara tidsatta och specifika för att underlätta uppföljning, tänk enligt
SMART.
SVAR
Samordningsansvar ersätts med särskilt ansvar
Synpunkter om smartare mål noteras, men skrivs inte om.

22

540

Fokus 1. Effektiva och fossilfria transporter
LÄNSSTYRELSEN

Transporter är ett område där kommunen har relativt stor rådighet och där fysisk planering kan utnyttjas
mer effektivt. Det är inte troligt att målet om en 70-procentig sänkning av transportutsläppen mellan 2010
och 2030 kan nås bara genom information, rådgivning, samverkan med näringslivet och nationella
styrmedel. Därav krävs en mer aktiv samhällsplanering för att minska såväl transportutsläppen som
transportintensiteten. Exempel på tänkbara åtgärder är bilfria stadsdelar, förändrade parkeringstal,
cykelinfrastruktur och särskilda kollektivtrafiksatsningar.
Andra tänkbara åtgärder under transportområdet är att kommunen bör främja tankstationer för förnybara
drivmedel till tyngre fordon. I dagsläget saknas tankstationer för flytande biogas (LBG) och etanolbränslet
ED95, trots att det funnits intresserade aktörer. Dylika stationer bör uppföras längs E6 och en av de
större statliga vägarna (15, 25 eller 26). Halmstad kommun skulle även kunna främja etablering av
tankstationer för vätgas för tunga och lätta transporter.
Länsstyrelsen välkomnar intentionen att öka andelen kollektivtrafikresor och hade därför gärna sett mer
progressiva åtgärder på det området. I samrådsversionen av ny översiktsplan nämns att kollektivtrafik bör
prioriteras vid Laholmsvägen, Slottsbron och Slottjordsvägen. En mer konkret åtgärd vore inrättande av
stombusstrafik eller BRT-lösningar från Fyllinge/Trönninge till Söndrum/Tylösand. Investeringar i
kollektivtrafik är fördelaktiga då de bidrar till stor klimatnytta och flera andra samhällsnyttor redan inom
närtid.

---

Figur 9 ger bilden att utvecklingen följer målbilden väldigt väl. Detta är något missvisande då utsläppen
bara minskat från 234 000 ton 2010 till 178 000 ton 2018 enligt den Nationella emissionsdatabasen.

--

Länsstyrelsen ser positivt på att Halmstad kommun ska delta aktivt i regional samverkan. I sammanhanget
vill Länsstyrelsen påminna om MEK-rådet (rådet för miljö, energi och klimat), vilket leds av
landshövdingen.
SVAR
Den fysiska planeringen och prioriteringar inom transportsystemet är viktiga för att minska utsläppen från
transportsektorn. Insatser med mobility management åtgärder för att främja hållbart resande, hanteras i
planen för transportsystemet, där hanteras insatser för ökad andel kollektivtrafikresor. De fysiska
förutsättningar för olika transportslag, som infrastruktur för cykelbanor, vägar, resecentrum, hamn, och
flygplats hanteras i kommunens översiktsplan och kommunens plan för transportsystemet.
Några åtgärder skrivs om och några läggs till.
Ingen ändring görs i figur 9. De gula prickarna i grafen visar minskningen för perioden 2010-2018 (54 000 ton är en minskning med 24 procent enligt nationella emissionsdatabasen). De grå prickat visar att
det som återstår. Det är mycket men inte omöjligt.

BYGGNADSNÄMNDEN & MILJÖNÄMNDEN

Ett mål om att införa ett lokalt klimatväxlingssystem för tjänsteresor i hela kommunkoncernen bör läggas
till för fokusområdet om effektiva och fossilfria transporter. I ett sådant system läggs en intern avgift på
resor beroende på hur höga utsläpp av klimatpåverkande gaser resan ger. Avgiften kan sedan finansiera
åtgärder för att minska klimatpåverkan.
SVAR
En åtgärd 5 om klimatväxling läggs till.
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FASTIGHETSNÄMNDEN

I samband med utbyte av tjänstefordon ställer vi oss positiva till att övergå från fossildrivna till eldrivna
fordon.
Kostnader bedöms måttliga.
SVAR
Noteras.

HEMVÅRDSNÄMNDEN

När det gäller inköp av nya bilar till hemvårdsförvaltningen är det viktigt att ha med sig nyttjandet av våra
bilar. För vissa av våra arbetsgrupper används bilarna dygnet runt och det finns därför ingen tid för någon
längre laddningstid.
SVAR
Noteras. Bilarna kan med fördelas laddas i kortare intervall, till exempel vid lunchpauser. Problem med att
inte ha laddmöjlighet vid alla kommunens verksamhetslokaler har uppmärksammats.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Effektiva och fossilfria transporter: Saknar åtgärden av att avstå från resor. Skapa förutsättningar för
effektiva distansmöten, enskilt och i grupp.
SVAR
Noteras. Enligt kommunens resepolicy för resor i tjänsten ska man först överväga telefonmöte eller
webbkonferens. Förutsättningarna för detta har förbättrats avsevärt.
Räddningstjänsten ska investera effektivt och klimatsmart med möjligheter för framtiden. Under denna tid
måste Halmstad kommun tillse att nuvarande fossila fordon (där alternativ saknas på marknaden) körs
med bättre miljömässiga bränsle. Där möjligheten till inblandning av icke fossila alternativ bör upphandlas
med fokus på driftsäkerhet och bättre miljöekonomi.
SVAR
Noteras. Mål 1.1 Åtgärd 2 justeras så detta kan inkluderas.

HALMSTADS NATURSKYDDSFÖRENING

Påverka folks resvanor
I rapporten redovisas att personbilarna står för 26,1% av Halmstads koldioxidutsläpp. Halmstad kommun
kunde satsa stort på att bygga ut cykelinfrastrukturen, att göra det attraktivt att cykla till innerstaden från
omkringliggande områden.
Även att öka antalet bussavgångar och bygga ut kollektivtrafiken vad gäller både buss och tåg. I praktiken
hotas Krösatågen av nedläggning, det är att gå i helt fel riktning. Halmstad kommun skulle istället arbeta
för att göra resande med kollektivtrafik lättillgängligt, prisvärt och bekvämt.
Utrikes resor med flyg och sjöfart har mångdubblats de senaste 30 åren. De står för hisnande 26,4% av
Halmstads totala utsläpp. För att nå målen krävs insatser för att påverka invånarnas resvanor. Detta berörs
inte i rapporten, ej heller i rapporten Transportplan, där både flyg och sjöfart beskrivs som tillgångar i
kommunen, utan att man berör utsläppsproblematiken.
Inrikesflyget borde specificeras ut i grafen som illustrerar energiåtgången i kommunen, för att synliggöra
det.
….
Halmstad kommun borde bli medlem i Klimatkommunerna, en förening som verkar för minskade utsläpp
i Sverige, med hjälp av påverkansarbete, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Här finns att ta
del av exempel på klimatstrategiska lösningar i andra svenska städer avseende både transporter och
byggnation. En förening som sedan starten 2003 vuxit till att omfatta 40 kommuner och mer än 4 miljoner
invånare i Sverige.
24

542

SVAR
Den fysiska planeringen och prioriteringar inom transportsystemet är viktiga för att minska utsläppen från
transportsektorn. Insatser med mobility management åtgärder för att främja hållbart resande, hanteras i
planen för transportsystemet, där hanteras insatser för ökad andel kollektivtrafikresor. De fysiska
förutsättningar för olika transportslag, som infrastruktur för cykelbanor, vägar, resecentrum, hamn, och
flygplats hanteras i kommunens översiktsplan och kommunens plan för transportsystemet.
Om det är figur 1 Energibalans som avses så är det ett diagram som Länsstyrelsen låtit ta fram.
Inrikesflygets andel av de transportrelaterade utsläppen är dock väldigt låg (< 1 procent) av det som mäts
och redovisas i Nationella emissionsdatabasen.
Halmstads kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner som har bredare miljöfokus, och även en del
samverkan med klimatkommunerna. Mycket av Klimatkommunernas informationsmaterial finns
tillgängligt på deras hemsida även för andra än medlemmar.

KLIMATAKTION

Transportsektorn står för mer än hälften av de totala koldioxidutsläppen i Halmstad. Personbilarna är den
enskilt största utsläppskällan. Enligt riksdagsbeslut ska vägtrafikens utsläpp minska med minst 70 % senast
2030 jämfört med 2010.
Planen anger inte tillräckliga åtgärder för att nå detta mål i kommunen.
Kommunens olika möjligheter att styra övergång från icke hållbara till hållbara drivmedel är inte
uttömmande beskrivet. Kommunen kan som myndighet utöva en effektivare styrning t.ex. genom
selektiva P-platser, helst också vid köpcentra och andra större icke kommunala P-platser. Man bör också
överväga fossilfria zoner i kommunens centrala delar och ta ut avgifter för genomfart med fossildrivna
fordon.
Kraven på P-platser vid flerfamiljshus behöver ses över och vara ett styrinstrument för att minska
bilåkandet. Tillgång till P-plats vid bostaden är inte självklar. Samåkning stödd av smarta IT system bör
lyftas fram.
Det handlar inte bara om markanvändande utan också personbilstrafikens plats i ett framtida klimatsmart
samhälle.
Det går inte att behålla personbilstrafiken i nuvarande omfattning bland annat på grund av att el- och
vätgasfordon i livscykelperspektiv innebär stora kostnader ur klimat och resurssynpunkt.
Därtill är en mycket stor andel av bilparken diesel och bensindriven, vilket hindrar en snabb omställning
från fossila transporter. Därför bör stimulans av andra trafikslag och restriktioner för biltrafiken få en hög
prioritet.
Likväl har vätgas och elfordon fördelar framför fordon med fossildrift och troligen också biodrivmedel
drift. Planen bör lämna förslag till hur en sådan storskalig omställning ska gå till för att skyndsamt nå
klimatmålen.
Målet bör vara att transporter med cykel, eldrivna små transportbilar, elscootrar och handikappfordon
utgör 50 % av all persontransport utom gångtrafik.
Cykeltrafiken kan underlättas med bra och säkra parkeringar, bemannade garage vid resecentrum och
järnvägsstation och i centrum. Viktigt med breda cykelbanor, väl skilda från fotgängare, även passande för
el- och lastcyklar.
Således skall infrastruktursatsningar riktas till gång, cykel och kollektivtrafik och inte till investeringar som
stimulerar till personbilstrafik.
Kommunen borde med fördel, som många andra kommuner, använda Mobility Management som
instrument för att reducera utsläpp från trafiken. Det skulle stärka förändringsarbetet.
Minskningen av Halmstads utsläpp från trafiken härrör sig mest från bussarnas övergång till biogas. De
lågt hängande frukterna är plockade. De högre upp (privatbilism i fossildrivna fordon) hänger kvar orörda.
Flyget står för en stor del av dagens klimatgasutsläpp. Civil flygtrafik från Halmstads flygtrafik är därför
inte i linje med behovet av utsläppsminskning. Ur livscykelperspektiv är även kommande el- och
vätgasdrivet flyg mycket tveksamt ur klimatsynpunkt. Endast undantagsvis skall kommunen bekosta
inrikes flygresor inom egna verksamheten.
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SVAR
Den fysiska planeringen och prioriteringar inom transportsystemet är viktiga för att minska utsläppen från
transportsektorn. Förutsättningar för olika transportslag, som infrastruktur för cykelbanor, vägar,
resecentrum, hamn, och flygplats hanteras i kommunens översiktsplan och kommunens plan för
transportsystemet.
Insatser med mobility management åtgärder för att främja hållbart resande, hanteras också i planen för
transportsystemet, liksom kollektivtrafiken. Halmstad har i många år arbetat med Mobility management
åtgärder under benämningen Hållbart resande. Några exempel är cykeltek, säkra skolvägar, cykelvänlig
arbetsplats, prova-på-projekt för elcykel och lastcykel, vintercyklister mm. Åtgärderna utvärderas och
förändras efter hand.
Åtgärden 1 om information och rådgivning till invånare om klimatsmartare resor formuleras om.
Planen lyfter fram mål som behöver få ett ökat fokus. Det anges även åtgärder som kommunen har direkt
inflytande över och som ses som särskilt viktiga för uppfyllnad av målen.
Det kommer även att krävas insatser från fler aktörer för att dämpa temperaturökningen. Kommunen har
en viktig roll att genom samverkan, information och rådgivning aktivt bidra till att höja kunskapsläget och
öka viljan att tänka nytt och ställa om för en hållbar framtid.
Åtgärderna som anges visar några av de insatser där kommunen kan göra skillnad och som kommunen har
en viss rådighet över. Listan kan göras mycket längre, men avsikten är inte att göra en checklista. Vi är mitt
i en större omställning och behöver en flexibilitet för att få bäst utfall i de åtgärder som görs.

