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VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2021-12-16, kl 18:30 
Plats: Sessionssalen 

 

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till 
Jacob Derefeldt, jacob.derefeldt@hoganas.se. 

 

Vid sammanträdet kommer julmat även att serveras. Det är därför extra viktigt att du i god tid, 
senast måndagen den 13 december anmäler förhinder och eventuell specialkost. 
 
Välkomna. 

 

Gustaf Wingårdh (M) 
Ordförande 
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1. Upprop   
 

2. Justering   
Förslag till beslut 
Digital justering tisdagen den 21 december. 
 
 

3. Fastställande av ärendelistan   
 

4. Anmälan om nya ersättare i kommunfullmäktige (inga 
beslut inkomna per den 9 december) 

  

Ärendet i korthet 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Kerstin Nilermark (MP) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den X december 2021, till och med den 14 oktober 2022. 
  
Ny ersättare blir ... 
  
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Ann-Cathrin Hellsén (MP) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den X december 2021, till och med den 14 oktober 2022. 
  
Ny ersättare blir ... 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 
 

5. Avsägelser (KS/2021/615)   
Sammanfattning 
Följande avsägelser har inkommit: 
  
Christian Witt (M) avsägelse avseende uppdrag som suppleant i Höganäs Energi AB samt 
Höganäs Energi Handel AB, inkommen den 2 december 2021. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att bevilja Christian Witts (M) avsägelse avseende uppdrag som suppleant i Höganäs Energi AB 
samt Höganäs Energi Handel AB. 
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6. Fyllnadsval   
Ärendet i korthet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Christian Witts (M) avsägelse avseende uppdrag som 
suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB. 
  
Fyllnadsval behöver förrättas efter Kjell Arne Klangs (C) bortgång i december 2021 avseende 
uppdrag som suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att välja ... till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB efter 
Christian Witt (M), 
  
att välja ... till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB efter Kjell 
Arne Klang (C). 
 
 

7. Godkännande av Höganäs kommuns interna 
kontrollplan 2022 (KS/2021/99) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att för kommunstyrelsen förvaltningar, överförmyndarnämnden, bygg- och miljönämnden, 
utbildningsnämnden, socialnämnden, AB Höganäshem, Höganäs Energi AB och Höganäs 
Omsorg AB, godkänna respektive interna kontrollplaner för 2022. 
 

8. Utökning av paviljong på Tornlyckeskolan (KS/2021/432)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget och ge fastighetsavdelningen i uppdrag att genomföra utökningen av 
paviljong på Tornlyckeskolan, 
 
att finansiera utökningen av paviljong på tornlyckeskolan genom att omfördela 1 miljon kronor 
från investeringsprojekt brandskyddstekniska åtgärder LSO till montering av plan 2 på 
paviljongen. 
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9. Redovisning samt granskningsrapport av erhållet 
partistöd för 2020 samt utbetalning av partistöd för 2022 
(KS/2021/218) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa partistödet för 2022 till 32 500 kr för grundstöd per parti och 13 300 kr per mandat, 
 
att partistöd för 2022 ska utbetalas enligt nedan: 
  
Parti  Mandat  Grundstöd  Mandatstöd  Slutgiltigt partistöd 

Moderaterna 17 32 500 kr 226 110 kr 258 600 kr 

Centerpartiet 3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 

Liberalerna 3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 

Kristdemokraterna 2 32 500 kr 26 600 kr 59 100 kr 

Socialdemokraterna 7 32 500 kr 93 100 kr 125 600 kr 

Vänsterpartiet 1 32 500 kr 13 300 kr 45 800 kr 

Miljöpartiet 3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 

Sverigedemokraterna 5 32 500 kr 66 500 kr 99 000 kr 

 

 
10. Taxa för vatten och avlopp 2022 (KS/2021/548)   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagen VA-taxa för 2022. 
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11. Antagande av detaljplan för Östra Tjörröd (Tjörröd 2:36 
m.fl), "Outletområdet" i Höganäs kommun (KS/2019/913) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 5 november 2021, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för Östra Tjörröd (Tjörröd 2:36 m.fl) i Höganäs kommun, upprättad den 5 
november 2021. 
 

12. Svar på motion angående medborgarbudget 
(KS/2021/38) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anse motionen besvarad. 
 

13. Svar på motion om att Höganäs kommun ansluter sig till 
ICAN cities Appeal till stöd för FN:s konvention om 
kärnvapen (KS/2020/568) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att avslå motionen. 
 

14. VA-plan 2021 för Höganäs kommun (KS/2020/163)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta uppdaterad VA-plan för 2021 samt tillhörande kopior. 
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15. Enkel fråga   
Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2021 § 120 att Lennart Nilssons (S) 
enkla fråga gällande kommunens IT-system ska besvaras av Peter Schölander (M) vid nästa 
sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anse frågan gällande kommunens IT-system ska besvarad.   
 
 

16. Nya motioner och interpellationer (inga inkomna)   
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Avsägelser 

KS/2021/615 
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§ 
Avsägelser 

Sammanfattning av ärendet 
Följande avsägelser har inkommit: 
 
Christian Witt (M) avsägelse avseende uppdrag som suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi 
Handel AB. 
 
Beslutsunderlag  
Christian Witt (M) avsägelse avseende uppdrag som suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi 
Handel AB, inkommen den 2 december 2021. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Christian Witts (M) avsägelse avseende uppdrag som suppleant i Höganäs Energi AB samt 
Höganäs Energi Handel AB. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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§ 
Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Christian Witts (M) avsägelse avseende uppdrag som suppleant i 
Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB. 
 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Kjell Arne Klangs (C) bortgång i december 2021 avseende uppdrag 
som suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB efter Christian Witt 
(M), 
 
att välja ... till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB efter Kjell Arne Klang 
(C). 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Godkännande av Höganäs kommuns interna 
kontrollplan 2022 

KS/2021/99 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:15 
  
Paragrafer §224 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Kerstin Björkäng Wirehed (S)                         
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Protokollet justerat den 2021-12-09 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-12-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2021/99 
§ 224 
GODKÄNNANDE AV HÖGANÄS KOMMUNS INTERNA 
KONTROLLPLAN 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns god intern kontroll hos kommunens 
nämnder och helägda bolag. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsiktsplikt över nämnderna och bolagens verksamhet. I ansvaret ligger även 
att kommunövergripande reglementen, regler och policy upprättas. Till grund för internkontrollarbetet 
har kommunfullmäktige antagit ett reglemente, den 12 december 2012, § 145. Varje nämnd och 
kommunens helägda bolag ansvarar för att ta fram interna kontrollplaner för sina respektive 
verksamhetsområden. 
 
De interna kontrollplanerna ska årligen revideras och omprövas inför kommande år och överlämnas 
till kommunstyrelsen. Förvaltningschefen ska senare, i samband med kommunens årsbokslut, 
rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till nämnden. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2014, § 111, har förtroendevalda varit delaktiga i i arbetet 
med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser samt planer.  
 
Nämnderna och kommunens helägda bolag har tagit fram interna kontrollplaner för 2022 och godkänt 
dessa. I förslagen finns flera nya identifierade risker, och även några som följer med från 2021. En 
kommunövergripande risk har tagits fram av kommunledningskontoret, denna kommer gå ut till alla 
nämnder för att följas upp under 2022. Målet är att identifiera risker som är gemensamma för hela 
organisationen, beroende på utfall kan gemensamma eller nämndspecifika åtgärder sättas in. 
  
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 23 november 2021, § 120, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 29 oktober 2021, 
Kommunledningskontoret, riskanalys- och väsentlighetsanalys 2022 för Höganäs kommun, 
Kommunledningskontoret, intern kontrollplan för 2022 Höganäs kommun, 
Kommunstyrelsens beslut den 12 oktober 2021, § 180, 
Överförmyndarnämndens beslut den 20 oktober 2021, § 19, 
Utbildningsnämndens beslut den 5 oktober 2021, § 58, 
Socialnämndens beslut den 22 september 2021, § 123 , 
AB Höganäshems beslut den 4 oktober 2021, § 43, 
Höganäs Energi ABs beslut den 11 oktober 2021, § 8, 
Höganäs Omsorg ABs beslut den 11 oktober 2021, § 71, 
Bygg -och miljönämndens beslut den 7 oktober 2020, § 215.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för kommunstyrelsen förvaltningar, överförmyndarnämnden, bygg- och miljönämnden, 
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utbildningsnämnden, socialnämnden, AB Höganäshem, Höganäs Energi AB och Höganäs Omsorg 
AB, godkänna respektive interna kontrollplaner för 2022. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa nämnderna att följa upp det kommunövergripande kontrollmomentet och rapportera 
uppföljningen till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen av 2022 års interna kontrollplan. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-01-04
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
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Höganäs kommuns interna kontrollplan 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att det finns god intern kontroll hos kommunens 
nämnder och helägda bolag. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsiktsplikt över nämnderna och bolagens verksamhet. I ansvaret ligger även att 
kommunövergripande reglementen, regler och policy upprättas. Till grund för internkontrollarbetet har 
kommunfullmäktige antagit ett reglemente, den 12 december 2012, § 145. Varje nämnd och kommunens 
helägda bolag ansvarar för att ta fram interna kontrollplaner för sina respektive verksamhetsområden. 
 
De interna kontrollplanerna ska årligen revideras och omprövas inför kommande år och överlämnas till 
kommunstyrelsen. Förvaltningschefen ska senare, i samband med kommunens årsbokslut, rapportera 
resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till nämnden. I enlighet med Kommunfullmäktiges 
beslut den 30 oktober 2014, § 111 - ”Val av förtroendevalda avseende intern kontroll” har förtroendevalda 
varit delaktiga i i arbetet med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser och planer.  
 
Nämnderna och kommunens helägda bolag har tagit fram interna kontrollplaner för 2022 och godkänt 
dessa. I förslagen finns flera nya identifierade risker, och även några som följer med från 2021.  En 
kommunövergripande risk har tagits fram av kommunledningskontoret, denna kommer gå ut till alla 
nämnder för att följas upp under 2022. Målet är att identifiera risker som är gemensamma för hela 
organisationen, beroende på utfall kan gemensamma eller nämndspecifika åtgärder sättas in. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelnings sammanställda rapporter för kommunens alla 
förvaltningar och helägda bolag:  
- Riskanalys- och väsentlighetsanalys 2022, Höganäs kommun 
- Intern kontrollplan 2022, Höganäs kommun 
  
Kommunstyrelsens beslut den 12 oktober 2021, § 180, 
Överförmyndarnämndens beslut den 20 oktober 2021, § 19, 
Utbildningsnämndens beslut den 5 oktober 2021, § 58, 
Socialnämndens beslut den 22 september 2021, § 123 , 
AB Höganäshems beslut den 4 oktober 2021, § 43, 
Höganäs Energi ABs beslut den 11 oktober 2021, § 8, 
Höganäs Omsorg ABs beslut den 11 oktober 2021, § 71, 
Bygg -och miljönämndens beslut den 7 oktober 2020, § 215.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att för kommunstyrelsen förvaltningar, överförmyndarnämnden, bygg- och miljönämnden, 
utbildningsnämnden, socialnämnden, AB Höganäshem, Höganäs Energi AB och Höganäs Omsorg AB, 
godkänna respektive interna kontrollplaner för 2022. 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anvisa nämnderna att följa upp det kommunövergripande kontrollmomentet och rapportera 
uppföljningen till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen av 2022 års interna kontrollplan. 
 
 

 

 

 Kommunchef 
 Herman Crespin 

 
 Jeanette Liljenberg 
  Controller 

Page 20 of 471



 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kontrollplan 2022 Höganäs kommun 

 
 

  

Page 21 of 471



 

Intern kontrollplan 2022 2(21) 

 

 

Inledning:  

Nämnderna och kommunens helägda bolag har tagit fram intern kontrollplaner för 202 2 och godkänt dessa. Med i förslaget finns även 

en kommunövergripande risk,  framtagen av kommunledningskontoret, denna kommer gå ut till alla nämnder för att följas upp under 

2022. Målet är att identifiera risker som är gemensamma för hela organisationen, beroende på utfall kan gemensamma eller 

nämndspecifika åtgärder sättas in.  

Kontrollmomenten kommer följas upp under 2022 och rapporteras tillsammans med direkt- och förbättringsåtgärderna i samband med 

årsbokslutet. Förvaltningarna utgår från gemensamma riktlinjer och anvisningar för intern kontroll, dokumentet ska vägleda dem i 

arbetet med den risk- och väsentlighetsanalys som ligger som underlag till den interna kontrollplanen. I anvisningarna finns även 

avsnitt som beskriver vikten av att tydligt formulera både risk och kontrollmoment, så att kontrollmomenten går att följa upp  och 

bedömning kan göras av uppföljn ingen. Genom tydligt formulerade kontrollmoment kopplade till risken kan vi också säkerställa att vi 

kontrollerar rätt saker.   

 

  

nämnd 
Risker plan 

2021 
Risker plan 

2022 
varav nya risker 

2022 

Kommunövergripande 1 1 1 

Överförmyndar-
nämnden  3 2 1 

Kommunstyrelsens 
förvaltningar 21 18 14 

Bygg och 
miljönämnden 3 3 0 

Utbildningsnämnden 10 2 2 

Socialnämnden 2 3 3 

Höganäs omsorg AB 1 3 3 

Höganäshem AB 10 9 3 

Höganäs energi AB 3 3 3 

Summa 54 44 30 

Sammanställning och 

jämförelse av risker i 

Intern kontrollplan 

2022/2021 
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Innehållsförteckning 
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HÖGANÄS ENERGI AB ..................................................................................................................................................................... 21 
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KOMMUNÖVERGRIPANDE 

 Kommunikation 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Tillgänglighet 

 

Risk för dålig tillgänglighet på grund av låg 
svarsfrekvens i telefon vilket kan leda till 
badwill för kommunen och att medborgare, 
leverantörer, kunder och liknande inte får 
den hjälp som kan förväntas. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Statistik tillgänglighet. 

 

Varje kvartal följs den kommunövergripande 
statistiken för telefoni upp av Servicecenter.  
Mätningen görs på hela organisationens 
tillgänglighet vid vidarekoppling från 
huvudväxel.  
Samordnarna för intern kontroll kommer få 
resultatet för att rapportera i stratsys. 

Kvartal IK 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

 Process 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Granskning av huvudmans 
årsräkningar av samma medarbetare 

Risk för att samma medarbetare 
granskar samma huvudmans 
årsräkning flera år på rad vilket kan 
leda till att brister inte uppmärksammas 
i redovisningen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 

Granskning av huvudmans årsräkningar av 
samma medarbetare 

Om en årsräkning har granskats av samma 
medarbetare tre år på rad ska den granskas av 
en annan medarbetare. Om eventuella 
avvikelser upptäcks kommer de två tidigare 
årsräkningarna även kontrolleras för att 
förhindra framtida avvikelser. 

År IK 

 

Klagomål på ställföreträdare 

Risk för att huvudmannen far illa på 
grund av att klagomål på 
ställföreträdaren inte utreds tillräckligt. 

3. Möjlig 
5. Mycket 
allvarlig 

15 

Utredning av klagomål 

Vid klagomål ska utöver ställföreträdarens 
yttrande även utomstående part ges möjlighet 
att yttra sig samt att klagande underrättas om 
utredningens resultat. Beroende på vad som 
framkommer från den utomstående parten 
undersöks ifall nuvarande rutin för utredning av 
klagomål är tillräcklig eller ska förändras. 

År IK 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 Personal 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Samordning vid avslut av anställning 

Risk att personal som inte arbetar kvar 
har fortsatt tillgång till system på grund 
av att de inte har avslutats i 
personalsystemet. Vilket kan leda till att 
information och dokument är tillgängligt 
för personer som inte längre arbetar i 
kommunen. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Kontroll avslutade tjänster i systemet 

HR konsult tar ut lista på avslutade tjänster för 
uppdragstagare och timanställda som slutat 
på KLK och kontrollerar att de är korrekt 
avslutade i systemet. 

Halvår IK 

Passerkort 

Lista med aktiva passerkort jämförs mot 
avslutade anställningar.  Kansliavdelningen 
utför kontrollen. 

Halvår IK 

Legala 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Delegationsordning 

Risk för att beslut fattas på fel nivå på 
grund av att delegationsordningen inte 
är känd samt att vissa fall ej finns 
vidaredelegation på,  
vilket kan leda till felaktiga avtal och 
tjänstefel 

4. Sannolik 
5. Mycket 
allvarlig 

20 

Kontroll av beslut om inköp 

Kansliet kommer granska fem beslut om inköp 
och jämföra dessa mot delegationsordningen för 
att se ifall den beslutande har delegation. 

År IK 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

 Säkerhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Uppföljning efter tillsyn angående 
Lagen om Skydd mot Olyckor och 
Lagen om Brandfarliga och 
explosiva varor. 

Risk med att svarskort efter tillsyner 
med åtgärdsförbättringar inte kommer 
tillbaka till räddningstjänsten efter 
påpekande vid tillsyn. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 
Uppföljning av tillsyn 

Jämföra tillsyner med inkomna svarskort. 
Tertial IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Inaktuella krisledningspärmar. 

Risk för att innehållet i 
krisledningspärmarna är inaktuellt. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Avstämning krisledningspärmarna 

2ggr/år stämma av krisledningspärmarna mot 
verkligheten 

Halvår IK 

 

Sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt. 

Risk att sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt i kommunen 
inte utförs i tid. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 
Delårsavstämning av sotningsobjekt. 

Jämföra gjorda objekt mot planerade för året. 
Halvår IK 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Delegation av beslutanderätt. 

Risk för att gällande 
delegationsbestämmelser inte är kända 
och efterlevs, samt att delegations-
beslut inte återrapporteras på grund av 
okunskap vilket kan leda till att beslut 
fattas av felaktig person. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Att beslut verkligen återrapporteras enligt 
den rutin som finns. 

Ingen. Att beslut verkligen återrapporteras 
enligt den rutin som finns. 

Tertial IK 

Process 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Nytt gemensamt styrsystem för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Risk för att problem uppstår på grund 
av att ett nytt gemensamt styrsystem 
införs för Samhällsbyggnads-
förvaltningen vilket kan leda till 
störningar i verksamheten. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontroll att problem inte uppstår vid 
införandet och under drift. 

Piloterna i projektet meddelar eventuella 
problem till förvaltningschefen. 

Kvartal IK 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Tankkort för kommunens bilar 
missbrukas. 

Risk att tankkort för kommunens bilar 
missbrukas och att tankning sker av 
privat bil. Detta är ett brott och kan leda 
till att personal blir polisanmäld. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontroll av 5 slumpmässigt utvalda tankkort 
med hög förbrukning kontrolleras mot 
respektive bils körsträcka. 

Tankkorten är kopplade till respektive bil. 
Kontroll ska göras så att eventuellt missbruk 
uppdagas. 

År IK 

Säkerhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Obehörig personal i organisationens 
kök. 

Risk för att obehöriga tar sig in i kök på 
grund av att det saknas låsanordning 
eller att icke behörig personal har 
tillgång till köksutrymme. Detta kan leda 
till smittorisk eller sabotage både för 
personal och för brukare. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

3 slumpmässigt utvalda kök kontrolleras 
att obehöriga inte har tillträde. 

Av säkerhetsskäl skall obehöriga inte vistas i 
köken med hänsyn till matförgiftning och 
smittorisk. 

År IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Systematiskt brandskyddsarbete 

Risk att personal och ny personal inte känner till 
vad som gäller vid händelse av brand. Detta kan 
leda till personskador om utrymningsvägar och 
samlingsplatser inte är kända av personalen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 

Intervju av 3 slumpmässigt utvalda 
medarbetare från respektive avdelning. 

Personal skall ha kännedom om utrymningsplan 
och utrymningsvägar samt veta var 
brandsläckningsutrustning finns. 

År IK 
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Process 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Månadsrondering genomförs på 
kommunens fastigheter. 

Risk att om det förebyggande 
underhållet inte genomförs enligt plan 
kan det innebära och medföra onödiga 
extra kostnader för kommunens 
fastigheter. Månadsrondering är en del i 
denna plan. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontrollera 10 olika objekt med olika 
förvaltare att månadsrondering är 
genomförd. 

Objekt med olika förvaltare ska 
genomföra månadsrondering. 

År IK 

Övrigt 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Bilar som drivs med gas körs till 
största delen på bensin. 

Risk att bilar som drivs med gas körs till 
största delen på bensin av 
bekvämlighet. Detta agerande strider 
mot kommunens miljöpolicy och 
miljömål. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontroll 5 slumpmässigt utvalda 
gasdrivna bilar väljs ut. Antal km för 
respektive utvald bil tas fram och jämförs 
med drivmedelsfaktura från Preem och 
markbyggnad. 

Gasdrivna bilar tankar gas på Preem och 
bensin på markbyggnad. Antal km för 
respektive utvald bil tas fram och jämförs 
med drivmedelsfaktura från Preem och 
markbyggnad. 

År IK 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

 Personal 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Låg lönespridning 

Risk att individuell lönesättning inte 
används i tillräckligt hög grad utifrån 
avtalets intentioner. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Uppföljning 

Kontroll av lönespridning inför 
kommande löneöversyn. 

År IK 

IT 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Brister i informationssäkerhet 

Risk för brister i verksamheternas 
informationssäkerhet, för 
informationsförlust och bristande 
informationssäkerhet. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Kontroll av behörigheter 

Kontroll genom listor/systemöversikt av 
IT-system kopplad till verksamheterna 
gällande behörighet, konfidentiell 
information, riktighet och tillgänglighet. 

Månad IK 
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Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Otillräckliga halltider 

Risk att allmänheten inte får tillgång till 
avtalade tider i kommunala tennis- och 
ishallar. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Stickprovskontroller 

Kontroll att avtalen efterlevs och att 
utbudet till allmänheten finns i utlovad 
utsträckning. 

Månad IK 

 

Ineffektivt nyttjande av lokaler 

Risk för ineffektivt nyttjande av 
idrottslokaler. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Stickprovskontroller 

Kontroll att prioriteringsordningen 
fungerar och efterlevs. 

Månad IK 

 

Uteblivna målgrupper 

Risk för att evenemang och aktiviteter 
inte når alla målgrupper, lägg till 
tillgänglighet och service. 

5. Mycket 
sannolikt 

4. Allvarlig 20 

Uppföljning marknadsföring 

Kontroll att marknadsföring och insatser 
sker på olika sätt. 

Månad IK 

 

Barnkonventionen 

Risk att barns bästa inte beaktas i 
beslut som rör dem. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Verksamhetsdialoger 

Kontroll att verksamheter inte bryter mot 
lagen om Barnkonventionen,  på grund 
av att andra beaktningar i beslut får stort 
inflytande. 

Kvartal IK 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

 Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Handläggningstid 

Risk för långa handläggningstider på 
grund av högt inflöde av ärende vilket 
kan leda till bristande tillit från sökande 
och avgiftsreducering på bygglov. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Stickprovskontroll och löpande 
uppföljning av handläggningstider 

Inom respektive ansvarsområde för 
bygg- och miljönämndens 

Månad IK 

 

Registrering och diarieföring av 
allmänna handlingar 

Risk för att handlingar inte registreras 
och diarieförs på ett korrekt sätt, på 
grund av bristande rutiner eller 
bristande kunskap. Vilket kan leda till 
felaktiga beslut och bristande 
förtroende hos medborgare. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Stickprovskontroll av tre ärenden per 
månad 

Inom respektive ansvarsområde för 
bygg- och miljönämndens 

Månad IK 

Legala 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Rutin för att beslut är korrekt i 
formalia och sak 

Risk för att beslut inte överensstämmer 
med gällande lagstiftning på grund av 
bristande uppföljning av praxis och ny 
lagstiftning vilket kan leda till icke 
korrekt handläggning. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Uppföljning av domar och beslut från 
överinstanser 

Inom respektive ansvarsområde för 
bygg- och miljönämndens 

Halvår IK 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Uppföljning av IKE-placeringar 
gymnasiet 

Risk att vi inte får in rätt intäkter 
respektive blir fakturerade för mycket 
om vi inte får meddelande om avhopp t 
ex. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

Kontrollera IKE-fakturor, både 
inkommande och utgående. 

15 slumpvis utvalda stickprov löpande 
under året, varav 5 inom förskola, 5 inom 
grundskola/grundsärskola samt 5 inom 
gymnasiet/gymnasiesärskola. Även 
kontrollera att kontering sker mot rätt 
konto. 

Tertial IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Dokumentation i PMO 

Risk att inte alla inblandade 
professioner dokumenterar i PMO vilket 
kan leda till undermålig dokumentation 
eller att dokumentation finns på flera 
ställen. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontroll av elev akter 

Stickprov av 30 slumpvis utvalda elev 
akter vid samtliga enheter och årskurser, 
inklusive gymnasiet, särskolan och 
resursskolan. Kontroll av att elev akter är 
upprättade och fullständiga. 

Kvartal IK 
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SOCIALNÄMNDEN 

 Upphandling 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Koll på avtal 

Koll på avtal, löptid osv. Det finns risk 
för avtal gått ut eller inte finns 
diarieförda på ett korrekt sätt på grund 
av bristande rutiner, vilket kan leda till 
avtalsbrott 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontrollera att verksamhetens avtal 
för de stora upphandlingarna är 
giltiga/aktuella och diarieförda/införda 
i avtalsdatabasen. 

Större avtal för samtliga verksamheter 
inom socialförvaltningen 

Tertial IK 

IT 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Sekretess 

Risk att obehöriga kommer åt 
sekretessbelagda handlingar.  T ex 
domstolshandlingar, akuta 
anmälningar. Kan leda till allvarliga 
konsekvenser för omsorgstagare. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontroll att verksamheterna arbetar 
efter informationssäkerhetsplanen. 
Pågående arbete med M365, 
Informationssäkerhetsplan, SDK 
(Säker digital kommunikation). 

 

Tertial IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Posthantering 

Att post inte kommer fram eller 
försenas och/eller inte diarieförs på 
grund av bristande rutiner. Kan leda till 
allvarliga konsekvenser för 
omsorgstagare. 

5. Mycket 
sannolikt 

4. Allvarlig 20 

Kontrollera att nytagen 
posthanteringsrutin (7 sept 2021) 
efterlevs genom kontroll att samtliga 
(post)handläggare genomgått 
utbildning i platina. 

 

Tertial IK 
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HÖGANÄS OMSORG AB 

 Upphandling 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Koll på avtal 

Koll på avtal, löptid osv. Det finns risk 
för avtal gått ut eller inte finns 
diarieförda på ett korrekt sätt på grund 
av bristande rutiner, vilket kan leda till 
avtalsbrott. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Koll på avtal 

Kontrollera att verksamhetens avtal för 
de stora upphandlingarna är 
giltiga/aktuella och diarieförda/införda i 
avtalsdatabasen. 

Tertial IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Posthantering 

Att post inte kommer fram eller 
försenas och/eller inte diarieförs på 
grund av bristande rutiner. Kan leda till 
allvarliga konsekvenser för 
omsorgstagare. 

5. Mycket 
sannolikt 

4. Allvarlig 20 

Posthantering 

Kontrollera att nytagen 
posthanteringsrutin (7 sept 2021) 
efterlevs genom kontroll att samtliga 
(post)handläggare genomgått utbildning i 
platina. 

Tertial IK 

 

Mål 

Är de av HOAB:s styrelse beslutade 
målen kända i verksamheten? 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Mål 

säkerställa regelbundna uppföljningar av 
mål genom verksamhetsuppföljningar. 

Tertial IK 
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AB HÖGANÄSHEM 

 Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Rätt pris varje gång 

-Överdebitering p.g.a. saknad insikt, 
kunskap eller konkurrens kan leda till 
högre kostnader och försämrat 
driftnetto. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Fakturagranskning 

Slumpmässigt välja ut fem fakturor/månad för 
att stämma av att moms, belopp, rätt 
avtalspriser, och förfallodatum stämmer. 
 
Fakturabedömning 
 
Står debiteringen i rimlig proportion till 
levererad vara eller tjänst. 