Mål 1. Koldioxidutsläppen från vägtrafik ska minska med 70 procent
perioden 2010–2030
RÄDDNINGSNÄMNDEN

Effektiva och fossilfria transporter: Saknar åtgärden av att avstå från resor. Skapa förutsättningar för
effektiva distansmöten, enskilt och i grupp.
Räddningstjänsten ska investera effektivt och klimatsmart med möjligheter för framtiden. Under denna tid
måste Halmstad kommun tillse att nuvarande fossila fordon (där alternativ saknas på marknaden) körs
med bättre miljömässiga bränsle. Där möjligheten till inblandning av icke fossila alternativ bör upphandlas
med fokus på driftsäkerhet och bättre miljöekonomi.
Räddningstjänsten bör kunna bidra till att minska fossilfria de fossila utsläppen. - Bedömt är kostnaden för
en hybriddriven brandbil 1,5 gånger kostnad för en konventionell. Generellt är kostnaderna för investering
i utrustning som ger minskad klimatpåverkan större än konventionell utrustning, men å andra sidan kan
driftkostnaden som regel minskas. Medel behöver anslås för att genomföra en kraftfull förändring.
Kostnader bedöms höga

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hyr fordon av servicekontoret och efterhand som fordon byts
ut ersätts dessa med fossilfria fordon utifrån den av KF beslutade (2019-10-31) Fordonspolicyn
Kostnader bedöms måttliga.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arbetar med att minska sin användning av fossila bränslen
genom att exempelvis Fordons- och transportprogrammet investerar i kör- och grävsimulatorer som
används för mängdträning för att minska användandet av maskiner och fordon.
Kostnader bedöms måttliga i ett initialt skede, därefter besparing.
SVAR
Noteras.
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DESTINATION HALMSTAD AB

Stor vikt av utökat samarbete med besöksnäringen för att möjliggöra etablering av laddstolpar för invånare
och besökare. Detta i enlighet med Översiktsplan 2050, där det satsas på hubbar så som Eldsberga,
Simlångsdalen, Getinge, Haverdal/Harplinge.
Utöka kollektivtrafiken med hållbara och fossilfria transporter för att möjliggöra och klimateffektivisera
resor till och från besöksmål, vandringsleder etcetera. (idag kan du inte ta dig till Danska fall, Virsehatt
eller Möllegård med kollektivtrafik.)
SVAR
Noteras. En ny åtgärd 3 med inriktning att öka antalet laddpunkter på kommunala parkeringar och
besöksmål läggs till. Kollektivtrafiken hanteras i plan för transportsystemet.

HALMSTADS FASTIGHETS AB

HFAB ser gärna ökad samverkan inom kommunkoncernen för att utveckla arbetet med Hållbart resande
och hållbara transporter.
Viktigt med strategi och genomförandeplaner för elbilsladdning i kommunen (inkl. för HFAB:s
bostadsområden).
SVAR
Noteras. Enligt kommunens resepolicy för resor i tjänsten ska man först överväga telefonmöte eller
webbkonferens. Förutsättningarna för detta har förbättrats avsevärt.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Åtgärderna som anges här är:
1. Information och rådgivning till invånarna om klimatsmartare resor
2. Aktivt samverka med näringslivet för klimatsmarta logistiklösningar.
Dessa två åtgärder utgör goda exempel på den generella prägel som planens åtgärder ofta bär. Förslagsvis
nämner planen mer i detalj vilken information och rådgivning om klimatsmarta resor som
kommunstyrelsen skall informera och rådgiva om. Etcetera.
SVAR
Den fysiska planeringen och prioriteringar inom transportsystemet är viktiga för att minska utsläppen från
transportsektorn. De fysiska förutsättningar för olika transportslag, som infrastruktur för cykelbanor,
vägar, resecentrum, hamn, och flygplats hanteras i kommunens översiktsplan och kommunens plan för
transportsystemet. Insatser med mobility management åtgärder för att främja hållbart resande, hanteras i
planen för transportsystemet, där hanteras insatser för ökad andel kollektivtrafikresor.
Åtgärderna som anges visar några av de insatser där kommunen kan göra skillnad och som kommunen har
en viss rådighet över. Listan kan göras mycket längre, men avsikten är inte att göra en checklista. Vi är mitt
i en större omställning och behöver en flexibilitet för att få bäst utfall i de åtgärder som görs.
Åtgärd 1 formuleras om och ytterligare 2 åtgärder läggs till mål 1.

PRIVAT SW

• Expandera kraftigt utbyggnaden av laddstolpar för elbilar till 2025
SVAR
En ny åtgärd 3 med inriktning att öka antalet laddpunkter på kommunala parkeringar och besöksmål läggs
till.

PRIVAT CVL, YK, AK, JLSL, MT

Kommunstyrelsen har satts som samordningsansvarig för att säkerställa att målet ”Koldioxidutsläppen
från vägtrafik ska minska med 70 procent perioden 2010–2030” uppnås.
Åtgärden för att uppnå målet är
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1. Information och rådgivning till invånarna om klimatsmartare resor
2. Aktivt samverka med näringslivet för klimatsmarta logistiklösningar
DESSA ÅTGÄRDER RÄCKER INTE..!
För att nå målen måste Kommunstyrelsen säkerställa en klimatsmart och fungerande infrastruktur samt att
nybyggnation enligt Framtidsplan 2050 planeras i områden som är betjänade av en klimatsmart och
fungerande infrastruktur.
SVAR
Denna synpunkt är gemensam i dessa skrivelser. Synpunkten med direkt koppling till planen för energi- och klimat
kommenteras här. Övriga synpunkter i skrivelserna har vidarebefordrats till handläggare för Framtidsplanen och planens för
transportsystemet.
Det är helt riktigt att vi inte kommer att nå målen med endast dessa åtgärder. Planen lyfter fram mål som
behöver få ett ökat fokus. Det anges även åtgärder som kommunen har direkt inflytande över och som ses
som särskilt viktiga för uppfyllnad av målen.
Det kommer även att krävas insatser från fler aktörer för att dämpa temperaturökningen. Kommunen har
en viktig roll att genom samverkan, information och rådgivning aktivt bidra till att höja kunskapsläget och
öka viljan att tänka nytt och ställa om för en hållbar framtid.
Åtgärd 1 formuleras om och ytterligare åtgärder läggs till mål 1 och mål 1.1.
Transportsektorn har stor betydelse för klimatpåverkan och behöver hanteras utifrån flera olika
perspektiv. Energi- och klimatplanen behandlar främst bränsleanvändningen i de transporter som sker i
den kommunala verksamheten. Medan planen för transportsystemet hanterar fysiska förutsättningar och
prioriteringar inom transportsystemet. Även kommunens översiktsplan har en avgörande roll att med den
fysiska planeringen styra trafikutvecklingen i hållbar riktning.
Texten i avsnitt 1.2 Omfattning och avgränsning justeras för att göra detta tydligare.

Mål 1.1 Fossilfria tjänsteresor och transporter senast 2025
HALMSTADS FASTIGHETS AB bilaga

Alla punkter är viktiga för HFAB att arbeta med.
HFAB saknar ett resonemang kring hur kommunkoncernen ska hantera utsläpp från tjänsteresor med flyg
för att nå målet om fossilfria tjänsteresor 2025.
Samverkan behövs inom kommunkoncernen kring upphandling av fordon/resor.
Viktigt att ta fram delmål, strategier, indikatorer och nyckeltal i respektive förvaltning/bolag.
SVAR
Noteras att HFAB ser det som viktigt att arbeta med och att samverkan kring upphandling är viktig.
Tjänsteresor hanteras mer specifikt i riktlinjer för tjänsteresor. Men en åtgärd om klimatväxlingssystem för
tjänsteresor läggs till.
Åtgärderna som anges visar några av de insatser där kommunen kan göra skillnad och som kommunen har
en viss rådighet över. Listan kan göras mycket längre, men avsikten är inte att göra en checklista. Vi är mitt
i en större omställning och behöver en flexibilitet för att få bäst utfall i de åtgärder som görs.

Åtgärd 1. Inga nya fossildrivna fordon köps in
FASTIGHETSNÄMNDEN

I samband med utbyte av tjänstefordon ställer vi oss positiva till att övergå från fossildrivna till eldrivna
fordon.
Kostnader bedöms måttliga.
SVAR
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Noteras. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

SERVICENÄMNDEN

Så länge det inte finns tillgång till fossilfria fordon som svarar mot de krav som verksamheterna har för att
kunna utföra sina åtaganden är det inte möjligt att i nuläget kräva att inga nya fossildrivna fordon köps in.
SVAR
Noteras.

LAHOLMSBUKTENS VA AB

Även bolagen bör nämnas som ansvariga då dessa också äger fordon.
SVAR
Noteras och korrigeras.

Åtgärd 2. Påskynda utfasning av fossila bränslen resterande fossildrivna fordon i
fordonsparken
RÄDDNINGSNÄMNDEN

Utbyte till fossilbränslefria fordon - Gäller fn endast fordon som inte ingår i den operativa organisationen.
Kostnader bedöms låga
SVAR
Noteras. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

SERVICENÄMNDEN

Utfasning av fossila fordon sker kontinuerligt kopplat till fordonspolicyn. Det går givetvis att påskynda
utbyte ytterligare då ersättningsfordon med fossilfria drivmedel tillförs marknaden. Dock får det en ökad
kostnad för genomförande.
SVAR
Noteras. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Åtgärd 1.1.2 kan kanske ha blivit fel? Kan det behövas en omformulering?
SVAR
Det har blivit en felskrivning. Åtgärd 2 formuleras om.

Åtgärd 3. Upphandlingskrav på fossilfria tjänster, t.ex hyrbilar
INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

1.1.3 Upphandlingskrav ger i sig ingen mätbar effekt utan en avtalsuppföljningsplan måste upprättas
och följas upp. Det antas att målet även avser kravställning på samtliga transporter samt resor som utförs
på uppdrag åt Halmstads kommun.
Det kan uppstå höga kostnader i ett initialt skede när leverantörer byter ut fossilbränsle fordon till
fossilbränslefria. Fossilbränslefritt drivmedel beräknas kosta ca 3 ggr mer än fossilbränsle.
SVAR
Åtgärd 3 formuleras om. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.
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LAHOLMSBUKTENS VA AB

Vid upphandling av fossilfria tjänster bör upphandlingsenheten vara delaktig för att utforma ett nytt
standardavtal av något slag med succesivt ökande krav.
SVAR
Noteras.

Mål 1.2 Fossildrivna arbetsmaskiner och tunga fordon fasas ut eller
anpassas för biodrivmedel
SERVICENÄMNDEN

Det rekommenderas att undvika att ha olika krav i flera styrande dokument så här borde man i stället
hänvisa till kommunens fordonspolicy och eventuellt ändra i den. Åtgärderna bör skrivas som en strävan
och inte som ett krav. Att anpassa fossildrivna arbetsmaskiner och tunga fordon för biodrivmedel kan
medföra höga kostnader.
SVAR
Det är viktigt att kommunens olika styrdokument harmonierar. Om fordonspolicyn inte tillräckligt starkt
leder till fossiloberoende bör denna ses över. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

HALMSTADS FASTIGHETS AB bilaga

Många angelägna uppgifter att arbeta med i HFAB avseende transporternas klimatpåverkan, i såväl drift
och förvaltning som i bygg- och underhållsverksamheten.
Kravställande och utvärdering i samband med upphandling är viktigt. Här kan samverkan inom
kommunkoncernen vara en styrka.
SVAR
Noteras.

LAHOLMSBUKTENS VA AB

Detta mål bör vara tidsatt på samma vis som övriga. Biodrivmedel kan tolkas som att eldrivna
arbetsmaskiner och fordon inte är önskvärda.
SVAR
Tillgången på marknaden för fossilfria tunga fordon är mer begränsad och målet är formulerat för en
högre flexibilitet. Målet riktar sig till att fasa ut befintliga fordon och maskiner. I de fall det inte är möjligt
istället anpassa bränslet. Det hindrar inte inköp av eldrivna arbetsmaskiner eller fordon. Det ger även
utrymme för att istället hyra eller leasa fossilfria fordon eller tjänster.

Åtgärd 2. Upphandlingskrav på fossilfria tjänster från entreprenörer
INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

se ovan, samt för att ställa om entreprenörsbranschen krävs en drivande leverantörsdialog. Utveckling av
elektrifierade arbetsmaskiner går inte lika fort som man hoppats (se exempelvis projekt Cleancon) och
tillgången på fossilbränslefritt drivmedel är ofta begränsad.
Kostnadsbedömning: Höga kostnader
Förslag på avtalsuppföljningsplan har påbörjats av upphandlingsenheten samt mer fokus på
hållbarhetskrav i upphandlingar. Resurs i form av miljöstrateg/miljövetare kommer att krävas för
utformning av krav och utvärdering.
SVAR
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Åtgärd 2 omformuleras. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

LAHOLMSBUKTENS VA AB

Vid upphandling av fossilfria tjänster bör upphandlingsenheten vara delaktig för att utforma ett nytt
standardavtal av något slag med succesivt ökande krav.
SVAR
Noteras.

NYCKELTAL
FASTIGHETSNÄMNDEN

I figur 18 är värdena i y-axlarna förväxlade.
SVAR
Noteras och korrigeras.