År IK 

 

Investeringsstöd 

Hela eller delar av investeringsstödet 
kan gå förlorat om vi inte uppfyller 
Boverkets uppsatta krav. Vi kan också 
missa möjligheten till stöd p.g.a. 
okunskap och tidsbrist. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Investeringsstöd 

Projekt med investeringsstöd stäms av 
tertialvis för att säkerställa utbetalning. 

Tertial IK 

Personal 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Organisationens utveckling 

Organisationens utveckling: 
Efterleva affärsplanens intentioner och 
följa upp utfört arbete. 
Arbetsbelastning och trivsel: 
Oförmåga att korrigera arbetsbelastning 
leder till prestationsförsämring och 
tappat engagemang 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Medarbetarsamtal 

Uppföljning i Winningtemp 
Säkerställa att målsättningar i AP följs och 
uppföljning görs 
 
Personalfrämjande åtgärder 
 
Säkerställa att trivsel bibehålls på en hög/jämn 
nivå genom kontinuerliga uppföljningar på 
medarbetarnivå 

År IK 
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Kommunikation 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Informations- och 
kommunikationsflöde 

Flödet genereras primärt genom plötslig 
händelse eller bristande information. I 
båda fall behöver vi agera proaktivt med 
strategiska verktyg 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Svarsfrekvens 

Svarsfrekvens växel och felanmälan Varje 
månad följa upp svarsfrekvensen på växel- 
och felanmälannumren. 
 
Tidiga åtgärder 
 
Agera tidigt i högre utsträckning, hänvisa 
frågor till informationssamlingar på hemsida 
eller i appen 

Tertial IK 

Upphandling 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Processflöde för all 
upphandlingsverksamhet 

Fortsatt utveckling och uppföljning av 
upphandlingsverksamheten genom: 
-identifiera oupphandlade områden  
-identifiera direktupphandlingar 
-följa upp genomförda upphandlingar    -
gröna/social klausuler vid kommande 
upphandlingar                                        -
prispressa ramavtalen i högre 
utsträckning 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Granskning av upphandlingar 

Ledningens genomgång av 
upphandlingsverksamheten 

År IK 
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Säkerhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Fastighetsägarens ansvar 

Arbetet med fastighetsägarnas ansvar 
syftar till att följa lagstiftningen. Av flera 
skäl är detta viktigt: 
-hyresgästernas trygghet 
-besparar oss kostsamma skador 
-uppfyllande av lagar och regler 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Systematiskt brandskyddsarbete 

Höganäshem anlitar en extern konsult för att 
utföra SBA i hyreshus. Kontrollmomentet består i 
att slumpmässigt välja ut ett område per bovärd 
per år för att stämma av att rutinen om SBA 
utförts. 

År IK 

 

Krisgrupp/krishantering 

Information om vem som gör vad i en 
krissituation måste föras upp på samtliga 
möten.  Kontinuerlig 
uppföljning/uppdatering av kontaktytor. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Krisgrupp/krishantering 

Krisgruppens information skall finnas 
lättillgänglig för alla berörda 

År 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Korrekta beräkningsunderlag 

Bolaget servar sina kunder med tillval och 
utvecklar nya tjänster kontinuerligt. Vid varje 
tillfälle är det kritiskt för oss att: 
-beställningar generera en kostnad till kund 
-kostnaden är förhandlad med HgF 
-ramavtalspartners håller sina priser  
Vid omsättning av ramavtal ska en revision 
ske hela vägen bakåt. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Korrekta beräkningsunderlag 

Debitering 
Beställningar korstabuleras mot 
fakturadebiteringar för att säkerställa att vi får 
full teckning för vår investering. 

År 
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Process 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Affärsplan 

Systemansvarig går igenom och 
reviderar målsättningar enl AP. 
Uppföljning görs i Winningtemp 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Affärsplan 

Uppföljning av affärsplan ska ske 
tertialvis, såväl på aggregerad som 
detaljerad nivå i Winningtemp. 
Redovisas på styrelsemöte i februari. 

Tertial IK 
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HÖGANÄS ENERGI AB 

 Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Indrivning av kundfordringar 

Risk för att förfallna kundfordringar inte bevakas 
och drivs in på grund av att förfallna ströfakturor 
inte hanteras via Svea Inkasso på samma sätt 
som våra avtalsfakturor och det kan leda till att vi 
förlorar pengar p g a att vi inte driver in alla 
förfallna fordringar. 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 

Indrivning av kundfordringar 

Rutiner för bevakning, indrivning 
och avskrivning av kundfordringar. 

År 

 

Brister i våra kundreskontrarutiner 

Risk för att det finns brister och risker i våra rutiner 
kopplat till debitering och kundreskontra på grund 
av att vi nyligen uppgraderat vårt kundsystem och 
det kan leda till att vi missar att fakturera kund, att 
kund felaktigt får påminnelse eller i värsta fall 
felaktigt skickas till inkasso. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kundreskontrarutiner 

Rutiner för hantering av 
kundreskontra bl a faktureringsrutin. 

År 

 

Anläggningsregister 

Risk för att vårt anläggningsregister inte är korrekt 
på grund av att vi inte har rutiner för 
nedskrivningar och det kan leda till att vi redovisar 
för höga värden på våra tillgångar. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

Anläggningsregister 

Säkerställa att anläggningsregistret 
är upptaget till rimligt värde och att 
rutiner finns för nedskrivning av 
värdet. 

År 
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Inledning 

 

Kommunstyrelsens förvaltningar, har med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2022. 

 

Förvaltningarna utgår från gemensamma riktlinjer och anvisningar, detta ska vägleda dem i arbetet med den risk- och  

väsentlighetsanalys som ligger som underlag till den interna kontrollplanen. Förvaltningarna uppmanas att hålla riskworkshop för att identifiera, prioritera  

och hantera aktuella risker, genom att samla en bred grupp med olika typer av kompetenser kan riskerna identifieras och diskuteras från olika perspektiv. I  

anvisningarna finns även avsnitt som beskriver vikten av att tydligt formulera både risk och kontrollmoment, så att kontrollmomenten går att följa upp och  

bedömning kan göras av uppföljningen. Genom tydligt formulerade kontrollmoment kopplade till risken kan vi också säkerställa att vi kontrollerar rätt saker. 

 

Denna rapport visar resultatet av nämndernas, och kommunens helägda bolags risk- och väsentlighetsanalyser. Risker som är valts att hanteras som  

kontrollmoment går vidare till respektives interna kontrollplan 2022 och kommer följas upp under 2022. De risker som är valts att hanteras som  

direktåtgärder kommer även de att följas upp under året och resultaten presenteras i samband med uppföljningen av interna kontrollplan 2022. 
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Sammanställning och 

jämförelser över 

åtgärder i nämndernas 

risk- och 

väsentlighetsanalyser 

2021/2022 

  

Åtgärder i risk- och väsentlighetsanalysen 

nämnd 

Direktåtgärder 

2021 

Direktåtgärder 

2022 

kontrollmoment 

2021 

Kontrollmoment 

2022 

Kommunövergripande 
  

1 1 

Överförmyndar-nämnden  2 4 3 2 

Kommunstyrelsens 

förvaltningar 9 5 21 18 

Bygg och miljönämnden 
  

3 3 

Utbildningsnämnden 3 3 10 2 

Socialnämnden 8 
 

2 3 

Höganäs omsorg AB 19 
 

1 3 

Höganäshem AB 
  

10 9 

Höganäs energi AB 2 
 

3 3 

Summa 43 12 54 44 
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KOMMUNÖVERGRIPANDE 

 Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Tillgänglighet 

Risk för dålig tillgänglighet på grund av 
låg svarsfrekvens i telefon vilket kan leda 
till badwill för kommunen och att 
medborgare, leverantörer, kunder och 
liknande inte får den hjälp som kan 
förväntas. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Tidigare uppföljningar har visat att 
risken för dålig tillgänglighet finns. Då 
detta är en risk som gäller för hela 
kommunen kommer denna risk att 
hanteras kommunövergripande och 
följas upp av samtliga nämnder. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

 Process 

 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Tjänsteanteckning i samband med varje händelse 
som tillför ärendet något. 

Risk för att avsaknaden av tjänsteanteckningar och 
annan dokumentation kan leda till att ärendet inte kan 
följas och att rättssäkerheten inte kan garanteras då 
myndigheten inte kan visa vad som hänt i ärendet. 

1. Osannolikt 4. Allvarlig 4 Accepteras  

 Ärenderegistreringsrutiner. 

Risk för att ej ankomststämplade, registrerade samt 
diarieförda handlingar och ärenden leder till att ärendet 
inte kan följas upp och således att felaktiga beslut kan 
fattas.  
 
Ankomststämpling, registrering och diarieföring av 
handlingar och ärenden. Uppföljning av att ärenden 
registreras på ett korrekt sätt. När handlingar/ärenden 
tas emot i receptionen, ska det finnas rutiner som följs 
för detta. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras  

 Kontroll att vi är rätt överförmyndarnämnd 

Risk att huvudmannen flyttat från kommunen utan 
nämndens vetskap vilket leder till att nämnden ej är 
behörig att handha ärendet. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Direktåtgärder Hanteras inom ramen för andra 
årliga kontroller av ställföreträdare, 
årsgranskningar samt 
förmyndarskap som läggs in i 
årshjul. 

 Otillbörlig påverkan av myndigheten inför 
beslutsfattande 

Risk för att försök till otillbörlig påverkan genom mutor 
av medarbetare som fattar delegationsbeslut kan leda 
till att felaktiga beslut fattas. 

 

 

 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Direktåtgärder Rutin kommer att utarbetas om hur 
en medarbetare som utsätts för 
försök till otillbörlig påverkan ska 
agera. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Långvariga relationer mellan ställföreträdare och 
beslutsfattare 

Risk för att ärenden med ställföreträdare som haft 
uppdrag under lång tid inte hanteras lika ingående som 
ärenden med nyare ställföreträdare vilket kan leda till 
rättsförluster för huvudmannen. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Sedan tidigare finns en rutin att 
samma medarbetare inte ska 
granska samma huvudmans 
årsräkning mer än tre år  i följd vilket 
även resulterar i att samma 
ställföreträdare granskas av olika 
medarbetare minst vart fjärde år. 

 Kontroll av ställföreträdare 

Risk för att missad kontroll av ställföreträdare på grund 
av hög arbetsbelastning eller liknande kan leda till 
negativa konsekvenser för huvudmannen eller 
kommunen. 

1. Osannolikt 5. Mycket 
allvarlig 

5 Accepteras  

 Arvskiften 

Risk för att överförmyndarnämnden ger felaktigt 
samtycke till arvskifte 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Sedan två år tillbaka granskar två 
medarbetare varje arvskifte vilket 
framkommer i rutinbeskrivningen för 
uppgiften. 

 Avsaknaden av rutinbeskrivningar 

Risk för att avsaknaden av rutinbeskrivningar vid 
frånvaro av expeditionens medarbetare kan leda till att 
ärenden hanteras felaktigt eller inte alls. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Rutinbeskrivningar för en del 
ärendetyper finns redan och arbetet 
med rutinbeskrivning för övriga 
ärendetyper har redan påbörjats. 

 Granskning av huvudmans årsräkningar av samma 
medarbetare 

Risk för att samma medarbetare granskar samma 
huvudmans årsräkning flera år på rad vilket kan leda till 
att brister inte uppmärksammas i redovisningen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Kontrollmoment  

 Klagomål på ställföreträdare 

Risk för att huvudmannen far illa på grund av att 
klagomål på ställföreträdaren inte utreds tillräckligt. 

3. Möjlig 5. Mycket 
allvarlig 

15 Kontrollmoment  

 Uppföljning av att konto överförmyndarspärrats 

Risk för att huvudmannen förlorar kapital på grund av 
att ställföreträdare inte har överförmyndarspärrat konto 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Direktåtgärder Rutin för uppföljning av att konto 
spärras i samband med granskning 
av förteckning utarbetas. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obetalda leverantörsfakturor. 

Risk för att leverantörsfakturor inte betalas i tid 
på grund av att beställaren inte uppger korrekt 
referens/kostnadsställe vid beställning. Vilket 
resulterar i onödiga dröjsmålsfakturor, samt  
merarbete för att hitta rätt kostnadsbärare till 
fakturan. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Vi bedömer att de åtgärder och rutiner 
som finns idag för att minimera risken 
räcker. Löpande uppföljning görs 
årligen och därför har uppskattningen 
av risken reducerats 

 Pensionskostnader 

Risk att pensionskostnader ökar utan kontroll, 
på grund av att kunskap, insikt och 
kommunikationen saknas vid beslutsfattande i 
frågor om lön och anställning. Detta kan leda till 
att stora budgetavvikelser uppstår på andra 
verksamheter än där beslutet tas såsom Finans. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Risken kommer att direkt åtgärdas. 
Rutin tas fram för att säkerställa och 
medvetandegöra om konsekvens av 
beslut vid rekryteringstillfället 

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Kompetensbrist. 

Risk för kompetensbrist på grund av att det är svårt 
att få tag i rätt kompetens och att kompetens slutar 
vilket kan leda till kunskapsglapp. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Risken hanteras tillsammans med 
kompetensförsörjningsplanen och 
eftersom denna risk gäller för hela 
kommunen anser 
Kommunledningskontoret att befintliga 
åtgärder räcker i nuläget. 

  

 Samordning vid avslut av anställning 

Risk att personal som inte arbetar kvar har fortsatt 
tillgång till system på grund av att de inte har 
avslutats i personalsystemet. Vilket kan leda till att 
information och dokument är tillgängligt för 
personer som inte längre arbetar i kommunen. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Förbättringsåtgärder har gjorts för risk 
efter tidigare års kontroller. Då risken 
bedöms som hög kommer risken att 
kontrolleras för att se att risken har 
reducerats. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 LAS 

Risk för att medarbetare får företrädesrätt eller 
konverteras till anställning, på grund av bristande 
rutiner eller kompetens hos chefer. Vilket kan leda 
till att vi inte får rätt kompetens på avdelningen 
samt utmaning att hålla budget 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Under 2021 har åtgärder satts in för att 
minska risken och vi bedömer därför att 
befintliga åtgärder räcker. 