NYA FÖRSLAG

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Avstå från resor där detta är möjligt. Skapa förutsättningar för effektiva distansmöten, enskilt och i grupp.
Kostnader bedöms som besparing.
SVAR
Noteras. Enligt kommunens resepolicy för resor i tjänsten ska man först överväga telefonmöte eller
webbkonferens. Förutsättningarna för detta har förbättrats avsevärt. Kostnadsbedömning redovisas
separat i bilaga 3.
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Fokus 2. Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Barn- och ungdomsnämnden är en stor hyresgäst hos fastighetsnämnden och en stor kund till
servicenämnden. I det fall att nämnderna bedömer att målen och åtgärderna kommer att kräva resurser för
att genomföra kommer dessa att spilla över på barn- och ungdomsnämndens verksamheter i form av
hyreskostnader och avgifter. Det är väsentligt att barn- och ungdomsnämnden i detta fall får täckning för
ökade kostnader.
SVAR
Noteras. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Sista stycket:
I centralorten bör eller skall fjärrvärme prioriteras då det är ett hållbart val att använda de resurser och
infrastruktur som redan finns, precis som det beskrivs i avsnittet ovan gällande byggnader och bostäder.
Klimatförändringar kommer att förändra vårt klimat, och en del av Halmstads klimatanpassning kommer
innebära ett större behov av kyla under sommarhalvåret. Här önskar vi därför att fjärrkyla läggs där
fjärrvärme benämns i Fokus 2, och framförallt gällande de mål och åtgärder som tagits upp.
SVAR
Noteras. Det sista stycket är inte en prioritering utan beskriver att klimatpåverkan flyttas i allt högre grad
från drift till byggskedet och gör ingen prioritering. Fokusområde 3 Ett stabilt och hållbart energisystem
utvecklas med ett förtydligande om hur fjärrvärmen kan bidra till att hålla effektuttaget på en mer jämn
nivå än om uppvärmningssystemet kräver en eltillförsel.
Fjärrkyla läggs till i mål där fjärrvärme anges.

HALMSTADS NATURSKYDDSFÖRENING

Bebyggelse och transporter
Kommunen har möjlighet att påverka framtida utsläpp även genom att planera nya bostäder där det finns
kollektivtrafik, samt så nära arbetsplatserna som möjligt (att förtäta centrum istället för att skapa flera
mindre samhällen runt staden). I nuvarande plan Framtidsplan 2050 som Naturskyddsföreningen tagit del
av, planeras bebyggelse av 5000 hushåll ca 10 km utanför stan. Om man räknar med att hälften av de som
kommer bo där pendlar till stan så kommer Halmstads koldioxidutsläpp öka med tusentals ton om året.
I planen för energi och klimat står ingenstans om åtgärder som motverkar koldioxidutsläpp, som
bevarandet av befintlig skog, och planterandet av ny. Enligt Framtidsplan 2050 planerar man att hugga
ned 100 hektar artrik skog för att på dess plats uppföra bostäder. Det är att gå i motsatt riktning mot vad
andra städer gör för att klara klimatmålen.
Under detta fokusområde visas i en graf att ”FÖRNYBAR ENERGI kommer från källor som hela tiden
förnyas och ökar inte koldioxidhalten om det råder balans mellan uttag av tex skog och återplantering".
Dagens skogsbruk är inte koldioxidneutralt. Vidare bör man förtydliga att skogen inte räcker till all den
gröna omställning som industrin kräver av den.
Att undvika så långt det är möjligt att hårdgöra mer yta till ny bebyggelse, att istället använda mark som
redan är exploaterad är resurseffektivt och klimatsmart. Kommunen borde i högre utsträckning eftersträva
detta när de nya bostadsområdena planeras.
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Det är positivt att det är samma enhet på kommunledningsförvaltningen som ansvarar för dels energi- och
klimatplanen, men också transportplanen och avfallsplanen då de hänger tätt ihop som påpekas i
dokumentet.
SVAR
Noteras.

Mål 1 Energianvändning i bebyggelse ska bli 3 procent mer effektiv per
år från år 2021
FASTIGHETSNÄMNDEN

Målet om 3 % energibesparing årligen är mycket högt ställt. Arbetet med att kontinuerligt minska
energianvändningen görs redan idag, men för att fullt ut kunna bidra till måluppfyllelsen nu och över tid
kommer extra resurser i form av tid, kompetens och ekonomiska medel att behövas. Bland annat
helhetstänk vid underhåll och renovering, evakueringsmöjligheter samt samordning med verksamheterna
kommer vara av stor vikt. Ur ett kommunkoncernperspektiv kommer investeringar i energibesparing på
lång sikt att resultera i minskade driftskostnader.
Ett årligt uppsatt energisparmål visar tydligt att extra kraft och åtgärder behöver sättas in omgående vilket
är positivt. En utmaning ligger i att få till snabba och bra åtgärder parallellt med ett långsiktigt
energispararbete.
En viss problematik finns med att inte använda någon form av viktning av primärenergi då exempelvis
uppvärmning med en värmepump ger en till talet lägre energianvändning än fjärrvärme. En
intressekonflikt kan uppstå mellan exempelvis energisparmål och ett stabilt och hållbart energisystem.
Efter omorganisationen och bildandet av teknik- och fastighetsförvaltningen finns stora möjligheter att
särskilt lyfta energi- och klimatfrågan i de olika delarna av den nya organisationen.
Kostnader bedöms höga.
SVAR
Noteras. Som beskrivs i yttrandet är avsikten att få till omedelbara insatser.
Målet förtydligas med vad som aves att mätas - Normalårskorrigerade kWh/m2 A-temp.
Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

HALMSTADS FASTIGHETS AB bilaga

3% per år är ett mycket tufft mål som för HFAB:s del innebär en minskning från 96,3 kWh/m2, år 2020
till 71 kWh/m2, år 2030 och en mycket stor ekonomisk uppoffring om den ska förverkligas.
Kostnadsbedömning: 3% medför mycket hög kostnad.
HFAB:s mål 85kWh/m2, år 2030 innebär en årlig minskning med 1,2% per år och är redan det ett mycket
tufft, men realiserbart, mål.
Kostnadsbedömning: 1,2% medför en hög men genomförbar kostnadsnivå med godtagbar lönsamhet.
HFAB deltar även i Allmännyttans klimat- och energiinitiativ mot 2030 vilket innebär ett mål att klara 90
kWh/m2, år vilket motsvarar ca 0,7% minskning per år.
Förslagsvis förtydligas att den årliga procentuella minskningen ska räknas på den specifika,
normalårskorrigerade, energianvändningen i fastighetsbeståndet som helhet dvs kWh/m2 A-temp, år. På
så sätt tas hänsyn till stadens tillväxt på ett korrekt sätt.
HIAB:s årliga specifika energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel, 96,3 kWh/m2 A-temp,
år 2020 ligger betydligt under genomsnittet för landet. Det medför att kravet på procentuell minskning
inte resulterar i lika stor faktisk energiminskning som om HFAB hade haft en hög användning vilket är bra
eftersom det är förknippat med högre kostnad per sparad kWh ju energieffektivare fastighetsbestånd man
har.
HFAB:s nyproduktion byggs sedan 2018 med energiprestanda 56% av kraven i BBRNNE, BBR29.
Kostnadsbedömning: Energiprestandan 56% av BBRNNEs krav är en följd av kravet för att erhålla
statligt energiinvesteringsstöd.
HFAB installerar IMD varmvatten i all nyproduktion sedan 2009 och i samband med
renovering/förnyelse sedan 2018. Detta bidrar till minskad vattenanvändning samt minskad
energiförbrukning.
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HFAB köper in all el i en punkt och fördelnings-mäter IMD hushållsel i all nyproduktion sedan 2018 och
framöver även i renovering/förnyelse. Samtidigt installeras solkraftanläggningar.
Ett väl fungerande energiledningssystem med kontinuerlig driftsuppföljning, nyckeltalsanalys, optimering,
förbättringsförslag, val av förslag för genomförande samt uppföljning av åtgärdernas effekt är helt
avgörande för att nå resultat. Viktigt att framtagna åtgärdsförslag syns tydligt i affärs- och
verksamhetsplaner.
SVAR
Redovisning av genomförda och pågående energiarbete, samt kommentar om energiledningssystem
noteras.
Syftet med det högt satta målet beräknat per årsbasis är att prioritera insatser i nutid, så inte
effektiviseringar skjuts på framtiden. Målet förtydligas enligt förslag - Normalårskorrigerade tal kWh/m2
A-temp, år. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Hur länge? Hur mäts en mer effektiv effektanvändning?

SVAR
Syftet med ett mål beräknat per årsbasis är att prioritera insatser i nutid så inte effektiviseringar skjuts på
framtiden. Energieffektiviseringsåtgärder är nödvändiga även på befintlig bebyggelse, men möjligheterna
är begränsade och det tar tid att gå igenom hela fastighetsbeståndet.
Effekteffektivisering är svårt att följa upp utfallet för, men viktigt att ha med i planering av åtgärder för att
undvika kapacitetsbrist i elnäten som berörs mer i fokusområde 3.

KLIMATAKTION

Bra att markanvändningstillstånd vid nybyggnad kräver nollenergihus. Dock bör noteras att man också
bör kräva livscykelanalyser. Vidare kan även här nämnas att byggen med trä binder kol för lång tid. Viktigt
att man får fram klimateffektiva kravspecifikationer. Detta gäller inte minst vid överlåtelseavtal gällande
kommunal mark.
Vid byggande behöver man ha ett 100-årsperspektiv eftersom detta bör vara en byggnads livslängd ur
hållbarhetssynpunkt. Detta gör att förväntade högvatten under byggnadens livstid bör tas med i
beräkningen vid allt beviljande av bygglov. Även vid ambitiösa klimatanpassningsåtgärder kommer många
områden därför att kunna bli olämpliga.
Ombyggnad av fastigheter, både kommunens egna och när bygglov krävs, bör underkastas granskning ur
klimatsynpunkt.
Energianvändningen i kommunala fastigheter har minskat obetydligt 2014 - 2019. I HFABs bestånd är
minskningen per kvadratmeter 3% per år. Det bör beskrivas som en otillräcklig siffra för framtiden.
SVAR
Synpunkterna noteras.
Kommunen kan inte ställa hårdare krav än vad lagstiftningen kräver vad gäller energieffektivitet för andra
aktörer.
Den totala energianvändningen för kommunens egna lokaler och allmännyttans bostäder har minskat trots
att fastighetsbeståndet stadigt har ökat. Vid nybyggnation är det lättare att nå bättre energieffektivitet, men
större delen av beståndet är äldre bebyggelse. Energieffektiviseringsåtgärder görs även på befintlig
bebyggelse, men möjligheterna är mer begränsade och det tar tid att gå igenom hela fastighetsbeståndet.
Klimatanpassningsåtgärder för till exempel höjda havsnivåer hanteras i planen för klimatanpassning.
Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.
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WHITE ARKITEKTER

Det är svårt att förstå vad detta innebär konkret. Är det till 2050? Hur många procent ska vi sikta på att
minska om vi ska projektera ett visst projekt? Avser det befintlig bebyggelse och/eller ny?
Exempel på ny formulering: ”minska med 30% till 2030 och 80% till 2050” eller vad som kan vara rimligt.
Delmål 1.1 till 1.3:
Inget av dessa anger en tydlig målsättning för HUR det övergripande målet 1 ska nås.
Dessa mål/åtgärder kommer inte heller att kunna användas vid upphandling av byggaktörer.
Förslag på nya delmål skulle kunna vara:
-Vid ombyggnation ska energibehovet reduceras med 30%.
- Delta i regional samverkan för att…Ange vad ska det leda till.
När det gäller kostnader så måste man bedöma livscykelkostnaden och helst även väga in både miljö- och
sociala kostnader. Gäller för alla målen.
SVAR
Målet är utformat utifrån ett helhetsperspektiv, inte för den enskilda byggnaden. Helhetsperspektivet avser
såväl befintlig byggnation som nybyggnad.
Syftet med att målet är formulerat utifrån en årsbasis snarare än ett målår är att prioritera omedelbara
insatser, så inte effektiviseringar skjuts på framtiden.
Hur stor energieffektivisering som är möjlig måste göras i det enskilda fallet.
För varje mål anges åtgärder. Dessa är åtgärder som kommunen kan ha ett direkt inflytande över och som
vi ser som särskilt kommunala insatser. Kommunen kan inte ställa hårdare krav än vad lagstiftningen
kräver vad gäller energieffektivitet för andra aktörer. Därför handlar det mycket om rådgivning, samverkan
och tillsyn, samt åtgärder i den kommunala verksamheten. Det sker en snabb utveckling på energiområdet
och vi vill inte i denna planen specificera några samverkansområden, utan att anpassas efter behov och
möjligheter.

Åtgärd 4. Införa och utveckla energiledningssystem
LAHOLMSBUKTENS VA AB (29)

Bra med krav på systematiskt arbete och uppföljning. Fastna inte i redovisning utan säkerställ förbättring
när framsteg uteblir.
Kostnader bedöms måttliga.
Förtydliga om det finns några krav på energiledningssystem. Ska det vara certifierat ex?
SVAR
Syftet är att nå en förbättring genom att införa en systematik som ett energiledningssystem gör.
Verksamheterna avgör vilket system som är bäst lämpat. Fastighetsnämnden har ett särskilt ansvar
tillsammans med bolagen.
Ingen ändring görs. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

Åtgärd 5 Energieffektiviseringsåtgärder redovisas årligen i verksamhetsplanen/
affärsplanen
INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Funderar på om KS ska stå med där, om det är som samordnare så ok men verksamhetsmässigt finns
ingen fastighetsförvaltning inom KS (längre) (mex)
SVAR
Kommunstyrelsen ersätts med teknik och fritidsnämnden som nu ansvarar för fastigheter på kommunens
markreserv.
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LAHOLMSBUKTENS VA AB

Bra med krav på systematiskt arbete och uppföljning. Fastna inte i redovisning utan säkerställ förbättring
när framsteg uteblir.
Kostnader bedöms måttliga.
Är det bara åtgärderna som ska redovisas? Borde inte ett bokslut/energiberäkning som visar på
effektiviseringen vara mer värdefullt.
SVAR
Syftet med att verksamheterna anger vilka åtgärder som vidtas är att i vilken omfattning insatser görs.
Energianvändningen redovisas som nyckeltal. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

Mål 2 År 2030 är all energianvändning inom bebyggelsesektorn fossilfri
eller återvunnen energi (fjärrvärme)
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Den el som behövs i de olika verksamheterna köps av HEM vilket gör att ansvaret för att det levereras el
från förnyelsebara energikällor åligger HEM.
Kostnader bedöms som låga eller besparing
SVAR
Kommunledningsförvaltningen upphandlar el för alla verksamheterna. Elen som avropas kommer från
förnybara energikällor. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

HALMSTADS FASTIGHETS AB bilaga

Uppnåddes redan 2009 i HFAB sånär som på den fossila andelen i fjärrvärmen samt användandet av olja
som reserv/backup på tre mindre pelletsanläggningar. Uppvärmningen av HIAB:s fastigheter domineras
helt av fjärrvärme. Som komplement nyttjas fossilfri el till värmepumpar, pellets, och en mindre mängd
biogas utanför fjärrvärmeområde. All inköpt el är ursprungsmärkt vattenkraft, såväl fastighetsel som i
förekommande fall hushållsel.
Kostnadsbedömning: Att fasa ut olja som backup kostar förhållandevis mycket samtidigt som det
sannolikt kommer att medföra ökad elanvändning.
HFAB avser fortsätta solkraftutbyggnad i samband med all nyproduktion och alla förnyelseprojekt.
Kostnadsbedömning: Solkraftutbyggnad integreras i samtliga nyproduktions- och förnyelseprojekt.
SVAR
Noteras.
Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Fjärrvärme kan riktigt associeras med återvunnen energi, men vad betyder formuleringen: att fossilt
ursprung är ok 2030 om det är återvunnen restvärme? Avses vidare att all fjärrvärme består av
”återvunnen energi”, m.a.o. ingen energi från förbränning av bränslen eller avfall?
Överväg omformulering.

SVAR
Med mål 2 säger vi att energianvändning inom bebyggelsesektorn ska vara fossilfri eller komma från
återvunnen energi (fjärrvärme). Enligt avfallstrappan klassas energiproduktion från avfallsförbränning som
återvunnen energi och jämställs med spillvärme från andra industriprocesser. Men det är riktigt att avfall
innehåller material med fossilt ursprung. Plaster ska i högre grad återvinnas, men det behöver hanteras
innan det hamnar i avfallsflödet. Det finns mål för detta i kommunens avfallsplan. Texten i faktarutan
förtydligas.
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WHITE ARKITEKTER

Delmålen är samma som för 1.1. Dessa kommunicerar inte HUR man ska uppnå det övergripande målet.
Målformuleringen är ok, men det måste kompletteras med tydliga delmål. Vilka krav kommer man att
ställa på ny- och ombyggnation. T ex öka andelen solceller? Bygga ut biobränsle? Ge bidrag? Premiera
solenergi vid markanvisning?
SVAR
Samma svar som tidigare.
För varje mål anges åtgärder. Dessa är åtgärder som kommunen kan ha ett direkt inflytande över och som
vi ser som särskilt kommunala insatser. Kommunen kan inte ställa hårdare krav än vad lagstiftningen
kräver vad gäller energieffektivitet för andra aktörer. Därför handlar det mycket om rådgivning, samverkan
och tillsyn, samt åtgärder i den kommunala verksamheten.

Åtgärd 5 Fossil energi för uppvärmning är helt utfasad (senast 2022)
FASTIGHETSNÄMNDEN
Tydliga riktlinjer från politiken krävs för de fastigheter med i huvudsak fossil energi för
uppvärmning vars framtid och användning är osäker. Samma sak gäller vid eventuella förvärv.
Kostnader bedöms måttliga.
SVAR
Noteras. Åtgärden riktas till fastigheter på kommunens markförvärv, så kallade 299 objekt.
Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Det befaras att åtgärd 2.5 kan bli svår att hantera. Det finns väl fortfarande någon lokal kvar som ägs av
kommunen, med syftet att avyttras eller rivas, med ”fossil” uppvärmning, och hur ser det ut när det gäller
inhyrda lokaler? En omformulering, avgränsning, kan övervägas.
Funderar på om KS ska stå med där, om det är som samordnare så ok men verksamhetsmässigt finns
ingen fastighetsförvaltning inom KS (längre) (mex)
SVAR
Noteras. Åtgärden riktas till fastigheter på kommunens markförvärv, så kallade 299 objekt.
Kommunstyrelsen ersätts med teknik- och fritidsnämnden eftersom ansvaret flyttats dit.

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

HEM önskar få medverka med den specifika energikompetens vi har i samordningen av detta mål.
SVAR
Noteras.

Mål 3 Klimatpåverkan inom byggsektorn ska minska
HALMSTADS FASTIGHETS AB bilaga

Hållbar materialanvändning och resursnyttjande samt minskad klimatpåverkan inom bygg, renovering och
förvaltning är viktiga områden som behöver stort fokus framöver och kommer att kräva samverkan
mellan aktörer.
HFAB låter klimatberäkna samtliga nybyggnadsprojekt sedan 2020, något som enligt lag ska göras från 1
januari 2022 i form av en klimatdeklaration. I takt med ökad kunskap kommer klimatkrav att kunna sättas.
HFAB ser gärna ökad samverkan och dialog i kommunen och länet kring klimatkrav i upphandling av
byggprojekt.
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HFAB ser även ett stort behov av samverkan inom kommunkoncernen och i länet för att stimulera och
underlätta cirkulärt byggande och förvaltning.
SVAR
Noteras.

LAHOLMSBUKTENS VA AB

Inget tydligt mål. SMART
SVAR
Målet pekar ut riktningen och ger utrymme för att agera utifrån de bästa förutsättningarna i det specifika
projektet. Det finns flera sätt att minska klimatpåverkan inom byggsektorn, boverket beskriver det
utförligare, till exempel i rapport 2018:5 Hållbart byggande med minska klimatpåverkan.

WHITE ARKITEKTER

Mål 3 är diffust. Vad innebär ”minska”? På vilket sätt kommer kommunen att driva på en minskning?
Vilka incitament och krav? Det kommer inte gå att följa upp en förflyttning när det inte är konkret.
På sid 4, avsnitt 1.2 anges:
Enligt den lokala koldioxidbudget för Halmstad som kommunen låtit Kunskapsnoden vid Uppsala
Universitet ta fram, behöver koldioxidutsläppen minska med 15 procent per år.
Om man översätter detta till bebyggelsen vad blir det då? Hur fördelar sig minskningen mellan olika
sektorer?
Ett kraftfullare mål skulle t ex vara: ”2030 ska alla kommunala nybyggnadsprojekt vara CO2-neutrala”.
I ”Färdplanen för en klimatneutral byggsektor..” (Fossilfritt Sverige) har branschen enats om en rad
uppmaningar till politiker och sig själva. Halmstad kommun borde ställa sig bakom de som riktar sig till
”Beställare” och använda som mål (se vänster kolumn).
Var mer specifika. Målet kan inte vara att ta fram ett hållbarhetsprogram, utan måste vara formulerat i
termer av klimatpåverkan. Om detta är det enda mål som riktar sig till byggaktörer så kommer inte mycket
att hända.
SVAR
Målet pekar ut riktningen och ger utrymme för att agera utifrån de bästa förutsättningarna i det specifika
projektet. Det finns flera sätt att minska klimatpåverkan inom byggsektorn, boverket beskriver det
utförligare, till exempel i rapport 2018:5 Hållbart byggande med minska klimatpåverkan.
Uppföljning lämpar sig bättre på projektnivå.
Målet är här att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Åtgärderna som anges är sådana som
kommunen har direkt inflytande över och som ses som särskilt viktiga för uppfyllnad av målet. Det
kommer att krävas insatser från fler aktörer, men kommunen kan inte styra hårdare än lagstiftningen.
Även om den största potentialen för att minska utsläppen ligger i transportsektorn så behöver alla sektorer
göra sitt.

Åtgärd 1. Ta fram projektspecifika hållbarhetsprogram till markanvisningsavtal för
lägsta möjliga klimatpåverkan
INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Projektspecifika hållbarhetsprogram till markanvisningsavtal. Absolut när det gäller större
stadsbyggnadsprojekt men när det gäller mindre/enskilda markanvisningar kan det kanske vara bättre att
jobba utifrån en generell riktlinje/kravställning. Istället för ”till markanvisningsavtal” så kan det stå ”i
markanvisningsprocessen”.(Mex)
SVAR
Åtgärden korrigeras enligt förslag.
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Åtgärd 2. Ny- och ombyggnation ska göras med lägsta möjliga klimatpåverkan
FASTIGHETSNÄMNDEN

Åtgärden medger ett stort tolkningsutrymme och är inte mätbar. Behov av mer specifika nivåer finns om
åtgärden ska kunna styras mot och följas upp. Ett första steg kan vara att ta fram och implementera en
övergripande strategi som sedan kan utarbetas likt ett energiledningssystem.
Oavsett nivå kräver åtgärden initialt mer resurser i form av tid, kompetens och medel för omställning.
Huruvida framtida ny- och ombyggnadsprojekt efter att omställning skett kommer att ha ökade
projektkostnader går inte att bedöma utan tydligare riktlinjer kring hur långt man vill nå. Därutöver finns
en osäkerhet kring prisutveckling på hållbara material och tjänster.
Kostnader bedöms höga.
SVAR
Åtgärden är inte så tydlig beskriven för att ge utrymme för verksamheterna att agera utifrån de bästa
förutsättningarna i det specifika projektet. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

Åtgärd 3. Underhålla, renovera och förvalta befintliga fastigheter för att öka
livslängden.
INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

3.4 finns kompetensen i kommunkoncernen?
Ev höga kostnader
SVAR
Grundläggande kompetens om underhåll, renovering och förvaltning bedöms finnas i kommunkoncernen.
Alla kompetensområden behöver ständig uppdatering. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enhet saknas på y-axeln i Figur 16 och Figur 17.
SVAR
Axlarna korrigeras

WHITE ARKITEKTER

Finns något konkret vad som menas med livslängd?
SVAR
Nej. Det här åtgärden får också ses som en inriktning och avgöras beroende av hur förutsättningarna ser
ut i det enskilda fallet.

NYA FÖRSLAG
WHITE ARKITEKTER

Förslag nytt mål: ”2030 ska alla kommunala nybyggnadsprojekt vara CO2-neutrala”.
Förslag nya mål i enlighet med Fossilfritt Sverige:
-

Ställ funktionsbaserade upphandlingskrav där innovativa lösningar med låg klimatpåverkan i ett
livscykelperspektiv premieras. Efterfråga och ge incitament för lägre klimatpåverkan i anbud.
Ställ krav på återanvändning av material om/när det är fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv, till
exempel vid renovering och masshantering.
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Dessutom föreslår vi följande mål:
- Vid markanvisningar ska aktör redovisa klimatkalkyl för det tänkta projektet.
- I markanvisningstävlingar ska det finnas konkreta klimatkrav och klimatkalkyl ska redovisas.
- ÖP och detaljplaner ska skapa förutsättningar för att kunna bygga klimatneutralt.
Förslag på ett mål 4 som styr mot ett cirkulärt synsätt. Eftersom en stor andel av koldioxidutsläppen
från byggnation idag kommer från byggmaterial, så skulle det kunna finnas ett separat mål för detta. En
nyckel för att minska klimatpåverkan är att ställa om mot en mer cirkulär ekonomi. Detta innefattar
återbruk och att ta vara på de byggnader och miljöer som redan finns, men också att skapa generella
lokaler som går att bygga om eller användas på olika sätt över tid.
SVAR
Ingen förändring. Förslagen noteras men skrivs inte in i planen.
Planen ska vara långsiktig men även mana på till omedelbara åtgärder. När ett målår anges en bit fram i
tiden är det för områden som kräver att insatser påbörjas eller trappas upp redan nu. Ett mål om att
nybyggnadsprojekt ska vara koldioxidneutrala 2030 kan innebära att åtgärder skjuts på framtiden.
Halmstads kommun är med i Fossilfritt Sverige, men deltar för närvarande endast i solutmaningen.
Upphandling är ett viktigt verktyg och finns med som ett styrhjälpmedel för att nå målen i fokusområde 1,
2 och 4.
Kommunen kan inte styra längre än vad lagstiftningen kräver för annan verksamhet än kommunens egen.
Energi- och klimatplanen reglerar inte utformningen för den fysiska planeringen. Men det pågår samtidigt
revidering av flera planer som hanterar den fysiska planeringen, som översiktsplan (Framtidsplan 2015)
och plan för transportsystemet.