 Introduktion 

Risk för att ny chef/anställd inte kan fullfölja sitt 
uppdrag på grund av bristfällig introduktion och 
uppföljning av introduktion. Detta kan leda till 
arbetsmiljöproblem, felaktiga beslut och att inte 
kunna fullfölja sitt uppdrag. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

HR-avdelningen har i uppdrag att 
fortsätta utvecklingen av 
introduktionspaket, vi bedömer därför i 
nuläget att befintliga åtgärder räcker. 

Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Kommunens bemötande 

Risk för missnöjda medborgare, 
företagare och besökare på grund av att 
synpunkter, förslag inte bemöts inom två 
arbetsdagar. Detta kan leda till missnöje, 
dåligt rykte och merarbete 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Riskens riskvärde är medel och 
kommer att accepteras. Planering finns 
för att förbättra hantering av bemötande 
av synpunkter och förslag för att minska 
risk. 

  

 Hemsida 

Risk för att  hemsidan inte uppdateras på 
grund av otydligt uppdrag, vilket kan leda 
till felaktig eller utebliven information. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Riskens riskvärde är medel och 
kommer att accepteras. Det finns idag 
framarbetade rutiner med 
webbredaktörer och 
kommunikationsavdelningen för att 
minimera risken. 
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Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Avtalstrohet 

Risk för att vi handlar hos leverantörer 
som vi inte har avtal med,  
på grund av att vi inte vet vilka 
leverantörer vi har avtal med, eller har ett 
fungerade system att kommunicera ut 
denna information till verksamheterna 
med. Vilket kan leda till dyrare inköp, att 
vi inte håller avtal och påföljder såsom 
skadestånd och dålig publicitet för 
kommunen. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Direktåtgärder Eftersom vi idag inte har en gemensam 
avtalsdatabas tillgänglig är risken hög 
att inköp görs utanför avtal. 
Bedömningen är därför att 
direktåtgärda denna risk. 

IT 

IT  

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Informationssäkerhet 

Risk för att riktlinjerna för informationssäkerhet inte 
efterlevs när det gäller systemförvaltningsplaner 
och dokumenthanteringsplaner, 
På grund av att dessa inte är kända eller av annan 
orsak, till exempel att det inte finns någon beställare 
eller systemägare utsedd. Detta kan leda till att 
information kommer i fel händer eller att 
verksamhetssystem inte är kompatibla med 
Höganäs kommuns IT-plattform med höga 
kostnader som följd eller i värsta fall inte går att 
implementera 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Arbete pågår med att slutföra riktlinjer 
för informationssäkerhet som 
kommunen ska följa. Beslut om 
riktlinjerna beräknas vara klara 2021 
och därför bedömer vi att befintliga 
åtgärder räcker. 

 Mejl 

Risk att information och beslut inte kommer fram på 
grund av att kommunen är svartlistade och att vissa 
mailadresser inte går att använda. Vilket kan leda 
till försämrat varumärke, förtroende och att viktiga 
beslut inte når medborgare 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Bedömningen är att befintliga åtgärder 
räcker då risken riskvärde är medel och 
bevakas i samband med införandet av 
M365. 
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Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obehöriga användare 

Risk för att vi har obehöriga användare i 
våra system på grund av att vi skapat 
behörigheter för personer som är 
anställda av annan juridisk person 
(HOAB). Vilket kan leda till missbruk av 
behörigheter och att kommunen kan få 
svårt att utkräva ansvar vid missbruk. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Accepteras Kommunledningskontoret väljer att 
acceptera risken. Respektive 
förvaltning ansvarar för upplägg och 
hanterar riskerna. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Arbetslösas kontakt med UC 

Risk för att Utvecklingscentrums (UC) kännedom om 
vilka som är arbetslösa i kommunen minskar,  
på grund av  arbetsförmedlingen just nu har ändrat 
arbetssätt, och inte längre informerar UC om vilka 
som är arbetslösa.  
Vilket kan leda till att medborgare som behöver hjälp 
för att återgå till arbetslivet/komma in på 
arbetsmarknaden och få stöd inte får den hjälp de 
behöver och står utan arbete, vilket, på sikt, kan leda 
till ökade kostnader för kommunen 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

UC arbetar förebyggande med att på 
olika sätt öka verksamhetens synlighet 
och kännedom om vad de erbjuder mot 
de potentiella målgrupperna eftersom 
risken anses vara hög. Vi har valt att 
bedöma att befintliga rutiner och 
åtgärder räcker då förebyggande rutiner 
finns. 

 Suboptimering 

Risk för att verksamheter bygger upp egna 
funktioner, på grund av att verksamheten inte 
upplever att de har rätt stöd. Vilket kan leda till ökade 
kostnader och att vi inte följer lagen. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Risken är medel och bedömningen är 
att befintliga rutiner räcker. 

 hemarbete 

Risk för att vi stärker våra stuprör på grund av mer 
hemarbete vilket kan leda till sämre samverkan, 
samsyn och långsammare processer. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Risken väljs att accepteras då det är en 
fråga om värdegrund och ett aktivt 
ledarskap. 
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Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Personuppgiftsincident 

Risk för att personuppgifter hamnar hos fel 
mottagare på grund av att informationen 
skickas fel internt  
vilket kan leda till en personuppgiftsincident. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Vi bedömer att befintliga rutiner och 
åtgärder räcker då risken hanteras 
genom att det idag finns tydliga riktlinjer 
om vad för ärenden som ska 
distribueras till vem eller vilken funktion 
i organisationen. 

 Delegationsordning 

Risk för att beslut fattas på fel nivå på grund 
av att delegationsordningen inte är känd samt 
att vissa fall ej finns vidaredelegation på,  
vilket kan leda till felaktiga avtal och tjänstefel 

4. Sannolik 5. Mycket 
allvarlig 

20 Kontrollmoment Risken kommer att hanteras som ett 
kontrollmoment då risken att någon 
undertecknar avtal utan ha delegation 
är hög. 

Omvärld 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 brist på tillgänglig mark 

Risk för att Kommunen tappar etableringar och 
förfrågningar på grund av glappet mellan dessa, 
exempelvis på mark. Vilket kan leda till att 
kommunen tappar attraktivitet. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Då arbetet ligger i projektprocesserna 
för exploatering finns det redan 
kontrollmoment inkopplade. Bedömer 
därför att befintliga rutiner räcker för 
denna risk. 

 Tappar kärnvärden i Höganäs stadsmiljöer 

Risk att kommunen tappar kärnvärden "det 
genuina" på grund av otydlig planeringsinriktning,  
vilket kan leda till identitetskris, vilka är vi /vilka vill 
vi vara 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Risken är känd och diskuteras och 
kontrolleras i andra forum utanför 
Kommunledningskontoret. 
bedömningen är att befintliga åtgärder 
räcker. 
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Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Offentliga handlingar 

Risk för att vi inte vet var offentlig 
handling är sparad, på grund av 
otydlighet i vilket system handlingar 
arkiveras. Vilket kan leda till att vi inte vet 
var handlingen är sparad och därför inte 
uppfyller lagkraven. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Risken att vi inte vet var en handling är 
medelhög och vi väljer att de åtgärder 
vi har idag räcker i nuläget då det redan 
pågår ett flertal arbeten som kommer 
att minska risken. 

Övrigt 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Outnyttjade kontorslokaler 

Risk att vi inte optimerar nyttjandet av 
kontorslokaler, vilket kan leda till 
trångboddhet i vissa verksamheter 
samtidigt som arbetsplatser står tomma i 
andra. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Risken följs upp under 2021 och 
kommer vid avvikelse att åtgärdas. Vi 
anser därför att befintliga åtgärder 
räcker i nuläget. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

 Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Risk för förlorad kompetens i 
Förvaltningen. 

Risk för förlorad kompetens vid 
pensionsavgångar och/eller 
personalomsättning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Räddningsverksamheten bygger på att 
räddningsstyrkan har tillräcklig 
erfarenhet och kunskap för kommunens 
riskprofil vid olyckor. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Uppföljning efter tillsyn angående 
Lagen om Skydd mot Olyckor och 
Lagen om Brandfarliga och explosiva 
varor. 

Risk med att svarskort efter tillsyner med 
åtgärdsförbättringar inte kommer tillbaka 
till räddningstjänsten efter påpekande vid 
tillsyn. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Om åtgärdsförbättringar inte blir gjorda 
kan det få stora konsekvenser vid 
olyckshändelser. 

 Risk för att rätt taktik och teknik inte 
används. 

Risk för att rätt taktik och teknik inte 
används vid räddningssamarbete mellan 
kommunerna. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Om inte rätt teknik/ taktik används vid 
händelser kan olyckan förvärras eller ta 
längre tid. 

 GDPR, uppföljning av 
dokumenthanteringsplanen. 

Risk för att personuppgifter röjs till 
obehöriga enligt GDPR. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Personuppgifter hanteras vid 
myndighetsutövning och olyckor, dessa 
kan komma på villovägar om inte 
rutiner följs. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Inaktuella krisledningspärmar. 

Risk för att innehållet i 
krisledningspärmarna är inaktuellt. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Vid krishändelser är det av stor vikt att 
rätt personer kan kontaktas för ett 
effektivt krisarbete. 

 Sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt. 

Risk att sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt i kommunen 
inte utförs i tid. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Kommunen köper denna tjänst av 
entreprenör som skall utföra 
sotning/rengöring och 
brandskyddskontroll för att det inte skall 
ske olyckor storkök och 
förbränningsanläggningar och 
rökkanaler. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Felaktigheter i leverantörsfakturor 
uppmärksammas inte. 

Risk för felaktig fakturakontroll på grund 
av ouppmärksamhet vilket kan leda till att 
vi betalar för mycket (eller för lite). 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Leverantörsfakturorna passerar många 
personer innan de blir 
beslutsattesterade. Inbyggda kontroller 
anses räcka. 

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Svårigheter att rekrytera personal med 
specialkompetens. 

Risk för att kommunen står utan personal med 
specialkompetens på grund ökad konkurrens 
från andra kommuner vilket kan leda till att 
tjänster står utan personal. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepteras Precis som andra kommuner märker 
även Höganäs av en ökad konkurrens 
på arbetsmarknaden av personal med 
specialkompetens. Utveckla punkten 
vidare under 2020 för uppföljningsbara 
mål. 

 Kunskapsbortfall vid personalomsättning 
eller långtidsfrånvaro. 

Risk för kunskapsbortfall på grund av 
personalomsättning eller långtidsfrånvaro 
vilket kan leda till att specialkunskaper går 
förlorade. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Det finns backup-planer för frånvarande 
personal på avdelningarna 

 Hotfulla situationer 

Risk för att hotfulla/ riskfyllda situationer 
uppstår i kontakt med medborgarna då 
personalen inte följer eller känner till rutiner 
kring hot och våld. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Ny rutin för hela förvaltningen togs fram 
2019/2020 som hanterar frågan. 
Rutinen har eller ska diskuteras på 
avdelningarnas APT-möten. 
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Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Telefonifunktion med låg svarsfrekvens. 

Risk för att medborgarnas förtroende sjunker för 
samhällsbyggnadsförvaltningen om 
svarsfrekvensen vid telefonsamtal är låg vilket 
kan leda till missnöje hos medborgarna. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Kommunikationsavdelningen och 
Servicecenter skickar kvartalsvis ut 
telefonstatistik över svarsfrekvens per 
anknytning. 
Osäkert om kommunens 
kommunikationspolicy följs till alla delar 
inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter. 

 Digitala externa tjänster 

Risk för att det kan uppstå fel i externa digitala 
tjänster på grund av teknikproblem kan leda till 
att medborgarna inte får information via 
exempelvis trängselapp. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Om det uppstår problem i apparna, så 
uppmärksammas dessa snabbt, 
antingen av personalen, eller 
påpekande från medborgarna. De 
kontroller som finns inbyggda anser vi 
räcker. 

Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Inköp och upphandling. 

Risk för att gällande rutiner, lagar och 
föreskrifter för inköp och upphandling inte är 
kända och följs vilket kan leda till att vi bryter 
mot LOU. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Det är möjligt att fel inträffar och det 
kan få kännbara konsekvenser 
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IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Digitalisering av tjänster till e-tjänster. 

Risk för att det kan uppstå buggar i det digitala 
flödet på grund av teknikproblem kan leda till 
att medborgarna inte kan nå oss via e-
tjänsten. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Inbyggda kontroller i e-tjänsten 
kommunicerar med medborgaren via e-
tjänsten så att de får information om att 
deras e-tjänst inte fungerar. 

 IT/tekniskt stöd/support. 

Risk för längre arbetsavbrott för personal med 
specialdatorer med avancerat tekniskt stöd på 
grund av att det inte finns extra specialdatorer 
eller skärmar vid haveri kan leda till ineffektivt 
arbete, extra arbetsbelastning och som följd 
av detta: stress. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

En översyn av avtalet med IT-
avdelningen bör kanske göras för att 
undvika driftstopp. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Risk för att gällande skydds- och 
säkerhetsföreskrifter inte följs på 
förvaltningen på grund av okunskap 
vilket kan leda till olycksfall eller tillbud. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Konsekvenserna av om något inträffar 
kan vara allvarliga men det är 
osannolikt att det inträffar. Fungerande 
kontrollmoment finns. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikh
et 

Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Delegation av beslutanderätt. 

Risk för att gällande delegationsbestämmelser inte är 
kända och efterlevs, samt att delegationsbeslut inte 
återrapporteras på grund av okunskap vilket kan leda till 
att beslut fattas av felaktig person. 

 

 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Det finns en viss möjlighet att beslut 
kan fattas utan delegation från 
nämnden, och att det kan få 
kännbara konsekvenser om det 
inträffar. 
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  Risker Sannolikh
et 

Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Verksamhetsutveckling 

Risk att medarbetare inte tar till sig nya arbetssätt och 
metoder på grund av dålig implementering, inte tillräckligt 
användarvänligt eller att medarbetaren saknar förståelse 
för nyttan. Konsekvens blir att vi inte jobbar 
kostnadseffektivt och resursslöseri. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Avdelningscheferna har ansvaret att 
ta upp dessa frågor i till exempel 
medarbetarsamtal. 

Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Juridisk uppföljning - rutin för att beslut är 
korrekt i formalia och sak. 