PRIVAT SW
•
•

Kräv solceller på taken från 2022 vid bygglov till alla nya byggnader
Avveckla all användning av fossil naturgas innan 2025

SVAR
Ingen förändring. Kommunen kan inte styra längre än vad lagstiftningen kräver för annan verksamhet än
kommunens egen. Kommunen arbetar aktivt med solceller på egna fastigheter och det finns med redan
vid projektering av nya byggnader. För kommunal verksamhet har alla gasavtal skrivits om så bara biogas
köps in.
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Fokus 3. Ett stabilt och hållbart energisystem
LÄNSSTYRELSEN

Ökad produktion av solel är fördelaktigt ur flera perspektiv. Länsstyrelsen vill dock framhålla att vindkraft
har en ännu större potential och att det är viktigt att kommunen även främjar såväl en fortsatt
vindkraftsutbyggnad som en generationsväxling av befintliga vindkraftverk. Därav vill Länsstyrelsen
påpeka att kommunens vindkraftsplan (Tematiskt tillägg till ÖP 2000 – Vindkraft) innehåller flera
skrivningar som kraftigt begränsar möjligheterna till detta. Exempelvis finns skrivningar om att
vindkraftverk bör etableras i grupper eller parker med minst fem verk och att totalhöjder för verk som
innebär krav på vitt högintensivt blinkande ljus bör undvikas alternativt avskärmas. Då det kravet gäller
verk med totalhöjder över 150 meter, innebär detta i praktiken att Halmstad kommun motsätter sig
nyetablering av vindkraft.
Med tanke på att det kommunägda kraftvärmeverket är länets i särklass största punktkälla av
klimatgasutsläpp vore det önskvärt med tydligare åtgärder för att begränsa dessa under fokusområde 3.
Kraftvärmeverket släpper dessutom ut stora kvantiteter biogent koldioxid. Detta i kombination med
närheten till Halmstad hamn gör att CCS och bio-CCS skulle kunna vara möjliga åtgärder på längre sikt.
SVAR
Synpunkter kring vindkraftspotentialen hanteras i kommunens översiktsplan (Framtidsplan 2050).
Halmstads fysiska förutsättningar för en större utbyggnad av vindkraften är begränsad, främst med
anledning av försvarsmaktens behov.
Kort information om biogent koldioxid och kolavskiljningsmetoder läggs in som faktarutor, men åtgärder
för hur utsläppen från kraftvärmen behöver en djupare utredning.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kan meningen ”Biogasproduktion bidrar dessutom till att minska utsläpp av andra växthusgaser från
jordbrukssektorn” utvecklas för att förklara även för icke-experter?
SVAR
Texten kompletteras med en förklaring och faktaruta.

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Sid. 23:
Gällande stycke 5 önskar vi ta bort de siffror som nämns gällande vilken möjlighet det finns till att utöka
vårt effektabonnemang då dessa siffror kan ändras framöver och då inte längre stämma. Föreslår att det
istället kopplas till stycket innan och beskriva att det finns risk att vi hamnar i samma situation som andra
städer och regioner i Sverige.
Stycke 7: Vi upplever detta stycke som något begränsande, men ser positivt på att man nämner
närvärmenät. Det kommer att finnas nya tekniker som kan möjliggöra etablering av lokala närvärmenät i
utvecklingsstråkens servicesamhällen då dessa energisystem är kostnadseffektiva ur både byggnation och
materialsynpunkt.
SVAR
Siffrorna behålls då de ger en indikation på hur stor utmaningen är, men ett årtal läggs till.
Stycke 7: ”och andra tekniker” läggs till i meningen

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sid 23: ”I Halmstad är fjärrvärmen den dominerande uppvärmningsformen i centralorten.
Fjärrvärmen produceras i huvudsak från avfallsförbränning och industrin har ett eget
distributionsnät”
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Har industrin ett eget distributionsnät?
Förtydliga formulering.
I Figur 22 ges enheten ”KWh” på y-axeln. (Se liknande felaktighet i Figur 23).
Eftersom diagrammet anger effekt torde enheten vara kilowatt, inte kilowattimme. Dessutom anges
prefix för kilo med ”k”, inte med ”K”, m.a.o. bör läsas ”kW”.
SVAR
Meningsbyggnaden ändras: Fjärrvärmen har ett eget distributionsnät och produceras i huvudsak av
spillvärme från avfallsförbränning och industrin.
Enheterna korrigeras i figur 22 och 23.

KLIMATAKTION

I framtiden kommer samhällets behov av elproduktion att öka. Det är då bra att nätproblematik och
beredskap vid toppbelastning tas upp.
Bra att solcellsutbyggnad lyfts fram som en viktig strategi. Vad som direkt bör ske är inventering av
lämpliga platser inom kommunens eget mark- och fastighetsinnehav.
Brist att vindkraftsproduktionen i kommunens regi eller stimulerad av kommunen ej tas upp. Vindkraftens
utbyggnad i Halmstad till lands och till havs är angelägen ur klimatsynpunkt.
Dialog med försvaret bör förstärkas för att underlätta utbyggnad på i övrigt lämpliga lägen.
Fjärrvärmen är klimateffektiv när det gäller att ta tillvara spillvärme. Sopförbränning är mer problematisk
eftersom en hel del avfall av fossilt ursprung, mest plaster, ingår. Även träavfall skulle kunna användas
effektivare. Därför finns ett särskilt behov att åter utreda insamling av hushållsavfall som inte bara är
otillräckligt sorterat utan också till stor del läggs i plastpåsar.
Falkenbergs energipolitik skiljer sig fördelaktigt från Halmstads. Detta visar vikten av att inspireras av
andra kommuners ambitioner och planer för energiproduktion.
SVAR
Inventering av fastigheter som är lämpliga för solcellsanläggningar gjordes 2012. Budget finns avsatt för
fortsatt utbyggnad av solceller på kommunala fastigheter och vid nybyggnation är solcellerna inkluderade i
projektkostnaden.
Förutsättningar för elproduktion ser olika ut i de halländska kommunerna. Halmstads fysiska
förutsättningar för en större utbyggnad av vindkraften är begränsad, främst med anledning av
försvarsmaktens behov. Vindkraft behandlas i Framtidsplan 2050.
Förebyggande av uppkomst av avfall och förbättrad utsorteringsgrad hanteras i avfallsplanen. När avfallet
väl har uppstått behöver det tas om hand på bästa sätt i Halmstad eller någon annan stans.
Energiproduktion från avfallsförbränning klassas som återvunnen energi och jämställs med spillvärme från
andra industriprocesser. Avfallsförbränning avger både fossil och biogen koldioxid. Detta förtydligas i en
faktaruta.
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Mål 1 Trygga en tillräcklig energitillförsel
HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

HEM önskar ta på sig ett samordningsansvar i kommunen för elektrifiering av transporter. Vi ser att detta
kommer att vara en betydande utmaning framöver där vi kommer att ex. behöva arbeta med en väl
fungerande effektstyrning av vår laddinfrastruktur och den föränderliga fordonsflottan.
SVAR
Noteras.

Åtgärd 2. Ökad samverkan, dialog och krav mellan aktörer i alla ny- och
ombyggnadsprojekt
INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Funderar på om KS ska stå med där, om det är som samordnare så ok men verksamhetsmässigt finns
ingen fastighetsförvaltning inom KS (längre)(Mex)
SVAR
Ingen ändring görs.
Tillväxtavdelningen på kommunledningsförvaltningen har ett samordningsansvar för kontakter med
näringslivet.

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB
Vill lägga till i tidigt stadie till denna åtgärd.
SVAR
I tidigt stadie läggs till.

Åtgärd 3. Utveckla tillämpningar och produktionsmetoder för fjärrvärme och fjärrkyla,
tex låggradig restvärme
HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Inte bara benämna produktion utan också distribution.
SVAR
Åtgärden omformuleras och distributionsmetoder läggs till.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Att HEM har samordningsansvar här är rimligt men en bredare ansvarsfördelning och nyttoallokering
rekommenderas för fallet restvärmetillämpningar.
Generellt efterlyses även ett resonemang kring utformning och drift av framtida fjärrvärmesystem
med lägre systemtemperaturer som en förutsättning för ökad användning av förnybara energikällor
och industriell restvärme (till exempel med referens till Ranagårdsprojektet).
SVAR
Synpunkten noteras, men resonemanget utvecklas inte här.

Mål 2 Öka den lokala och regionala produktionen av energi
HALMSTADS FASTIGHETS AB (30) bilaga

HIAB:s strategi är fortsatt solkraftutbyggnad i all nyproduktion och i alla förnyelseprojekt.
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HFAB eftersträvar att köpa in all el till ett flerbostadshus i en punkt och att fördelningsmäta hushållsel,
IMD, allt i syfte att få en större avsättning för lokalproducerad solel i det egna huset med god ekonomi för
såväl HFAB som bolagets hyresgäster.
SVAR
Noteras. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

Åtgärd 1. Stödja invånare och företag till att installera mer solenergi
INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN (27)

Här skulle man kunna lägga in KS/SBK genom att vår roll i stöttningen kan vara att lyfta frågan och
säkerställa möjligheterna i ex. planarbeten och markanvisningar (Mex)
SVAR
Kommunstyrelsen läggs till.

Åtgärd 3. Ökad energiproduktion från solceller på kommunens fastigheter
LAHOLMSBUKTENS VA AB

Bra att uppmuntra till ökad lokal energiproduktion.
Kostnader bedöms höga.
SVAR
Noteras.
Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

NYA FÖRLAG

PRIVAT SW
•
•
•

Kräv solceller på taken från 2022 vid bygglov till alla nya byggnader
Bygg ut elproduktionen från vindkraftverk till 2030 så att den blir lika stor som hela
elanvändningen inom kommunen
Avveckla all användning av fossila eldningsoljor innan 2025

SVAR
Kommunen kan inte styra längre än vad lagstiftningen kräver för annan verksamhet än kommunens egen.
Halmstads fysiska förutsättningar för en större utbyggnad av vindkraften är begränsad, främst med
anledning av försvarsmaktens behov.
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Fokus 4. Klimatsmart konsumtion
LÄNSSTYRELSEN

På s. 10 står det att ”Konsumtionsbaserade utsläpp både inom och utanför Sveriges gränser beräknas stå
för mer än 7 ton per person boende i Sverige och de utsläppen har ökat kraftigt sedan 1990” och på s. 25
står att de ”konsumtionsbaserade utsläppen ökat dramatiskt”. Den officiella statistiken visar dock snarare
på en svag nedgång i absoluta tal och en betydande nedgång i relativa tal. År 2018 uppgick de
konsumtionsbaserade utsläppen till 8,1 ton per invånare. 5
SVAR
Texten redigeras enligt synpunkt.

--

Länsstyrelsen välkomnar att konsumtionsbaserad klimatpåverkan beaktas i planen liksom att åtgärderna
inom klimatsmart konsumtion i huvudsak riktas mot kommunala verksamheter. Det vore dock önskvärt
med kompletterande insatser som underlättar hållbara val för medborgarna, företag och organisationer.
Detta kan exempelvis handla om att testa på klimatsmarta alternativ eller att underlätta återbruk och
återvinning. Samtidigt vill Länsstyrelsen påtala att alltför stort ansvar inte ska läggas på enskilda
medborgarna. Exempelvis bör målet om minskad klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel inte vara
avhängt av att grundskoleelever och boende på kommunens serviceboende gör aktiva val.
SVAR
Noteras.

BYGGNADSNÄMNDEN

Målen inom fokusområdet klimatsmart konsumtion bör kunna vara tydligare samt mer omfattande och
långtgående. Bland annat bör fler och tydligare målsättningar med syfte att förebygga att avfall
uppkommer kunna finnas, till exempel om åtgärder för ett ökat återbruk av produkter inom
kommunkoncernen och minskat matsvinn vid kommunens restauranger.
SVAR
Synpunkten noteras. Inga ändringar görs. Det finns ett långtgående arbete med att minska matsvinn inom
kommunverksamhetens restauranger. Detta är också en åtgärd i kommunens avfallsplan och tas inte upp
här. Åtgärder för att förebygga avfall ingår i kommunens avfallsplan och arbete med ökat återbruk av
produkter bedöms ingå i åtgärderna för mål 2.