Risk för att beslut inte överensstämmer med 
gällande lagstiftning på grund av bristande 
uppföljning av praxis och ny lagstiftning vilket 
kan leda till icke korrekt handläggning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Korrekt handläggning är en förutsättning för 
att samhällsbyggnadsförvaltningens 
förtroende inte ska rubbas. Beslut som inte 
följer gällande lagstiftning kan få kännbara 
konsekvenser och det är möjligt att det kan 
inträffa.  

 Mutor och oegentligheter. 

Risk för mutor, oegentligheter och 
mutanklagelser på grund av riskutsatta 
verksamheter och nyckelpersoner, vilket kan 
leda till lagbrott. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Direktåtgärder Identifiera och riskutvärdera särskilt 
riskutsatta verksamheter och nyckelpersoner 
i verksamheten. Aktivt arbeta för att 
organisationen är utformad för att minska 
risken för mutor och oegentligheter i 
verksamheten. Utveckla arbetet med att 
genomföra riskanalyser inom området mutor 
och oegentligheter. 
 

Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Uppdatering av fastighetsregister (GIS). 

Risk att fastighetsregistret inte uppdateras enligt 
gällande regler på grund av arbetsbelastning kan 
leda till felaktiga registeruppgifter 

 

 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Det finns viss risk att fel kan inträffa, 
vilket kan ge lindriga konsekvenser. 
Fungerande kontrollmoment finns. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Utsättningsprocessen (mät). 

Risk att utsättningens kontrollmoment inte följs på 
grund av arbetsbelastning kan leda till fel. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Det är möjligt att fel inträffar och det kan 
få kännbara konsekvenser 

 Uppföljning av avtalade konsultuppdrag. 

Risk att upphandlade konsultuppdrag eller 
projekteringar inte följs upp för att säkerställa att 
leverans erhålls enligt avtal på grund av 
arbetsbelastning eller personalbrist vilket kan leda 
till att kommunen betalar för varor eller tjänster som 
inte levererats. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Brister i  avtalade projekteringar eller 
konsultuppdrag leder till merkostnader. 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet. Det finns risk att fel uppstår 
som ger kännbara konsekvenser. 
Kontrollmoment: Att rutin följs för att 

kontrollera att de projekteringar eller 
konsultuppdrag som är beställda erhålls 
enligt avtal. 

 Nytt gemensamt styrsystem för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Risk för att problem uppstår på grund av att ett nytt 
gemensamt styrsystem införs för 
samhällsbyggnadsförvaltningen vilket kan leda till 
störningar i verksamheten. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Kontinuerliga kontroller kommer att göras 
under införandeperioden för att 
säkerställa funktionen och för att ha 
kontroll på eventuella "barnsjukdomar" 
vid införandet. 
 

 Förvaltningen har tre olika 
diariehanteringssystem. 

Risk för ineffektivt arbete. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Korrekt registrering är nödvändig för att 
värna demokratin och leva upp till kraven 
på en öppenhet enligt offentlighets- och 
sekretesslagens krav. Korrekt registrering 
krävs för att kunna återsöka handlingar. 
Vidare måste det framgå direkt ur texten 
till respektive handling vad det är för 
handling och var den kommer ifrån. 

 Arkitekturfrågor - från plan till genomförande 

Risk för att arkitekturfrågorna inte följer med från 
plan till genomförande, vilket kan leda till sämre 
boendemiljöer och allmänna mötesplatser för 
medborgare och besökare. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

De inbyggda kontrollerna som finns 
anses täcka behovet. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Utbetalning av driftsbidrag. 

Kontroll mellan avtal och faktisk utbetalning. Föreningarnas 
insatser stämmer inte överens med avtalet och därmed sker 
felaktig utbetalning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Förändring av rutinen, ny 
rutin 2022. 

 Utbetalning av skadestånd vid avloppsöversvämning. 

Felaktig utbetalning av skadestånd sker till fastighetsägare 
vid avloppsöversvämning där kommunen inte är ansvarig. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutinen fungerar utan 
anmärkning. 

 Felaktiga konteringar eller bluffakturor när ersättare 
konterar vid semester och annan frånvaror. 

Risk att fakturor konteras på ett felaktigt sätt på grund av att 
utbildning/information saknas när ersättare attesterar tex 
under semester eller annan frånvaro. Detta kan leda till 
ökade kostnader för kommunen och svårare att följa upp 
verksamheten. Risk för att kommunen betalar bluffakturor på 
grund bristande utbildning/information vilket kan innebära 
ökade kostnader för kommunen. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Med i plan 2021. 

 Tankkort för kommunens bilar missbrukas. 

Risk att tankkort för kommunens bilar missbrukas och att 
tankning sker av privat bil. Detta är ett brott och kan leda till 
att personal blir polisanmäld. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Finns idag ingen misstanke 
om missbruk men vi vill 
kontrollera att rutin finns 
och efterföljs. 

 Reservperson i UBW är inte inlagd för medarbetare som 
har längre ledighet eller semester. 

Risk att under längre ledighet blir fakturor inte betalda i tid 
om reservperson inte är inlagd. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Accepteras Varit med som centralt 
kontrollmoment. 
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Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Rätt körkortsbehörighet. 

Risk att personal inte har rätt körkortsbehörighet 
(kan ha förändrats efter anställning) och kan leda till 
allvarlig trafikförseelse. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Direktåtgärder Direktåtgärd. Vill kontrollera att 
nytillsatta chefer har med detta 
i sina rutiner. 

 Information/introduktion av verksamhetens 
(kök) maskiner och utrustning. 

Risk för personskador om inte nya 
medarbetare/vikarier får rätt information/introduktion 
gällande rutiner av verksamhetens maskiner och 
utrustning. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Med i plan 2019. 

 Användande av skyddsutrustning. 

Risk för personskador. Personalen skall ha rätt 
kläder (varselkläder), hjälm och skor (med 
halkskydd, stålhätta och trampskydd) 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutinen fungerar, tas upp 
regelbundet på APT. 

 Utbildning 

Risk att medarbetare inte har uppdaterad utbildning 
ex Bas U respektive Bas P (utbildning 
byggarbetsmiljösamordnare) och därför ínte följer 
arbetsmiljölagstiftningen. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Var med i plan för 2020. 

 Avslut av anställning och återlämning av 
utrustning. 

Risk att anställd som avslutat sin anställning inte 
avslutas i Winlas följden blir felaktig löneutbetalning 
och att utrustning inte återlämnas. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutinen fungerar med i plan 
för 2018. 

 Personal lägger inte in sin sjukanmälan i PS 
självservice. 

Risk för att medarbetare inte lägger in sin sjukdom i 
PS självservice och på grund av detta får felaktigt 
utbetald lön. Detta kan leda till löneskuld för 
medarbetaren samt att sjukstatistik blir missvisande 
i kommunen. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Har lyfts på APT och via 
annan personalinformation. 
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Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Vid långvarigt strömavbrott svårighet att kommunicera med 
beredskaperna. 

Risk att vid långvarigt strömavbrott går det inte att kommunicera 
med beredskapspersonal. Organisation, struktur och samordning 
uteblir och man kan inte sätta in insatser där de behövs. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Övergripande arbetsgrupp 
är tillsatt för detta arbete. 

Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Direktupphandlad vara/tjänst kommer upp i volym för 
upphandling. 

Risk för att direktupphandlad vara/tjänst kommer upp i volymer 
(som ska ske genom annonserad upphandling), på grund av 
otillräckligt uppföljning vid upphandlingar. Detta kan leda till att 
kommunen anmäls till konkurrensverket och kommunen får 
betala vite. Volymen gäller kommunen i sin helhet. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan för 2021. 

 Ramavtal är inte kända i organisationen eller gamla ej 
uppdaterade avtal lever kvar. 

Risk för att ramavtalen inte är kända i hela organisationen, eller 
att gamla avtal "lever kvar" i organisationen på grund av 
otydlighet eller informationsbrist när nya avtal träder i kraft. 
Detta kan leda till att varor/tjänster upphandlas felaktigt vilket är 
avtalsbrott och kan generera skadestånd för kommunen. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Har nyligen förlängt 
ramavtal gällande TFF. 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obehörigt tillträde till styr och 
övervakningssystemet på kommunens 
fastigheter. 

Risk att obehörig får tillträde till styr och 
övervakningssystem och kan då manövrera 
systemet. Detta kan leda till att både personal och 
material skadas. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutin fungerar med i 
plan för 2019. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Reservkraft för backup av IT-servrar vid elavbrott. 

Risk för att reservkraft för backup av IT servrar inte 
fungerar och hela kommunens IT-system går ner på 
grund av elavbrott. Detta kan leda till att viktiga 
funktioner för passage, larm, styr och reglersystem 
slutar att fungera. 

3. Möjlig 5. Mycket 
allvarlig 

15 Accepteras Är med i plan 2021. 

Säkerhet 

Säkerhet  

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Drivmedelsanläggning och tillträde på markbyggnad 
fungerar inte vid längre strömavbrott. 

Risk att drivmedelsanläggning och tillträde på 
markbyggnad vid längre strömavbrott inte fungerar. 
Batteri backups finns men är inte tillräckliga vid 
långvariga strömavbrott. Detta innebär fördröjning för 
beredskapspersonal samt att fordon och maskiner kan 
inte tankas. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Utredning pågår gällande 
reservkraft till prioriterade 
objekt däribland 
drivmedelsanläggningen 
på markbyggnad. 

 Riskbedömning vid rör och anläggningsarbete. 

Risk för personskador ex rasrisk vid arbete i rörgropar 
och vid schaktarbeten om inte riskbedömning görs innan 
påbörjande av rör- och anläggningsarbeten. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin fungerar, tas 
regelbundet upp på APT-
möten. 

 Informationsbrist vid otjänligt dricksvatten eller 
avbrott av dricksvattenleverans. 

Risk att människor insjuknar om information inte når ut till 
kommuninvånarna att det är otjänligt dricksvatten. Viktigt 
att säkerställa att information når ut till allmänheten. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Är med i plan för 2021. 

 Intrång i datasystem (reningsverket) som styr larm 
och regler kommunikation. 

Risk för intrång (hackers) i datakommunikation för 
(reningsverket) på grund av otillräcklig eller lättillgänglig 
åtkomst. Detta kan leda till att larm styr och regler 
system kan saboteras eller på annat sätt orsaka 
skadegörelse eller människors hälsa.. 

 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin fungerar. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obehörig personal i organisationens kök. 

Risk för att obehöriga tar sig in i kök på grund av att det 
saknas låsanordning eller att icke behörig personal har 
tillgång till köksutrymme. Detta kan leda till smittorisk 
eller sabotage både för personal och för brukare. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Under pandemin fick 
personalen upp ögonen att 
köken används av andra 
än egen kökspersonal 
både under dagtid men 
även under kvällstid. 

 Organisationens anställda saknar ID-kort 

Risk för att Höganäs kommuns anställda inte kan 
identifieras på grund av att de saknar ID-kort. Detta kan 
leda till att obehöriga utger sig för att arbeta på Höganäs 
kommun. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepteras Med i plan för 2021. 

 Smittspridning från kanyler på offentliga toaletter. 

Risk för smitta från kanyler på offentliga toaletter och 
andra offentliga rum på grund av bristande kunskap eller 
dåliga hjälpmedel. Detta kan leda till att personal skadar 
sig eller råkar ut för smitta. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Direktåtgärder Direktåtgärd. Entreprenör 
städar offentliga toaletter. 
Kontroll att entreprenören 
har rätt kunskap och 
utrustning för detta. 

 Behörighet på tagg uppdateras inte 

Risk för att personal som byter arbetsplats/förvaltning har 
kvar behörigheter från gammal arbetsplats på grund av 
bristande rutin vid tagg-behörigheten. Detta kan leda till 
att obehörig personal har tillträde till 
lokaler/verksamheter och kan därmed orsaka oro eller 
sabotage. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Finns det 
rutinbeskrivningar för 
passagesystemet när 
personal skiftar anställning 
inom kommunen. Kontroll 
om den gamla 
behörigheten (tillgången till 
lokaler) ligger kvar. 

 Ut- och återlämning av nycklar/taggar till 
kommunens fastigheter. 

Risk att nycklar/taggar som lämnats ut till entreprenörer 
är i omlopp och ger obehöriga personer tillgång till 
kommunens fastigheter. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan 2020. Nytt 
nyckelsystem från 2022. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Periodisk tillsyn av elanläggningar utförs. 

Risk för att egendom och människor skadas på grund av att 
det finns brister i elsäkerheten. Detta kan leda till brand eller 
annan förstörelse och människor kan komma till skada. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan 2021. 

 Funktionskontroll av dagvattensystem. 

Risk att det blir översvämning hos kommuninvånarna.. 
3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 

åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Med i plan 2020. 

 Uppmärkning av specialkost. 

Risk för att fel specialkost serveras på grund av bristande 
dokumentation, kommunikation eller språksvårigheter. Detta 
kan leda till akut sjukdom, livsfara för våra brukare. 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Med i plan 2019. 

 Systematiskt brandskyddsarbete 

Risk att personal och ny personal inte känner till vad som 
gäller vid händelse av brand. Detta kan leda till 
personskador om utrymningsvägar och samlingsplatser inte 
är kända av personalen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Kontrollmoment Kontroll om nyanställd 
personal får information 
om utrymningsvägar 
och samlingsplatser vid 
brand. 

 Användning av lånebilar missköts. 

Risk för att förvaltningens lånebilar används utöver 
användning i tjänsten exempel för privat körning som inte 
täcks av kommunens försäkring. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Fordonsansvarig får 
information via 
systemet om bilen körs 
utanför normal 
arbetstid. En 
bedömning görs från 
fall till fall om detta är 
korrekt. 

 Utbetalning av skadestånd på grund av dåligt underhåll 
av vattenledningar . 

Risk för att vattenledningar går sönder på grund av dåliga 
vattenledningar som orsakar vattenläckor, kan leda till att 
kommunen betalar ut höga belopp i skadestånd. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan 2021. 

 Mål från andra förvaltningar inte kända 

Risk att mål som finns i andra förvaltningar inte kända och 
kommunicerade. Processer inte klara. Kan leda till felaktiga 
beslut och suboptimering 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepteras Svårt att kontrollera. 
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Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Utdrag ur belastningsregistret. 