MILJÖNÄMNDEN

Målen inom fokusområdet klimatsmart konsumtion bör kunna vara tydligare samt mer omfattande och
långtgående. Bland annat bör fler och tydligare målsättningar med syfte att förebygga att avfall
uppkommer kunna finnas, till exempel om åtgärder för ett ökat återbruk av produkter inom
kommunkoncernen och minskat matsvinn vid kommunens restauranger.
SVAR
Synpunkten noteras. Inga ändringar görs. Det finns ett långtgående arbete med att minska matsvinn inom
kommunverksamhetens restauranger. Detta är också en åtgärd i kommunens avfallsplan och tas inte upp
här. Åtgärder för att förebygga avfall ingår i kommunens avfallsplan och arbete med ökat återbruk av
produkter bedöms ingå i åtgärderna för mål 2.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

I sista stycket på sida 26 avhandlas finansiella frågor, och inriktningen mot att investera hållbart. Det skulle
kunna läggas till att kommunen ska sträva mot att använda sig av Gröna lån, där detta är möjligt, vid
finansiering av koncernens eget medelsbehov, dvs vid upplåning. Genom att låna ”grönt” bidrar
kommunen till det ”gröna” finansiella marknadsutbudet, och kan eventuellt erhålla lägre
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaserkonsumtionsbaseradeutslapp-Sverige-och-andra-lander/
5
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upplåningskostnader. Det ställer dock krav på kommunen att kunna deklarera att vissa av kommunens
investeringsprojekt är ”gröna” vilket innebär visst merarbete. Det kan även övervägas om detta ska vara
en ”åtgärd” i planen.
SVAR
Texten kompletteras enligt synpunkt. En ny åtgärd (3) läggs till mål 4.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Att konsumtionsbaserade utsläpp tas med i energi- och klimatplanen är bra.
Men, beaktas, och i sådana fall hur, utsläpp från industriprodukter som producerats i Halmstad men
som exporterats och konsumeras någon annanstans? Ett förtydligande kring denna fråga
rekommenderas.
SVAR
Ingen ändring görs. Bedömningen är att utsläpp från produkter som tillverkas i Halmstad ingår i
statistiken i kapitel 3.2.

HALMSTADS NATURSKYDDSFÖRENING

En stor del av Halmstads koldioxidutsläpp kommer från konsumtionen av varor som produceras i andra
länder, och även utrikes resor med flyg, som har fördubblats de senaste 20 åren. I planen för klimat och
miljö står inte om åtgärder för att försöka påverka denna trend i en annan riktning.
Runt Halmstad så växer shoppingområden fram, där stora butikskedjor vars affärsidé är att sälja många
billiga produkter med låg hållbarhet etablerar sig.
I planen för klimat och energi står om hur vi i framtiden måste gå mot en cirkulär ekonomi, där vi skaffar
föremål av en hög kvalitet som kan repareras snarare än att köpa nya saker. Hur det ska åstadkommas står
det ingenting om.
Halmstad kommun borde arbeta för att inte locka till sig den typen av verksamheter i stadens periferi, utan
att satsa på att fylla befintliga byggnader i stadskärnan (som påpekas i planen är det mest resurseffektivt att
återanvända befintlig bebyggelse). Därtill att satsa på företag med en hållbar profil och högkvalitativa
varor, och fler aktörer inom reparation och återbruk.
För att göra folk medvetna om vilken effekt deras konsumtionsval har, är ett alternativ att klimatmärka
även andra varor än bara mat på kommunens restauranger, som föreslås i rapporten. Kommunen kunde
också försöka informera invånarna genom kampanjer, utskick och events.
Också betydelsen av maten vi konsumerar lyfts i rapporten, här nämns utländskt kött som en klimatbov.
Föreslagen åtgärd är att klimatmärka mat på kommunens restauranger. Halmstad naturskyddsförening
önskar att Halmstad kommun gör mer än så, med påverkansarbete mot de aktörer som importerar den
största andelen utländskt kött – livsmedelsaffärerna samt övriga, ej kommunala restauranger. En policy en
klimatsmart kommun borde ha, och något att stolt visa upp, vore att inte importera kött från andra sidan
jordklotet.
Åtminstone så borde animalieprodukter från utlandet klimatmärkas i livsmedelsaffärerna.
Som det står att läsa i rapporten så är svensk mat förhållandevis resurseffektiv, än bättre blir det att
konsumera lokalt producerade varor. Halland har en mängd livsmedelsproducenter som är driftiga och
innovativa, Reko Ring är ett bevis för det. Halmstad kommun kunde stötta denna verksamhet på olika
sätt, göra det ännu lättare för lokala producenter genom att erbjuda en plats att bedriva verksamheten,
kanske med en saluhall. Även att på andra vis stötta regenerativ livsmedelsproduktion som är hållbar och
klimatsmart, förslagsvis genom upphandling till kommunens restauranger.
SVAR
Noteras. Kommunen har en viktig funktion i att förmedla information till invånarna om hållbar
konsumtion. Kommunen har inte rätt att kräva att privata aktörer klimatmärker varor och produkter.
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KLIMATAKTION

58% av svenskarnas konsumtion förorsakar utsläpp i andra länder. Det är då särskilt nödvändigt att
hållbarhetsperspektivet betonas.
Efterlyser förslag till kommunala aktiva åtgärder härvidlag. Kan kommunen underlätta etableringar inom
återvinnings/ reparationsbranschen? Kan kommunal utbildning, direkt eller genom studieförbund,
förbättra och utvidga reparationsintresset och kunskapen?
Kan reparation ingå i läroplaner eller som riktade utbildningsinsatser för lärare och elever i skolan?
Bra att kommunen verkar för klimatmärkning vid egen upphandling. Kommunen bör kunna ta initiativ att
få fram klimatmärkning i handeln. Tyvärr finns nu ett motstånd mot öppen ursprungs- och
klimatmärkning. Här kan uppmuntran i olika former vara på sin plats. Arbetet med livscykelanalyser bör
breddas till alla varuslag
Kommunen behöver uppmuntra minskning och dokumentera matsvinn i alla sammanhang särskilt på
restauranger men också i privata hushåll.
Vid upphandling bör kommunen kräva information om hur livsmedelsproducenten hanterar sitt svinn.
Hållbarhetscoacher kan vara en hjälp för förvaltningar och bolag att reducera sina utsläpp och befrämja
hållbarhetsperspektivet vid alla former av upphandling.
SVAR
Noteras. Kommunen har en viktig funktion i att förmedla information till invånarna om hållbar
konsumtion. Kommunen har inte rätt att kräva att privata aktörer klimatmärker varor och produkter.
Jord och skogsbruk.
Kommunen bör utvidga sitt intresse till ett klimatsmart jordbruk och skogsbruk inom kommunen i
samarbete med intresseorganisationer och Länsstyrelsen. Synnerligen angeläget är att skapa kolsänkor i
naturen och att effektivt tillvarata organiskt avfall för biobränslen.
Investering och divestering
Av yttersta vikt är att alla finansiella investeringar är klimatsmarta. Därtill skall kommunen divestera alla
finansiella tillgångar som innebär stöd till fossilindustri och annan klimatförstörande verksamhet.
SVAR
Synpunkten noteras. Investeringar regleras genom kommunens finanspolicy. Den säger att kommunens
placeringar ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Utöver avvägningen mellan avkastning
och risk ska därför hållbarhetsaspekter beaktas i placeringsverksamheten.

Mål 1 Klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel ska minska
LAHOLMSBUKTENS VA AB

Upphandlingsenheten har en central roll att stödja och till viss del driva arbete med att ta fram krav i
upphandlingar som bidrar till att uppfylla målen. Kostnader bedöms måttliga.
SVAR
Texten kompletteras enligt synpunkt. Flera remissinstanser har lyft fram upphandlingsfunktionens centrala
roll i sammanhanget. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

Åtgärd 1 Klimatmärkning av maten på menyer i kommunens restauranger
SERVICENÄMNDEN

Det rekommenderas att undvika att ha olika krav i flera styrande dokument så här borde man i stället
hänvisa till kommunens måltidsriktlinjer och eventuellt ändra i dem. Åtgärderna bör skrivas som en
strävan och inte som ett krav.
SVAR
Åtgärden omformuleras och hänvisning görs till måltidsriktlinjerna som ska antas under våren 2021.
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UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Servicekontoret levererar den mat som konsumeras i de olika verksamheterna och den behöver förutom
att vara klimatsmart även vara av sådan kvalité att den tilltalar exempelvis gymnasieelever att äta. Rätt rätt
som är tillagad rätt gör att det attrahera unga att äta vilket leder till bättre hälsa och mindre matsvinn.
Kostnader bedöms som låga eller besparing.
SVAR
Noteras. Inga ändringar görs. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

Mål 2 Klimatpåverkan från övriga konsumtionsvaror ska minska
HEMVÅRDSNÄMNDEN

När det gäller inköp av produkter till våra verksamheter och den klimatpåverkan som den har så
förutsätter vi att det hanteras i upphandlingsprocessen. Vi köper varor som är upphandlade och som finns
i avtalskatalogen.
SVAR
Texten kompletteras enligt synpunkt. Flera remissinstanser har lyft fram upphandlingsfunktionens centrala
roll i sammanhanget.

LAHOLMSBUKTENS VA AB

Upphandlingsenheten har en central roll att stödja och till viss del driva arbete med att ta fram krav i
upphandlingar som bidrar till att uppfylla målen. Kostnader bedöms måttliga.
SVAR
Texten kompletteras enligt synpunkt. Flera remissinstanser har lyft fram upphandlingsfunktionens centrala
roll i sammanhanget. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

Åtgärd 1 Ställa krav på att material och produktionsprocess har låg klimatpåverkan
SERVICENÄMNDEN

Det är inte definierat vad som räknas som låg klimatpåverkan. För att kunna ställa krav måste man har
möjlighet till, och rutiner för att följa man upp material- och produktionsprocess.
Vi spår höga kostnader för genomförande.
SVAR
Vad som räknas som låg klimatpåverkan är beroende av vilken produkt eller tjänst som upphandlas och
det är därför inte möjligt att specificera det ytterligare i detta dokument. Vidare revideras åtgärden genom
att krav på att produktionsprocess ska ha låg klimatpåverkan tas bort. I övrigt noteras att kommunen, i det
fall detta inte redan finns, behöver ta fram rutiner för att kontrollera och följa upp materialval.
Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2.1 För att kunna ställa relevanta krav måste de vara mätbara, så man kan se en förändring och realistiska.
Man måste också redan i kravställandeskedet ha klart för sig hur detta ska utvärderas och verifieras. Att
ställa krav på verifikat av utsläpp från produktionsprocess kan i många fall innebära att kommunen inte får
anbud och därmed inte får de produkter det finns behov av. Ett förslag är att börja med att mäta utsläpp
vid drift eller förbrukning av varan och endast göra LCC-kalkyler där detta anses rimligt.
SVAR
Åtgärden revideras i enlighet med synpunkten. Krav på att produktionsprocessen har låg klimatpåverkan
tas bort.

48

566

LAHOLMSBUKTENS VA AB

Komplettera/förtydliga gärna med krav på förpackningar, förpackningsmaterial och effektivt emballage
vid transporter.
SVAR
Ingen ändring görs. Frågan hanteras redan idag i ordinarie upphandlingsprocess samt ingår i kommunens
avfallsplan.

Åtgärd 2. Ställa krav på att produkter som köps in utformas för en lång livslängd som
gör det lättare att återanvändas och repareras och slutligen materialåtervinnas.
SERVICENÄMNDEN

Bedöms vara initialt höga kostnader för genomförande vilket bör beaktas i budgetarbete.
SVAR
Noteras. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2.2 Det nämns ”köps in”. Borde det inte även gälla produkter som leasas eller hyrs?
SVAR
Åtgärden (nya åtgärd 3) kompletteras enligt förslag. Inköp till kommunen gäller även produkter som leasas
eller hyrs in.

Mål 3 Klimatpåverkan vid byggnation och andra investeringar ska
minska
LAHOLMSBUKTENS VA AB

Utförandet av projekt bör ske klimatsmart med minimerade transporter, grävarbeten, materialanvändning
mm. Kravställ i upphandlingar och följ upp.
Upphandlingsenheten har en central roll att stödja och till viss del driva arbete med att ta fram krav i
upphandlingar som bidrar till att uppfylla målen. Kostnader bedöms måttliga.
SVAR
Texten kompletteras enligt synpunkt. Flera remissinstanser har lyft fram upphandlingsfunktionens centrala
roll i sammanhanget. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

Åtgärd 2 Kontinuerlig skötsel och underhåll som förlänger livstiden hos byggnader
och tekniska installationer
KULTURNÄMNDEN

Kulturnämnden bedömer att det kommer att medföra höga kostnader om alla tekniska installationer ska
bytas ut mot energisnål teknik. (åtgärd 1 och 2)
SVAR
Åtgärd 1 och 2 tas bort eftersom dessa ingår i fokus 2 resurseffektiv och fossilfri bebyggelse. Nya
åtgärdsförslagen har fokus på återbruk vid renovering, rivning och nybyggnation.
Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.
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UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förutsätter att skötsel och underhåll av fastigheter genomförs i
sådan omfattning att optimal livslängd erhålls.
Kostnader bedöms som låga eller besparing.
SVAR
Svaret noteras. Kostnadsbedömning redovisas separat i bilaga 3.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

3.1 För att kunna ställa relevanta krav måste de vara mätbara, så man kan se en förändring och realistiska.
Man måste också redan i kravställandeskedet ha klart för sig hur detta ska utvärderas och verifieras. Att
ställa krav på verifikat av utsläpp från produktionsprocess kan i många fall innebära att kommunen inte får
anbud och därmed inte får de produkter det finns behov av. Ett förslag är att börja med att mäta utsläpp
vid drift eller förbrukning
SVAR
Åtgärden revideras i enlighet med synpunkten. Krav på att produktionsprocessen har låg klimatpåverkan
tas bort.