Risk för att olämplig personal vid entreprenader och även 
säsongsanställda  arbetar på förskolor och skolor på grund av 
att inte utdrag ur belastningsregistret begärs ut. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Var med i plan 
2020. 

 Bristande rutin vid arkivering/diarieföring av handlingar. 

Risk för att handlingar inte blir korrekt arkiverade på grund av 
att material inte blir arkiverade och viktiga handlingar kan inte 
tas fram vid behov tex avtalstvister. Avsaknad av 
rutinbeskrivning, utbildningsbrist eller inte följer arkiveringsplan 
kan leda till att dokumentationen inte hittas eller försvinner. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan 2021. 

 Ny lagstiftning 

Risk att ny lagstiftning inte når ut på grund av att denna typ av 
information inte kommuniceras ut i organisationen på ett 
informativt sätt. Detta kan leda till att vi bryter mot lagen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Svårt att kontrollera. 

Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Månadsrondering genomförs på kommunens 
fastigheter. 

Risk att om det förebyggande underhållet inte 
genomförs enligt plan kan det innebära och medföra 
onödiga extra kostnader för kommunens fastigheter. 
Månadsrondering är en del i denna plan. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Viktigt ur ekonomisk 
synvinkel att dessa 
månadsronderingar görs och 
rapporterar in avvikelser. 

 Städkontroll 

Risk att kommunen inte har kontroll över att 
städningen utförs enligt den standard som är 
beslutad.  Risk att städningskontroll, Insta 800 
kvalitetssystem, inte genomförs enligt plan. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Fungerande rutiner finns. 
Varit med i tidigare 
kontrollplaner senast 2020. 
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Övrigt 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Bilar som drivs med gas körs till 
största delen på bensin. 

Risk att bilar som drivs med gas körs till 
största delen på bensin av bekvämlighet. 
Detta agerande strider mot kommunens 
miljöpolicy och miljömål. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment För att få relevant statistik och nå 
kommunens uppsatta miljömål när det 
gäller fordonsflottan. 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

 Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Låg lönespridning 

Risk att individuell lönesättning inte 
används i tillräckligt hög grad utifrån 
avtalets intentioner. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Vi vill följa upp att vi har en tillräcklig 
lönespridning 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Brister i informationssäkerhet 

Risk för brister i verksamheternas 
informationssäkerhet, för 
informationsförlust och bristande 
informationssäkerhet. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Vi vill kontrollera att rätt personer har 
behörighet till våra system. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Otillräckliga halltider 

Risk att allmänheten inte får tillgång till avtalade 
tider i kommunala tennis- och ishallar. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Vi vill försäkra oss om att tider finns till 
allmänheten 

 Ineffektivt nyttjande av lokaler 

Risk för ineffektivt nyttjande av idrottslokaler. 
4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Vi vill kontrollera att tider fördelas på ett 

riktigt sätt. 

  

 Uteblivna målgrupper 

Risk för att evenemang och aktiviteter inte når alla 
målgrupper, lägg till tillgänglighet och service. 

5. Mycket 
sannolikt 

4. Allvarlig 20 Kontrollmoment Vi vill säkra upp att vi inte missar några 
målgrupper till våra verksamheter. 

 Barnkonventionen 

Risk att barns bästa inte beaktas i beslut som rör 
dem. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Vi vill följa upp att verksamheter 
beaktar Barnkonventionen i sina beslut 
och i sin verksamhetsplanering. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Restriktioner 

Risk för att vi inte kan ha de besöks- och 
deltagarflöden vi normalt sett har, på grund av att 
verksamheterna behöver anpassas av 
coronarestriktioner. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Accepteras  
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

 Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Medborgarkommunikation 

Kunden ska på ett lätt och snabbt sätt nå bygg- 
och miljönämnden och service center via mail 
och/eller telefon. Medborgare ska också få aktuell 
information genom digitala verktyg. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

 

 Medborgare blir felinformerad 

Risk för att medborgare får felaktig information 
från servicecenter vid frågor. På grund av att 
medarbetarna i servicecenter har för låg 
kompetens inom nämndens ansvarsområde. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Personuppgiftshantering 

Risk för otillräckliga konsekvensbedömningar 
vid behandling av personuppgifter med 
anledning av GDPR på grund av otillräcklig 
kunskap vilket kan leda till att fysiska personers 
rättigheter och friheter inskränks. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Tillsynsplan 

Kontroll av att tillsynsplaner följs 
2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

 

 Handläggningstid 

Risk för långa handläggningstider på grund av 
högt inflöde av ärende vilket kan leda till 
bristande tillit från sökande och 
avgiftsreducering på bygglov. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment På grund av att lagstiftning skärpts 
avseende handläggningstid och 
möjligheten att förlänga denna  i 
kombination med ett mycket högt 
inflöde av bygglovsärende i spår 
av pandemin bedöms detta vara 
en fortsatt möjlig risk med 
kännbara konsekvenser. 

 Registrering och diarieföring av allmänna 
handlingar 

Risk för att handlingar inte registreras och 
diarieförs på ett korrekt sätt, på grund av 
bristande rutiner eller bristande kunskap. Vilket 
kan leda till felaktiga beslut och bristande 
förtroende hos medborgare. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment  

Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Rutin för att beslut är korrekt i formalia och 
sak 

Risk för att beslut inte överensstämmer med 
gällande lagstiftning på grund av bristande 
uppföljning av praxis och ny lagstiftning vilket 
kan leda till icke korrekt handläggning. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Som myndighet är det en ständigt 
pågående process att vara uppdaterad 
om praxis och aktuell lagstiftning. På 
grund av högt inflöde av antal ärende 
och hög arbetsbelastning i spår av 
pandemin bedöms risken kvarstå. 

 Mutor och oegentligheter 

Risk för mutor och oegentligheter på grund av 
riskutsatta verksamheter och nyckelpersoner, 
vilket kan leda till lagbrott. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 
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Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Processer och rutiner 

Bygg- och miljönämndens processer är 
komplexa och omfattande, vilket kräver 
särskild kompetens samt ett strukturerat 
och systematiskt arbetssätt. För att 
möjliggöra detta samt att underlätta för 
ny eller tillfällig personal krävs tydliga 
rutiner för varje steg i processen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Redovisning 

Risk att felaktig redovisning och 
kontering leder till felaktig uppföljning, 
analys och jämförelse med andra 
kommuner. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Accepteras Nyttan med kontrollen anses inte 
överväga risken. 

 Uppföljning av IKE-placeringar 
gymnasiet 

Risk att vi inte får in rätt intäkter 
respektive blir fakturerade för mycket om 
vi inte får meddelande om avhopp t ex. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Kontrollmoment Risken bedöms som mer sannolik än 
tidigare och behöver därför kontrolleras. 

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Registerutdrag 

Risk att vi anställer personal som finns 
med i belastningsregistret på grund av 
brott som diskvalificerar anställning. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Direktåtgärder Trots återkommande kontroller, nya rutiner och 
påminnelser så får vi alltid avvikelser. Problemet 
är troligen att systemet Winlas anses svårarbetat 
för de som är sällananvändare. Nytt förslag är 
därför att skoladministratörerna tar över ansvaret 
för arbetsuppgiften, för att säkerställa att inga 
avvikelser sker. 

 Kunskapsnivån hos obehöriga lärare 

Risk för att obehöriga lärare sätter betyg 
eller att lärare med behörighet i annat 
ämne sätter betyg i ämne de inte är 
behöriga i. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Risken har direktåtgärdats under 2021 och 
bedöms nu vara mindre sannolik. 

 Rekryteringsprocessen 

Risk för att kommunens rutiner och 
riktlinjer inte efterlevs vid rekrytering 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Implementerade rutiner har säkerställts genom 
intern kontroll 2021 och risken bedöms nu som 
lägre än tidigare. 

 Hälsovård personal 

Risk att verksamheten inte hanterar 
4. Sannolik 3. Kännbar 12 Direktåtgärder Konsekvensen för både verksamheten och den 

enskilde individen blir hög vid längre tids 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

rehabiliteringsärenden enligt beslutade 
rutiner och regelverk. 

frånvaro. Därför föreslås utbildning för cheferna 
samt regelbundna uppföljningar av rehab-
ärenden vid varje enhet med HR-konsult. 

Upphandling 

Upphandling  

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Upphandling 

Risk att 
upphandlingsrutiner 
och regelverk inte 
efterlevs 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Kontrollen har funnits med under tidigare år och 
förbättringsåtgärder har satts in i form av utbildning. Det är 
ett fortsatt gemensamt arbete för kommunen att få 
upphandlingsprocessen att fungera. Tidigare års avvikelser 
kan röra sig om inköp som inte avtalade leverantörer har i sitt 
sortiment. Nyttan med kontrollen anses därmed inte 
överväga risken. 

 Inköp 

Risk att avrop av 
behörig beställare inte 
sker hos upphandlad 
leverantör 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Kontrollen har funnits med tidigare år och 
förbättringsåtgärder satts in i form av skärpta rutiner, som 
bedöms räcka som åtgärd. Vid tidigare års stickprov har 
konstaterats att livsmedel ibland köps in från leverantörer vi 
inte har avtal med. Det rör sig om små inköp av enstaka 
medarbetare och kan bero på att det ibland inte finns 
tidsutrymme att göra beställningar långt i förväg. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Garanterad undervisningstid 

Risk att eleverna inte får sin garanterade 
undervisningstid 

1. Osannolikt 3. Kännbar 3 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Kontrollen togs med under pandemiåret 
2021 då risken bedömdes som mer 
sannolik pga. distansundervisningen. 
Nu har verksamheten återgått till 
närundervisning och kontroll av 
timplaner sker i det regelbundna 
uppföljningsarbetet med rektorer och 
verksamhetschef. 

 Prao/APL 

Risk att förvaltningen inte kan garantera 
praktikplatser som uppfyller 
arbetsmiljökrav 

1. Osannolikt 3. Kännbar 3 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Kontrollen har varit med tidigare och 
inte visat på några avvikelser. 

 Uppföljning skolplikt IKE-elever 

Risk att elever som går i skola i annan 
kommun inte uppfyller skolplikten ifall 
skolkommun/fristående huvudman inte 
rapporterar frånvaro 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Risken direktåtgärdades 2021 med ny 
rutin och information till andra 
huvudmän. 

 Åtgärdsprogram 

Risk att elev som inte får betyg saknar 
åtgärdsprogram. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Det finns redan en fungerande rutin för 
detta, där verksamhetschef grundskola, 
elevhälsochef och rektor gör 
regelbundna uppföljningar och åtgärdar 
vid behov. 

 Dokumentation i PMO 

Risk att inte alla inblandade professioner 
dokumenterar i PMO vilket kan leda till 
undermålig dokumentation eller att 
dokumentation finns på flera ställen. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Konsekvensen för den enskilde eleven 
kan bli allvarlig om dokumentation 
saknas i elevakten, vilket kan leda till 
en ofullständig bild av vad som hänt 
tidigare, vilka åtgärder som satts in och 
vad som ska ske framöver. 
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Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Skyddad identitet 

Risk att barn/elev med 
skyddad identitet får sin 
identitet röjd. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Risken direktåtgärdades 2021 med kontroll av att rutinen för 
hantering av barn/elev med skyddad identitet var känd och 
följdes i verksamheten. Samtliga enheter som har barn eller 
elev med skyddad identitet har följt rutinen. Av 24 tillfrågade 
rektorer svarade tre att de inte kände till rutinen. Av dessa tre 
var två nyanställda. Sedan dess har rutinen uppdaterats och 
informerats om på rektorsmöte. Arbetet fortsätter med att 
anpassa rutinen mer specifikt för förskola och gymnasium. 

 GDPR 
– personuppgifts-
incident 

Risk att hantering av 
uppgifter sker så att en 
extern aktör får tag på 
otillbörlig information 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Arbetet med att förebygga, utbilda och informera om 
personuppgiftsincidenter pågår och utvecklas ständigt genom 
kommunens nätverk för GDPR-ansvariga, IT-avdelningen m fl. 
Under 2021 har ny e-tjänst för anmälan och ny rutin för 
hantering tagits fram och kommunicerats ut. För 
utbildningsförvaltningen har informationen på arbetsnätet och i 
Verksamhetshandboken uppdaterats. Rektorerna har 
informerats vid rektorsmöte om hur incidenter kan förebyggas 
och vad man gör om det väl sker, samt fått i uppdrag att 
informera sina medarbetare om detta. Uppdraget kommer att 
följas upp som en del av intern kontroll 2021. 

 Utlämnande av allmän 
handling 

Risk att vi inte vet vad 
som får lämnas ut och 
inte  -önskemål om 
tydligare instruktioner. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Om uppgifter som omfattas av sekretess ändå lämnas ut pga. 
otydliga instruktioner, så kan det få det stora konsekvenser för 
den enskilde. Som direktåtgärd föreslås därför att utbildning 
hålls med konkreta exempel på vad som får lämnas ut och inte 
och hur rutinen ser ut för hantering av utlämnande av allmän 
handling. 
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SOCIALNÄMNDEN 

 Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Koll på avtal 

Koll på avtal, löptid osv. Det finns risk för 
avtal gått ut eller inte finns diarieförda på 
ett korrekt sätt på grund av bristande 
rutiner, vilket kan leda till avtalsbrott 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Denna risk har bedömts med högt 
riskvärde, därför har vi valt att 
kontrollera att rutinen efterlevs. 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Sekretess 

Risk att obehöriga kommer åt 
sekretessbelagda handlingar.  T ex 
domstolshandlingar, akuta anmälningar. 
Kan leda till allvarliga konsekvenser för 
omsorgstagare. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Denna risk har bedömts med högt 
riskvärde, därför har vi valt att 
kontrollera att den nya 
Informationssäkerhetsplanen efterlevs. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Posthantering 

Att post inte kommer fram eller försenas 
och/eller inte diarieförs på grund av 
bristande rutiner. Kan leda till allvarliga 
konsekvenser för omsorgstagare. 