HALMSTADS FASTIGHETS AB bilaga

Hållbar materialanvändning och resursnyttjande samt minskad klimatpåverkan inom bygg, renovering och
förvaltning är viktiga områden som behöver stort fokus framöver och kommer att kräva samverkan
mellan aktörer.
HFAB låter klimatberäkna samtliga nybyggnadsprojekt sedan 2020, något som enligt lag ska göras från 1
januari 2022 i form av en klimatdeklaration. I takt med ökad kunskap kommer klimatkrav att kunna sättas.
HFAB ser gärna ökad samverkan och dialog i kommunen och länet kring klimatkrav i upphandling av
byggprojekt.
HFAB ser även ett stort behov av samverkan inom kommunkoncernen och i länet för att stimulera och
underlätta cirkulärt byggande och förvaltning.
SVAR
Noteras.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Värdet av denna åtgärd torde vara avsevärt. En av nycklarna till den cirkulära ekonomin! Kunde beskrivas
mer utförligt och betonas med betydligt mer eftertryck i planen.
SVAR
Texten kompletteras.

Kapitel 5. Globala mål och nationella miljökvalitetsmål
Inga redovisade synpunkter
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Kapitel 6. Samlad miljöbedömning
LÄNSSTYRELSEN

I andra stycket på s. 31 står det att kommunen bedömer att genomförandet av planen ”inte kan antas
innebära betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark,
vatten och andra resurser”.
Länsstyrelsen delar bedömningen att planen inte kommer medföra sådan betydande negativ påverkan på
miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser att en
miljöbedömning krävs.
SVAR
Noteras.

INTERNREMISS KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

I detta kapitel framkommer väldigt tydligt tidigare omnämnd problematik med att det föreslås tas en plan i
KF med mål som ska nås utan beaktande av annat. Kommunen bör inte ha mål i denna typ av dokument.
SVAR
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel,
distribution och användning av energi. Planen fastläggs av kommunalfullmäktige.
Vid framtagning av planen har andra kommunala styrdokument tagits i beaktande. Under samrådet har
några nämnder påpekat ytterligare riktlinjer som nu har beaktats i planen.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Angående miljöbalken kap. 6 rekommenderas att ett omdöme gällande uttalandet ”Kommunen
bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkans på miljön,
människors hälsa…”, inhämtas från en extern oberoende part.
Formuleringen ”Mål och åtgärder som anges kommer även att ge en positiv inverkan på flera av de
globala målen… ” skulle kunna omformuleras till ”… förväntas även att ge en positiv…”.
SVAR
Miljöbalken föreskriver att kommunen ska göra ett ställningstagande om planen kan antas innebära
betydande miljöpåverkan mm. Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande.
Formuleringen ” kommer även att ge en positiv inverkan” ändras enligt förslag.
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Sammanställning av verksamheternas kostnadsbedömningar
Nämnder och bolag ombads att ge sin syn på vilka resurser som kan komma att krävas för att genomföra
de föreslagna åtgärderna.
Bedömningen skulle göras utifrån om de förväntades innebära;
• Låga kostnader eller besparingar - kan rymmas inom ordinarie budget och med ordinarie resurser
• Måttliga kostnader - kan inte säkert genomföras inom ordinarie budget
• Höga kostnader - innebär behov av personalförstärkningar eller större investeringar
Sammanfattning
I sin helhet uttrycker inte verksamheterna att de ekonomiska kostnaderna för de föreslagna åtgärderna är
alarmerande. Vissa av de föreslagna åtgärderna bedöms kunna medföra initialt ökade kostnader, men
sedan leda till besparingar.
Fastighetsnämnden och HFAB påtalar att målet om att energieffektivisera med 3 % medför en mycket hög
kostnad och kräver extra resurser i form av tid, kompetens och ekonomiska medel.
Fastighetsnämnden och kommunledningsförvaltningen bedömer även att åtgärderna för att minska
klimatpåverkan inom byggsektorn kan bli höga.
Servicenämnden och kommunledningsförvaltningen bedömer att kostnader för att göra kommunens
fordonspark fossilfri kommer att innebära ökade kostnader. Främst när det gäller arbetsmaskiner och
tyngre fordon, men även en del servicefordon där utbudet idag är begränsat.
Klimatväxling föreslås som ett sätt att använda ekonomiska styrmedel för att minska klimatpåverkan från
kommunens tjänsteresor.

Planen i sin helhet
Byggnadsnämnden – anser att planen i sin helhet bedöms innebära måttligt ökade kostnader och inte
säkert kan rymmas inom nuvarande budget.
Kommunledningsförvaltningen – se till att planen kommer göra skillnad i praktiken, i besluten, för
koncernens prioriteringar, för budgetplanering. Att det finns en budget kopplad för att realisera den.

FOKUS 1. Effektiva och fossilfria transporter
Byggnadsnämnden – inför klimatväxling för att finansiera åtgärder för att minska klimatpåverkan.
Miljönämnden – inför klimatväxling för att finansiera åtgärder för att minska klimatpåverkan.
Fastighetsnämnden – kostnader bedöms måttliga.
Räddningsnämnden – att avstå från resor bedöms som en besparing
Mål 1. Koldioxidutsläppen från vägtrafik ska minska med 70 procent perioden 2010–2030

Räddningsnämnden - Medel behöver anslås för att genomföra en kraftfull förändring. Kostnader
bedöms höga.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Kostnader bedöms måttliga. För fordons- och
transportprogrammet bedöms kostnader måttliga i ett initialt skede, därefter besparing.
1
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Mål 1.1 Fossilfria tjänsteresor och transporter senast 2025
Åtgärd 1. Inga nya fossildrivna fordon köps in

HFAB - Kostnader bedöms måttliga.

Åtgärd 2. Påskynda utfasning av fossila bränslen resterande fossildrivna fordon i fordonsparken

Räddningsnämnden – Kostnader bedöms låga.
Servicenämnden – Det går givetvis att påskynda utbyte ytterligare då ersättningsfordon med fossilfria
drivmedel tillförs marknaden. Dock får det en ökad kostnad för genomförande.
Åtgärd 3. Upphandlingskrav på fossilfria tjänster, t.ex hyrbilar

Kommunledningsförvaltningen – kan uppstå höga kostnader i ett initialt skede. Fossilbränslefritt
drivmedel beräknas kosta ca 3 ggr mer än fossilbränsle.
Mål 1.2 Fossildrivna arbetsmaskiner och tunga fordon fasas ut eller anpassas för biodrivmedel

Servicenämnden – Att anpassa fossildrivna arbetsmaskiner och tunga fordon för biodrivmedel kan
medföra höga kostnader.
Åtgärd 1. Inga fossildrivna fordon köps in

Kommunledningsförvaltningen – Höga kostnader
Kommentar
Här råder olika uppfattningar om kostnader för att minska utsläppen från kommunens transporter enligt
de åtgärder som planen lyfter fram. Allt från besparing som ett minskat resande innebär till måttliga eller
höga kostnader om arbetsmaskiner och fordon ska anpassas till fossilfria bränslen. I en del fall anges att
kostnaderna ökar initialt men kan sedan leda till lägre driftskostnader. Till exempel inköp av simulatorer till
fordons- och transportprogrammen bedöms måttliga i ett initialt skede men leder till minskade
driftskostnader.
Byggnadsnämnden och miljönämnden föreslår klimatväxling som ett sätt att allokera medel för att
finansiera åtgärder för att minska klimatpåverkan frånresor.

Fokus 2. Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse
Barn- och ungdomsnämnden – I det fall att nämnderna bedömer att målen och åtgärderna kommer att
kräva resurser för att genomföra kommer dessa att spilla över på barn- och ungdomsnämndens
verksamheter i form av hyreskostnader och avgifter. Det är väsentligt att barn- och ungdomsnämnden i
detta fall får täckning för ökade kostnader.
Mål 1 Energianvändning i bebyggelse ska bli 3 procent mer effektiv per år från år 2021

Fastighetsnämnden – Kostnader bedöms höga. Det behövs extra resurser i form av tid, kompetens och
ekonomiska medel. Bland annat helhetstänk vid underhåll och renovering, evakueringsmöjligheter samt
samordning med verksamheterna kommer vara av stor vikt.
Ur ett kommunkoncernperspektiv kommer investeringar i energibesparing på lång sikt att resultera i
minskade driftskostnader.
HFAB – 3 % medför mycket hög kostnad. 1,2 % medför en hög men genomförbar kostnadsnivå med
godtagbar lönsamhet.
Åtgärd 4. Införa och utveckla energiledningssystem

LBVA – Kostnader bedöms måttliga.
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Åtgärd 5 Energieffektiviseringsåtgärder redovisas årligen i verksamhetsplanen/ affärsplanen

LBVA – Kostnader bedöms måttliga.

Mål 2 År 2030 är all energianvändning inom bebyggelsesektorn fossilfri eller återvunnen energi
(fjärrvärme)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Kostnader bedöms som låga eller besparing
HFAB – Att fasa ut olja som backup kostar förhållandevis mycket samtidigt som det sannolikt kommer
att medföra ökad elanvändning.
Solkraftutbyggnad integreras i samtliga nyproduktions- och förnyelseprojekt.
Åtgärd 5 Fossil energi för uppvärmning är helt utfasad (senast 2022)

Fastighetsnämnden – Kostnader bedöms måttliga.

Mål 3 Klimatpåverkan inom byggsektorn ska minska
Åtgärd 2. Ny- och ombyggnation ska göras med lägsta möjliga klimatpåverkan

Fastighetsnämnden – Kostnader bedöms höga.

Åtgärd 3. Underhålla, renovera och förvalta befintliga fastigheter för att öka livslängden.

Kommunledningsförvaltningen – ev höga

Kommentar
Kostnader för att energieffektivisera i snabbare takt bedöms som höga av såväl fastighetsnämnden som
HFAB. Men bedöms på sikt leda till besparing i ett koncernperspektiv. Det finns en oro i verksamheterna
att de initialt ökade kostnaderna för investeringar kommer att drabba verksamheterna, till exempel skolor
och förskolor, som nyttjar lokalerna i form av ökade hyreskostnader och avgifter och önskar då täckning
för de ökade lokalkostnaderna.
Införande av energiledning och uppföljning av energianvändning för att identifiera behoven bedöms
innebära måttliga kostnader. Fastighetsnämnden bedömer att kostnaderna för att fasa ut de sista
oljepannorna som måttliga. Men HFAB bedömer att kostnader för åtgärder som att fasa ut fossil energi
som används för reservkraft bedöms vara relativt höga och kan innebära en ökad elanvändning.
Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid ny- och ombyggnation bedöms höga.

Fokus 3. Ett stabilt och hållbart energisystem
Mål 2 Öka den lokala och regionala produktionen av energi

HFAB – god ekonomi för såväl HFAB som bolagets hyresgäster. (lokalproducerad el)
Åtgärd 3. Ökad energiproduktion från solceller på kommunens fastigheter

LBVA – Kostnader bedöms höga.

Kommentar
HFAB bedömer det som lönsamt. Fastighetsnämnden som har huvuddelen av kommunens
solcellsanläggningar har inte kommenterat.
LBVA bedömer kostnaden som hög.
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Fokus 4. Klimatsmart konsumtion
Mål 1 Klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel ska minska

LBVA – Kostnader bedöms måttliga.

Åtgärd 1 Klimatmärkning av maten på menyer i kommunens restauranger (åtgärden är ersatt)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Kostnader bedöms som låga eller besparing.
Mål 2 Klimatpåverkan från övriga konsumtionsvaror ska minska

LBVA – Kostnader bedöms måttliga.

Åtgärd 1 Ställa krav på att material och produktionsprocess har låg klimatpåverkan

Servicenämnden – spår höga kostnader för genomförande.

Åtgärd 2. Ställa krav på att produkter som köps in utformas för en lång livslängd som gör det lättare att
återanvändas och repareras och slutligen materialåtervinnas.

Servicenämnden – Bedöms vara initialt höga kostnader för genomförande vilket bör beaktas i
budgetarbete.
Mål 3 Klimatpåverkan vid byggnation och andra investeringar ska minska

LBVA – Kostnader bedöms måttliga.

Åtgärd 1. Ställa krav på att material och produktionsprocess har låg klimatpåverkan

Kulturnämnden – bedömer att det kommer att medföra höga kostnader om alla tekniska installationer
ska bytas ut mot energisnål teknik.

Åtgärd 2 Kontinuerlig skötsel och underhåll som förlänger livstiden hos byggnader och tekniska installationer

Kulturnämnden – bedömer att det kommer att medföra höga kostnader om alla tekniska installationer
ska bytas ut mot energisnål teknik.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Kostnader bedöms som låga eller besparing.
Kommentar
Här råder lite olika uppfattningar.
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

KF § 60

Sammanträdesdatum
2021-06-14/15

Sida
1(4)

Dnr KS 2019/00492

Antagande av kommunfullmäktiges plan för energi och klimat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för energi och klimat, reviderad efter KTHU
2021-05-18.
Ärendet
Halmstads nuvarande energiplan – handlingsprogrammet för hållbar energi 2015-2020
som beslutades i kommunfullmäktige 2015-11-30 § 143, behöver revideras, då
kommunerna ska ha en aktuell energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering.
Det är extra aktuellt eftersom energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna
världen står inför och utsläppen av växthusgaser behöver minska i en betydligt snabbare
takt för att nå den globala klimatöverenskommelsen som gjordes i Paris december 2015.
Energi- och klimatplanen ska förtydliga kommunens strategival för att bidra till att
minska den globala temperaturökningen i linje med parisavtalet. Den ska även
synliggöra Halmstads strategiska arbete för en hållbar utveckling på energiområdet och
visa kommunens position när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med
omvärlden, till exempel vid samverkan med andra aktörer eller ansökan om anslag för
klimatinvesteringar och hållbar samhällsutveckling. Planen pekar ut fyra fokusområden
som behöver som kommunen har direkt inflytande över och som ses som särskilt
viktiga för att lyckas begränsa påverkan på klimatet.
Många bra enskilda insatser görs redan av olika aktörer i samhället och i näringslivet,
och med ökad dialog och samverkan kan det bli ett mer kraftfullt utfall.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2021-06-01, KS § 181
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, 2021-05-18, KTHU § 53
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och avdelningen för
ekonomi och styrning
Kommunens energigrupp
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling, löpande information
Byggnadsnämnden, 2021-02-24, BN § 22
Halmstads Fastighets AB, 2021-02-19
Laholmsbuktens VA AB, 2021-02-15, LBVA AB § 15
Kulturnämnden, 2021-01-28, KN § 8
Räddningsnämnden, 2021-01-28, RN § 6
Fastighetsnämnden, 2021-01-27, FN § 2
Hemvårdsnämnden, 2021-01-27, HN § 4
Justerandes signatur
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Miljönämnden, 2021-01-25, MN § 4
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-01-25, TFN § 7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-01-25, UAN § 4
Barn- och ungdomsnämnden, 2021-01-20, BUN § 11
Halmstads Energi och Miljö AB, 2021-01-15
Överförmyndare i samverkan, 2020-12-18, ÖIS § 105
Halmstads Stadsnät AB, 2020-12-16, HSAB § 77
Destination Halmstad AB, 2020-12-15
Servicenämnden, 2020-12-14, SE § 63
Samrådsförslaget för kommunens energi- och klimatplan har även skickats på samråd till
externa parter.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för energi och klimat.
Yrkanden
Staffan Svensson (C) och Yngve Kihlberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Svein Henriksen (MP) yrkar att följande ändringar görs i Plan för energi och klimat:
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 16 punkten 1.1, ändra ”2025” till ”2023”.
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 19 punkten 1, ändra ”3 procent” till ”fyra
procent”.
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 19 punkten 2, ändra ”2030” till ”2025”.
- Under Åtgärd i kommunal verksamhet, sida 19 punkten 4, lägga till ”senast 2022” efter
”energikällor” så att meningen lyder: ”All el som kommunen köper kommer från
förnybara energikällor senast 2022”.
- Under 2. Öka lokal- och regionalproducerad energi, Åtgärd i kommunal verksamhet, sida 24
punkten 3, får följande lydelse: ”Fördubbla energiproduktion från kommunens solceller
till 2025 jämfört 2020”.
- Under Mål, åtgärder och särskilt ansvar, sida 27 punkten 1, lägga till: ”med 50 % till 2024
jämfört 2020” efter ”livsmedel” så att rubriken lyder: ”Minskad klimatpåverkan från
konsumtion av livsmedel med 50 % till 2024 jämfört 2020”.
- Under 3. Öka återbruket från byggsektorn, Åtgärd i kommunal verksamhet, sida 27 punkten 1,
får följande lydelse: ”Vid bygg- och renoveringsprojekt ska återbrukat material och
produkter väljas i första hand”.
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till Svein Henriksens (MP) yrkanden.
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Tania Bengtsson (V) yrkar att under Fokus 3. Ett stabilt och hållbart energisystem, sida 22,
lägga till följande text: ”Vindkraftens utbyggnad i Halmstad till lands och till havs är
dock angelägen ur klimatsynpunkt. Dialog med försvaret bör förstärkas för att
underlätta utbyggnad på i övrigt lämpliga lägen.”
Svein Henriksen (MP) yrkar bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden (M) prövar Tania Bengtssons (V) yrkande och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på Tania Bengtssons (V) yrkande.
Nej-röst för bifall till Tania Bengtssons (V) yrkande.
Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster allt enligt omröstningslista 1, § 60.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Tania Bengtssons (V) yrkande.
Ordföranden (M) prövar Svein Henriksens (MP) yrkanden och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar att avslå dessa.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på Svein Henriksens (MP) yrkanden.
Nej-röst för bifall till Svein Henriksens (MP) yrkanden.
Vid omröstningen avges 64 ja-röster och 7 nej-röster allt enligt omröstningslista 2, § 60.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Svein Henriksens (MP) yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Reservation
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
_______
Justeringsdag

2021-06-23

Sekreterare

................................................
Eda Kalatch

Ordförande

.................................................
Andreas Bergman

Justerare

.................................................
Staffan Svensson

Justerandes signatur

..................................................
Stefan Pålsson

Utdragsbestyrkande
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Ärende LBVAAB 2021/00324
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljöförvaltningen

Remiss: ansvarsutredningen kring PFAS-föroreningen i Kistinge
industriområde
Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut
Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att avge yttrande enligt förslag daterat 2021-07-06.


Pågående utsläpp av PFAS förorenat vatten till LBVA ska stoppas snarast.



Parallellt med ansvarsutredningen behöver förslag på förebyggande åtgärder tas fram som
hindrar framtida läckage av PFAS.



Spillvattnet behandlas enbart i mycket begränsad omfattning i utredningen. LBVA vill trycka på
att höga halter PFAS har uppmätts i spillvattnet på olika platser i ledningsnätet i område t vilket
tyder på att verksamheterna släpper ut PFAS även till spillvattnet alternativt att grundvatten
letar sig in i ledningarna. Den PFAS som lämnar området på detta vis orsakar föroreningar i
slammet som produceras på Västra Strandens avloppsreningsverk samt får en snabb spridning
ut i Laholmsbukten.



LBVA tar emot förorenat vatten som LBVA därmed blir ansvarig för. Både i spillvattennätet
och i dagvattnet. Föroreningarna i spillvattnet kan påverka Revaq-certifieringen, minskar
möjligheterna till näringsåterföring och ett cirkulärt kretslopp. Statusen i vattendraget riskerar
att försämras ytterligare om föroreningar i form av PFAS-ämnen kontinuerligt läcker ut från
Kistinge industriområde

Sammanfattning av ärendet
I september 2020 framkom i en utredning, som Länsstyrelsen i Halland låtit utföra, att grundvatten och
ytvatten i och nedströms Kistinge industriområde var förorenade med mycket höga halt er
högfluorerade ämnen (PFAS). Föroreningsbilden är komplex, många olika verksamheter kan ha bidragit
till föroreningen och många verksamhetsutövare kan ha ansvar. Som underlag för
tillsynsmyndigheternas krav på ansvariga behöver därför ansvaret tydliggöra s i en ansvarsutredning.
Ansvarsutredningen utgör i sig själv inte ett krav på att vidta efterbehandlingsåtgärder.
Ansvarsutredningen är ett dokument som ska uppdateras efter hand som nya fakta framkommer.
Föroreningarna i spill och dagvattensystemet påverkar LBVA:s verksamhet. Höga halter PFAS har
uppmätts i spillvattnet på olika platser i ledningsnätet i området vilket tyder på att verksamheterna
släpper ut PFAS även till spillvattnet alternativt att grundvatten letar sig in i ledningarna. Detta innebär
att LBVA tar emot förorenat vatten som LBVA därmed blir ansvarig för. Föroreningarna i spillvattnet
1(4)
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kan påverka Revaq-certifieringen, minskar möjligheterna till näringsåterföring och ett cirkulärt
kretslopp. Den PFAS som lämnar området på detta vis orsakar föroreningar i slammet som produceras
på Västra Strandens avloppsreningsverk samt får en snabb spridning ut i Laholmsbukten.
Förhöjda halter av PFAS i dagvattensystemet når Laholmsbukten via Kistingebäcken och Trönningeån.
Vattenmiljön i åarna och Laholmsbukten påverkas negativt och orsakar skador på vattenlevande
organismer. Trönningeån nedströms Kistingebäcken är redan dålig ur kemisk synvinkel och ” uppnår
ej god kemisk status” i den senast föreslagna miljökvalitetsnormen (2017 -2021). Statusen i vattendraget
riskerar att försämras ytterligare om föroreningar i form av PFAS-ämnen kontinuerligt läcker ut från
Kistinge industriområde.
LBVA har inga synpunkter i detta skede på utredningen avseende ansvarsfrågan. Däremot behöver
pågående utsläpp av PFAS stoppas snarast. Parallellt med ansvarsutredningen behöver förslag på
förebyggande åtgärder tas fram som hindrar framtida läckage av PFAS.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på Laholmsbuktens VA AB.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I september 2020 framkom i en utredning, som Länsstyrelsen i Halland låtit utföra, att grundvatte n och
ytvatten i och nedströms Kistinge industriområde var förorenade med mycket höga halter
högfluorerade ämnen (PFAS). Föroreningsbilden är komplex, många olika verksamheter kan ha bidragit
till föroreningen och många verksamhetsutövare kan ha ansvar. Som underlag för
tillsynsmyndigheternas krav på ansvariga behöver därför ansvaret tydliggöras i en ansvarsutredning.
Ansvarsutredningen utgör i sig själv inte ett krav på att vidta efterbehandlingsåtgärder.
Ansvarsutredningen är ett dokument som ska uppdateras efter hand som nya fakta framkommer.
Kommunledningsförvaltningen är utsedd som samordnare för kommunens berörda verksamheter med
anledning av bygg- och miljöförvaltningens ansvarsutredning inför utredning av PFAS-föroreningen av
grundvatten och ytvatten i och nedströms Kistinge industriområde.
Bygg- och miljöförvaltningen har begärt svar från kommunen senast 2021-09-30. KLF behöver anmäla
ärendet senast 2021-08-24 därav den korta svarstiden under semesterperioden.
Frågeställningar
Kommunledningsförvaltningen önskar att remissinstanserna svarar på följande punkter:
1. Hur ställer sig nämnden/styrelsen sig till informationen i ansvarsutredningen?
2. Finns det behov av kompletterande uppgifter eller rättelser i ansvarsutredningen? Om ja,
beskriv behovet.
Analys och förslag
Laholmsbuktens VA AB, LBVA, har tagit del av informationen i ansvarsutredningen kring PFASföroreningen i Kistinge industriområde.
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PFAS påträffas i både spill och dagvattensystemet vilket påverkar LBVA:s verksamhet. LBVA har i
egenskap av VA-huvudman ansvar för att behandla spillvatten och att dagvatten inte påverkar
recipienten.
Ansvarsutredningen behandlar spillvatten i begränsad omfattning. LBVA vill trycka på att höga halter
PFAS har uppmätts i spillvattnet på olika platser i ledningsnätet i området vilket tyder på att
verksamheterna släpper ut PFAS även till spillvattnet alternativt att grundvatten letar sig in i
ledningarna. Den PFAS som lämnar området på detta vis orsakar föroreningar i slammet som
produceras på Västra Strandens avloppsreningsverk samt får en snabb spridning ut i Laholmsbukten.
Verksamheten på Västra strandens avloppsreningsverk är Revaq-certifierad. Revaq är ett
certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar
återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Detta ger en god kvalitetskontroll för att
kunna sprida slammet på svensk åkermark. De höga halterna av PFAS i spillvattnet gör att det finns en
uppenbar risk att slamkvalitén sjunker och Revaq-kraven inte kan uppnås. Vilket minskar möjligheterna
till näringsåterföring och ett cirkulärt kretslopp.
Förhöjda halter av PFAS i dagvattensystemet når Laholmsbukten via Kistingebäcken och Trönningeån.
Vattenmiljön i åarna och Laholmsbukten påverkas negativt och orsakar skador på vattenlevande
organismer. Trönningeån nedströms Kistingebäcken är redan dålig ur kemisk synvinkel och ” uppnår
ej god kemisk status” i den senast föreslagna miljökvalitetsnormen (2017 -2021). Det baseras på
Benso(a)pyrene, Bromerad difenyleter, Kvicksilverföreningar samt PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och
dess derivater. Statusen riskerar att försämras ytterligare om föroreningar i form av PFAS-ämnen
kontinuerligt läcker ut från Kistinge industriområde.
LBVA har inga synpunkter i detta skede på utredningen avseende ansvarsfrågan. Däremot behöver
pågående utsläpp av PFAS stoppas snarast. Parallellt med ansvarsutredningen behöver förslag på
förebyggande åtgärder tas fram som hindrar framtida läckage av PFAS.

Konsekvenser av förslaget
Utredningen syftar till att se över ansvarsfrågan. Utredningen behandlar inga åtgärdsförslag för att
begränsa eller förhindra fortsatt läckage. Konsekvensen blir att föroreningar i spill - och
dagvattensystemen fortsatt påverkar LBVA:s verksamhet och därmed bidrar till oförminskad fortsatt
negativ miljöpåverkan.

Ärendets beslutsgång
Tjänsteskrivelse och yttrande överlämnas till kommunledningsförvaltningen för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
1. Yttrande 2021-07-06.
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Information om beslutet
Tjänsteskrivelse och yttrande daterat 2021-07-06 överlämnas till kommunledningsförvaltningen.
Laholmsbuktens VA AB
Mattias Leijon, VD
Handläggare, Emma Johansson, Miljö- o Processingenjör
Handläggare, Anders Hedefalk, Miljö- o Processingenjör
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