5. Mycket 
sannolikt 

4. Allvarlig 20 Kontrollmoment Denna risk har bedömts med högt 
riskvärde, därför har vi valt att 
kontrollera att den nya 
posthanteringsrutinen efterlevs. 
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HÖGANÄS OMSORG AB 

 Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Koll på avtal 

Koll på avtal, löptid osv. Det finns risk för 
avtal gått ut eller inte finns diarieförda på 
ett korrekt sätt på grund av bristande 
rutiner, vilket kan leda till avtalsbrott. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Denna risk har bedömts med måttligt 
högt riskvärde, därför har vi valt att 
kontrollera att den nya rutinen efterlevs. 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Sekretess 

Risk att obehöriga kommer åt 
sekretessbelagda handlingar.  Kan leda 
till allvarliga konsekvenser för 
omsorgstagare. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Direktåtgärder Vi har valt att direktåtgärda denna risk 
då det kan innebära allvarliga 
konsekvenser om obehöriga personer 
kommer åt sekretessbelagda 
handlingar. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Posthantering 

Att post inte kommer fram eller försenas 
och/eller inte diarieförs på grund av 
bristande rutiner. Kan leda till allvarliga 
konsekvenser för omsorgstagare. 

5. Mycket 
sannolikt 

4. Allvarlig 20 Kontrollmoment Denna risk har bedömts med högt 
riskvärde, därför har vi valt att 
kontrollera att den nya 
posthanteringsrutinen efterlevs. 

 Mål 

Är de av HOAB:s styrelse beslutade 
målen kända i verksamheten? 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Risk att målen inte uppnås. Därför 
behöver kontroll göras att målen är 
kända i verksamheterna. 
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AB HÖGANÄSHEM 

 Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Rätt pris varje gång 

-Överdebitering p.g.a. saknad insikt, 
kunskap eller konkurrens kan leda till 
högre kostnader och försämrat driftnetto. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Hög investeringstakt gällande 
renovering och nyproduktion kräver 
ekonomisk hushållning och uppföljning. 

 Investeringsstöd 

Hela eller delar av investeringsstödet kan 
gå förlorat om vi inte uppfyller Boverkets 
uppsatta krav. Vi kan också missa 
möjligheten till stöd p.g.a. okunskap och 
tidsbrist. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ansökningarna är komplexa, 
reformerna ändras konstant. 

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Organisationens utveckling 

Organisationens utveckling: 
Efterleva affärsplanens intentioner och följa 
upp utfört arbete. 
Arbetsbelastning och trivsel: 
Oförmåga att korrigera arbetsbelastning 
leder till prestationsförsämring och tappat 
engagemang 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Bolaget är inne i ett intensivt skede 
med hög arbetsbelastning. 
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Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Informations- och kommunikationsflöde 

Flödet genereras primärt genom plötslig händelse 
eller bristande information. I båda fall behöver vi 
agera proaktivt med strategiska verktyg 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Arbetsbelastningen ökar mycket snabbt 
om det finns oro bland våra kunder. 

Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Processflöde för all upphandlingsverksamhet 

Fortsatt utveckling och uppföljning av 
upphandlingsverksamheten genom: 
-identifiera oupphandlade områden  
-identifiera direktupphandlingar 
-följa upp genomförda upphandlingar    -
gröna/social klausuler vid kommande 
upphandlingar                                   

-prispressa ramavtalen i högre utsträckning 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Trots goda vitsord vid revisionen finns 
mer att utveckla gällande 
upphandlingsformat, överprövningar 
och prissättning. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Fastighetsägarens ansvar 

Arbetet med fastighetsägarnas ansvar syftar till att 
följa lagstiftningen. Av flera skäl är detta viktigt: 
-hyresgästernas trygghet 
-besparar oss kostsamma skador 
-uppfyllande av lagar och regler 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Det är väsentligt för verksamheten att vi 
känner oss trygga med lagefterlevnad i 
fastigheterna. 

 Krisgrupp/krishantering 

Information om vem som gör vad i en krissituation 
måste föras upp på samtliga möten.  Kontinuerlig 
uppföljning/uppdatering av kontaktytor. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Hela företaget behöver vara 
"krismedvetna". Detta kräver övning 
och repetition. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Korrekta beräkningsunderlag 

Bolaget servar sina kunder med tillval och utvecklar nya 
tjänster kontinuerligt. Vid varje tillfälle är det kritiskt för oss 
att: 
-beställningar generera en kostnad till kund 
-kostnaden är förhandlad med HgF 
-ramavtalspartners håller sina priser  
Vid omsättning av ramavtal ska en revision ske hela vägen 
bakåt. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Bolaget behöver bygga upp en 
prismedvetenhet inom 
personalen. 

Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Följa upp och kontrollera våra rutiner för GDPR. 
Följer företag inte GDPR kan det resultera i viten 
mm. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras  

Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Affärsplan 

Systemansvarig går igenom och reviderar 
målsättningar enl AP. Uppföljning görs i 
Winningtemp 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Efter att vi flyttat in affärsplanen i ett 
digitalt system är det kritiskt att rätt 
målsättningar står med och att 
uppföljning blir en naturlig del av 
arbetet för alla. 
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HÖGANÄS ENERGI AB 

 Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Indrivning av kundfordringar 

Risk för att förfallna kundfordringar inte bevakas 
och drivs in på grund av att förfallna ströfakturor 
inte hanteras via Svea Inkasso på samma sätt som 
våra avtalsfakturor och det kan leda till att vi förlorar 
pengar p g a att vi inte driver in alla förfallna 
fordringar. 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Kontrollmoment Viktigt att vi har rutiner för bevakning, 
indrivning och avskrivning av bolagets 
samtliga kundfordringar. 

 Brister i våra kundreskontrarutiner 

Risk för att det finns brister och risker i våra rutiner 
kopplat till debitering och kundreskontra på grund 
av att vi nyligen uppgraderat vårt kundsystem och 
det kan leda till att vi missar att fakturera kund, att 
kund felaktigt får påminnelse eller i värsta fall 
felaktigt skickas till inkasso. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Viktigt att vi har säkra och pålitliga 
rutiner kopplat till kundreskontra. Dels 
för att säkerställa att allt som ska 
faktureras verkligen blir fakturerat men 
framför allt för att värna om våra kunder 
och säkerställa en korrekt hantering 
gentemot dem. 

 Anläggningsregister 

Risk för att vårt anläggningsregister inte är korrekt 
på grund av att vi inte har rutiner för nedskrivningar 
och det kan leda till att vi redovisar för höga värden 
på våra tillgångar. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Kontrollmoment Viktigt att vi säkerställer att vårt 
anläggningsregister är upptaget till 
rimligt värde och att vi har rutiner för att 
skriva ner vid behov. 

 Attestordning 

Risk för att attestordningen inte är aktuell på grund 
av att den inte har uppdaterats i samband med 
personal-förändringar, nya system m m och det kan 
leda till att vi inte har en tillräckligt god löpande 
intern kontroll. 

5. Mycket 
sannolikt 

3. Kännbar 15 Direktåtgärder Viktigt att vi snarast ser över och 
uppdaterar bolagets attestordning. Då 
detta bör göras omgående tar det som 
en direktåtgärd. 

 Signering av nya elhandelsavtal 

Risk för att VD blir trång sektor i samband med 
upprättande av nya el-handelsavtal på grund av att 
endast VD i nuläget har rätt att signera avtal, det 
kan leda till att vi får fördröjningar i avtalsprocessen. 

1. Osannolikt 1. Försumbar 1 Direktåtgärder Viktigt att vi har en delegationsordning 
som möjliggör effektiv hantering av nya 
avtal. Vi avser därför göra en översyn 
av hela vår hantering av fullmakter och 
avtal. Vi ser dock inga direkta risker så 
det behöver inte granskas inom ramen 
för intern kontroll. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Registrering av nya verksamheter 

Risk för att de nya nyttigheterna inte blir 
registrerade på grund av att ärende-
hanteringsrutinen inte är säkerställd och 
det kan leda till att alla nya nyttigheter 
inte blir fakturerade. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Direktåtgärder Viktigt att säkerställa ett 
ärendehanteringssystem för nya 
nyttigheter såsom 
fiber/fjärrvärme/solcell-anslutningar. 

 Elhandelsavtal 

Risk för att de elnätskunder med ett 
elhandelsavtal som inte blir aktiverat, inte 
heller blir debiterade elhandeln och att 
det även kan leda till att hanteringen av 
EDI-meddelanden blir felaktig. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Viktigt att all elhandel blir fakturerad 
och att EDI-meddelande med andra 
elhandelsbolag är rätt och riktigt. 
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Sammanträdestid kl 17:00-18:00 
  
Paragrafer §58 
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Utsedd att justera  Carola Persson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Elisabeth Bonakdar Hashemi 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Pia Möller (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Carola Persson (S)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-15 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2021-10-05    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     UN/2021/86 
§ 58 
UTBILDNINGSNÄMNDENS INTERN KONTROLLPLAN 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KFS 2019:05) ska nämnden överlämna intern 
kontrollplan till kommunstyrelsen vid deras sista sammanträde året innan planen ska börja gälla. I år 
ska respektive nämnds beslut samt justerat protokoll gällande intern kontrollplan för 2022 överlämnas 
senast 5 november 2021. Utbildningsförvaltningen har i år tagit ställning till 16 olika risker och bedömt 
att de med riskvärde 9 eller högre ska hanteras, antingen genom kontrollmoment eller som 
direktåtgärd. Undantaget är IKE-placeringar gymnasiet, som har ett lägre riskvärde men ändå behöver 
följas upp. Sammantaget har detta resulterat i fem risker som behöver hanteras, varav två som 
kontrollmoment och tre som direktåtgärder. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse avseende intern kontrollplan 2022 
 Risk och väsentlighetsanalys 2022 (UTBILDNINGSNÄMNDEN) 
 Intern kontrollplan 2022 (UTBILDNINGSNÄMNDEN) 

  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden besluta att godkänna risk- och 
väsentlighetsanalys för utbildningsnämnden 2022, samt att anta intern kontrollplan för 
utbildningsnämnden 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna risk- och väsentlighetsanalys för utbildningsnämnden 2022, samt 
 
att anta intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2022. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-10
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 KOMMUNSTYRELSEN  
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Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Judith Melin (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Gertrud Greén (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Tony Petersson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Jeanette Liljenberg (controller) 
Eva Hemström 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §180 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Ulf Molin (C) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-10-12    
 

SIGNATUR   
 
  

Justerande ……………………………………………… 
Ulf Molin (C)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-22 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-22 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-10-12    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/98 
§ 180 
GODKÄNNANDE AV INTERN KONTROLLPLAN 2022 FÖR 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsens förvaltningar, har med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys tagit fram 
ett förslag till intern kontrollplan för år 2022.  
 
Förvaltningarna utgår från gemensamma riktlinjer och anvisningar för intern kontroll, dokumentet ska 
vägleda dem i arbetet med den risk- och väsentlighetsanalys som ligger som underlag till den interna 
kontrollplanen. I anvisningarna finns även avsnitt som beskriver vikten av att tydligt formulera både 
risk och kontrollmoment, så att kontrollmomenten går att följa upp och bedömning kan göras av 
uppföljningen. Genom tydligt formulerade kontrollmoment kopplade till risken kan vi också säkerställa 
att vi kontrollerar rätt saker. 
 
Förtroendevalda har bjudits in i arbetet med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser och planer. 
Detta i enlighet Kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2014, § 111 - ”Val av förtroendevalda 
avseende intern kontroll”. 
 
I förslaget finns både nya identifierade- och tidigare risker som kvarstår. Ekonomiavdelningens 
bedömning är att samtliga förvaltningar har rapporterat godkända risk- och väsentlighetsanalyser och 
förslag till interna kontrollplaner för 2022. 
 
För kultur- och fritidsförvaltningen bereder kultur- och fritidsutskottet förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 28 september 2021, § 100, 
Kultur- och fritidsutskottet, beslut den 27 september 2021, § 18, 
Risk och väsentlighetsanalys 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar den 16 september 2021, 
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar den 9 september 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets samt kultur- och fritidsutskottets förslag 
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars interna kontrollplaner för 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-17
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JUSTERING 
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Datum och plats 2021-10-18, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Ingemar Narheim (M) 
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Peter Graff (S) §§ 63-68                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Reinhold Knutsson (S) §§ 69-74                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2021-10-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 HÖGANÄS OMSORG  
 

 2021-10-11    
 

 
 
SIGNATUR   
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 PROTOKOLL 

 HÖGANÄS OMSORG  
 

 2021-10-11    
 

 
 
SIGNATUR   
 

 
     HO/2021/62 
§ 71 
GODKÄNNANDE AV RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS SAMT 
INTERN KONTROLL FÖR 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Intern kontroll är en del i organisationens verksamhets- och ekonomistyrning och syftar till att 
säkerställa att bolagsstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska kunna uppnå: 
  
 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

  
Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll, KFS 2019:05, ska nämnden och de helägda 
kommunala bolagen överlämna antagen intern kontrollplan till kommunstyrelsen vid deras sista 
sammanträde året innan planen ska gälla.  
 
Risk- och väsentlighetsanalys för 2022 har genomförts tillsammans med verksamhetens affärsområdes-
chefer under augusti månad 2021. Samtidigt upprättades förslag till intern kontrollplan 2022. 
  
Beslutsunderlag 
Höganäs Omsorg AB, risk- och väsentlighetsanalys 2022 den 4 oktober 2021, 
Höganäs Omsorg AB, intern kontrollplan 2022 den 4 oktober 2021. 
  
Beslut 
Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar 
  
att godkänna risk- och väsentlighetsanalys för 2022, 
  
att anta förslag till intern kontrollplan för 2022, 
  
att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2021-11-12
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-09-22    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Ingemar Narheim (M) (ordförande) 
Roger Andersson (M) 
Gunilla Tengvall (M) 
Boel Olsson Litström (M) 
Anna Hedbrant (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande) 
Ann-Margreth Larsson (S) 
Ulrika Adsersen (L) 
Christian Johansson (SD) 
Carina Lövstedt (C) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Ann-Charlotte Tengvall (SD) 
  
Övriga närvarande  Anita Bengtsson (avdelningschef IFO) 

Anna-Maria Borgström (controller) 
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Viweca Thoresson (socialchef) 

  
Sammanträdestid kl 14:00-15:30 
  
Paragrafer §123 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Pia Lidwall (KD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Ingemar Narheim (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Pia Lidwall (KD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-04 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-04 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-09-22    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     SN/2021/228 
§ 123 
GODKÄNNANDE GÄLLANDE RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS 
SAMT INTERN KONTROLLPLAN 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Intern kontroll är en del i organisationens verksamhets- och ekonomistyrning och syftar till att 
säkerställa att nämnderna och bolagsstyrelserna, med rimlig grad av säkerhet, ska kunna uppnå: 
 En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer. 

 
Enligt reglementet för intern kontroll, KFS 2019:05, ska nämnden och de helägda kommunala bolagen 
överlämna antagen intern kontrollplan till kommunfullmäktige vid deras sista sammanträde året innan 
planen ska gälla.  
 
Socialförvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med socialnämndens två utvalda representanter, 
genomfört risk- och väsentlighetsanalys samt arbetat fram ett förslag till intern kontrollplan för år 
2022. 
  
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott, beslut den 16 september 2021, § 162, 
Socialnämnden, risk- och väsentlighetsanalys 2022 den 7 september 2021, 
Socialnämnden, intern kontrollplan 2022 den 7 september 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna risk- och väsentlighetsanalys för 2022, 
 
att anta förslag till intern kontrollplan för 2022, 
 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-10-28
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2021-10-20    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Hult Inga-Maj (KD) (ordförande) 
Elisabeth Sannerheim Brokopp (S) 
Eric Ericsson (M)  ersätter Ann-Britt Strufve (M) (vice 
ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Eva Nilsson (S) 

Åsa Linde Tornée (M) 
  
Övriga närvarande  Niklas Åkerström (kanslichef) 
  
Sammanträdestid kl 17:00-17:35 
  
Paragrafer §19 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Elisabeth Sannerheim Brokopp 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Lisa Cronberg 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Inga-Maj Hult  
 
Justerande ……………………………………………… 

Elisabeth Sannerheim Brokopp                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-26 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-26 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2021-10-20    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     ÖFN/2021/20 
§ 19 
INTERN KONTROLL 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunkansliet har inom ramen för arbetet med intern kontroll utarbetat förslag på risk- och 
väsentlighetsanalys samt förslag på intern kontroll 2022. Förslagen har presenterats för de 
förtroendevalda som överförmyndarnämnden valt ska delta i arbetet med den interna kontrollen. 
 
Planen för intern kontroll 2022 innehåller två kontrollmoment varav ett är nytt för 2022. 
  
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, risk- och väsentlighetsanalys inför 2022 
Kommunledningskontoret, plan för intern kontroll 2022 
 
  
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att godkänna risk- och väsentlighetsanalys samt plan för intern kontroll 2022, 
 
att översända ovanstående till kommunfullmäktige. 
 

Beslutet ska skickas till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-17
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Utökning av paviljong på Tornlyckeskolan 

KS/2021/432 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Björn Jakobsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
John Nielsen (fastighetschef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:15 
  
Paragrafer §222 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

Justerande ……………………………………………… 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2021-12-09 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-12-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/432 
§ 222 
UTÖKNING AV PAVILJONG PÅ TORNLYCKESKOLAN 
Sammanfattning av ärendet   
Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde den 27 april 2021 begärt att i avvaktan på ny skola i 
Tornlyckeskolans upptagningsområde skapa en tillfällig lösning för att täcka det ökade 
elevantalet. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen tagit 
fram ett förslag som innebär en påbyggnad av plan två på befintlig paviljong på Tornlyckeskolan. 
 
Kostnaden för att montera den nya våningen är 1 miljon kronor, då ingår också hiss och trapphus. 
 
Den nya hyreskostnaden för hela paviljongen inklusive plan ett och två är godkänd av 
utbildningsförvaltningen. Avtalet gäller i fem år. I 2021 års investeringsplan finns upptaget medel för 
LSO åtgärder, kostnaderna för åtgärderna kommer att bli billigare än beräknat. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen föreslår en omfördelning av 1 miljon kronor från brandtekniska åtgärder LSO 
för att täcka kostnaden för montage av plan två. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 23 december 2021, § 122, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 8 september 2021, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, bilagor. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget och ge fastighetsavdelningen i uppdrag att genomföra utökningen av paviljong 
på Tornlyckeskolan, 
 
att finansiera utökningen av paviljong på Tornlyckeskolan genom att omfördela 1 miljon kronor från 
investeringsprojekt brandskyddstekniska åtgärder LSO till montering av plan två på paviljongen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-01-04
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-09-08    KS/2021/432 
 

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Utökning av paviljong på Tornlyckeskolan 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde den 27 april 2021 begärt att i avvaktan på ny skola i 
Tornlyckeskolans upptagningsområde skapa en tillfällig lösning för att täcka det ökade elevantalet.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag 
som innebär en påbyggnad av plan 2 på befintlig paviljong på Tornlyckeskolan. 
 
Kostnaden för att montera den nya våningen är 1 miljon kronor, då ingår också hiss och trapphus. 
 
Den nya hyreskostnaden för hela paviljongen inkl plan 1 och 2 är godkänd av utbildningsförvaltningen. 
Avtalet gäller i 5 år. 
 
I 2021 års investeringsplan finns upptaget medel för LSO åtgärder, kostnaderna för åtgärderna kommer 
att bli billigare än beräknat. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår en omfördelning av 1 miljon 
kronor från brandtekniska åtgärder LSO för att täcka kostnaden för montage av plan 2. 
 
Beslutsunderlag  
Skolstrukturplan UN/2021/38 
Planritningar 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslås besluta 
 
att godkänna förslaget och ge fastighetsavdelningen i uppdrag att genomföra utökningen av paviljong på 
Tornlyckeskolan, 
 
att finansiera utökningen av paviljong på tornlyckeskolan genom att omfördela 1 miljon kronor från 
investeringsprojekt brandskyddstekniska åtgärder LSO till montering av plan 2 på paviljongen. 
 

 

 

 Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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Plan 1, trapphus

Fönster blindas

Revideringen avserRev Datum Sign
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Fastighetsbeteckning

Typ

ANBUDSHANDLING

Tornlyckeskolan

Höganäs

Tillfällig skolpaviljong

Plan 1 - Trapphus

Kubik 1 st 11136
ÅB2021-08-30

1:100  (A1)

A30:01

Zeljko Orlandic, 070 819 12 90

zeljko.orlandic@adapteo.com

11136

5 m 10 m0 m

SKALA 1:100
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Fastighetsbeteckning

Typ

ANBUDSHANDLING

Tornlyckeskolan

Höganäs

Tillfällig skolpaviljong

Plan 2
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Redovisning samt granskningsrapport av erhållet 
partistöd för 2020 samt utbetalning av partistöd för 

2022 

KS/2021/218 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:15 
  
Paragrafer §228 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Kerstin Björkäng Wirehed (S)                         
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     KS/2021/218 
§ 228 
REDOVISNING SAMT GRANSKNINGSRAPPORT AV ERHÅLLET 
PARTISTÖD FÖR 2020 SAMT UTBETALNING AV PARTISTÖD FÖR 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning till om ett parti har rätt till partistöd. Detta enligt 
reglemente avseende kommunalt partistöd, kommunal författningssamling (KFS) 2017:26 som 
kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2017, § 134. Partistöd betalas ut årligen i 
förskott efter beslut av fullmäktige. Det lokala partistödet i Höganäs kommun utgår till partier 
som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs kommunallagen 4 kapitlet, §§ 29-32. Syftet är 
att stärka de politiska partiernas ställning i den lokala demokratin. 
 
Samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet 
använts till de ändamål som stipulerats i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare 
bifoga ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska enligt lagstiftningen samt 
KFS 2017:26 lämnas in senast den 30 juni varje år. Partistödet är uppdelat på ett grundstöd och 
ett mandatstöd. Om redovisningen inkommer före den 30 juni erhåller partiet fullt partistöd, 
under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner redovisningen samt 
granskningsrapporten. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 juni men 
innan den 31 juli så minskas partistödet för nästkommande år med 1/12. Inkommer redovisning och 
granskningsrapport efter den 31 juli men innan den 30 augusti så minskas partistödet för 
nästkommande år med 3/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 augusti 
utbetalas inget partistöd nästkommande år. 
 
I redovisningen ska det framkomma vilka belopp som använts till de olika motprestationerna, till 
exempel genom att ange procentsatser för de olika motprestationerna. 
  
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 23 november 2021, § 123, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 november 2021, 
Liberalerna, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 30 
juni 2021,  
Moderaterna i Kullabygden, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 29 juni 2021, 
Kristdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 28 juni 2021, 
Sverigedemokraterna Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 12 juni 2021, 
Socialdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 1 juni 2021, 
Miljöpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 19 april 2021, 
Vänsterpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 29 mars 2021, 
Centerpartiets kommunkrets i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
granskningsrapport, inkommen den 20 januari 2021. 
  
Beslutsgång 
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Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa partistödet för 2022 till 32 500 kr för grundstöd per parti och 13 300 kr per mandat, 
 
att partistöd för 2022 ska utbetalas enligt nedan: 

Parti  Mandat  Grundstöd  Mandatstöd  Slutgiltigt 
partistöd 

Moderaterna 17 32 500 kr 226 110 kr 258 600 kr 
Centerpartiet 3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 
Liberalerna 3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 
Kristdemokraterna 2 32 500 kr 26 600 kr 59 100 kr 
Socialdemokraterna 7 32 500 kr 93 100 kr 125 600 kr 
Vänsterpartiet 1 32 500 kr 13 300 kr 45 800 kr 
Miljöpartiet 3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 
Sverigedemokraterna 5 32 500 kr 66 500 kr 99 000 kr 
 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-01-04
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Redovisning samt granskningsrapport av erhållet partistöd 
för 2020 samt utbetalning av partistöd för 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning till om ett parti har rätt till partistöd. Detta enligt 
reglemente avseende kommunalt partistöd, kommunal författningssamling (KFS) 2017:26 som 
kommunfullmäktiges beslutade den 23 november 2017, § 134. Partistöd betalas ut årligen i 
förskott efter beslut av fullmäktige. Det lokala partistödet i Höganäs kommun utgår till partier 
som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs kommunallagen 4 kap. §§ 29-32. Syftet är att 
stärka de politiska partiernas ställning i den lokala demokratin. 
 
Samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet 
använts till de ändamål som stipulerats i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare 
bifoga ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska enligt lagstiftningen samt 
KFS 2017:26 lämnas in senast den 30 juni varje år. Partistödet är uppdelat på ett grundstöd och 
ett mandatstöd. Om redovisningen inkommer före den 30 juni erhåller partiet fullt partistöd, 
under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner redovisningen samt 
granskningsrapporten. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 juni men 
innan 31 juli så minskas partistödet för nästkommande år med 1/12. Inkommer redovisning och 
granskningsrapport efter den 31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet för 
nästkommande år med 3/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 augusti 
utbetalas inget partistöd nästkommande år. 
 
I redovisningen ska det framkomma vilka belopp som använts till de olika motprestationerna, till 
exempel genom att ange procentsatser för de olika motprestationerna. 
 
Beslutsunderlag  
Liberalerna, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 30 
juni 2021,  
Moderaterna i Kullabygden, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 29 juni 2021, 
Kristdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 28 juni 2021, 
Sverigedemokraterna Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 12 juni 2021, 
Socialdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 1 juni 2021, 
Miljöpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, inkommen 
den 19 april 2020, 
Vänsterpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 29 mars 2021, 
Centerpartiets kommunkrets i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
granskningsrapport, inkommen den 20 januari 2021. 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa partistödet för 2022 till 32 500 kr för grundstöd per parti och 13 300 kr per mandat, 
 
att partistöd för 2022 ska utbetalas enligt nedan: 
Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Slutgiltigt partistöd 
Moderaterna  17 32 500 kr 226 110 kr 258 600 kr 
Centerpartiet  3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 
Liberalerna  3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 
Kristdemokraterna 2 32 500 kr 26 600 kr 59 100 kr 
Socialdemokraterna 7 32 500 kr 93 100 kr 125 600 kr 
Vänsterpartiet  1 32 500 kr 13 300 kr 45 800 kr 
Miljöpartiet  3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 
Sverigedemokraterna 5 32 500 kr 66 500 kr 99 000 kr 
 

 

 

 Jacob Derefeldt 
 Kommunsekreterare  

Herman Crespin 
 Kommunchef
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Beskriv hur det kommunala partistödet fördelats: 

HÖGANÄS KOMMUN  

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

263 82 Höganäs   042-33 71 00   kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

Page 8 of 12 

KF-Bilaga 54/2017 

HÖGANÄS 

KOMMUN 2017-12-04 1 (5) 

REDOVISNING AV ERHÅLLET KOMMUNALT PARTISTÖD 

JÄMTE GRANSKNINGSRAPPORT 

Redovisning gäller: 

Juridisk person* , Organisationsnummer 

60 o  -(--( eq-

 

Adress Postadress 

Telefon Bankkonto eller BG/PG 

* Registrerad lokal partiförening 

Redovisningen avser år: J09,0 

 

Erhållet partistöd för redovisningsåret: Ll DO kr 

Ordförande - Kassör 

Ek N-D, D_-Kk -En 

  

Redovisning hur kommunalt partistöd fördelats enligt: 

Textruta nedan 

Bilaga rubricerad**:  

** Exempelvis årsredovisning, specifikation av köpa tjänster från partidistriktet i Skåne 
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Granskningsintyg enligt: 

Textruta nedan 

Bilaga rubricerad:  PY\\ M 0,evtIlte 

som granskare har tagit del av nedanstående dokument*: 

KF-Bilaga 54/2017 

HÖGANÄS 

KOMMUN 2 

W &Nit' 1/14 -  kini(ito/vu(df-

v65,4\Gua uzo 

   

Ar  k-CLOVI2s-vvx- b",k, 

 

3-1,VWG/Ls« 

          

*Exempelvis räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. 

Härmed intygar undertecknande att inlämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur 

partistödet har använts. 

n gås av 

 

Namnförtydligande 

--ilf,niluck (A) e-MA--

   

Datum Ort 

Blankett samt bilagda handlingar skickas till: 

Kommunfullmäktige 

263 82 Höganäs 

HÖGANÄS KOMMUN  

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

263 82 Höganäs   042-33 71 00   kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 
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Bilaga till redovisning av erhållet kommunalt partistöd 2020 

Beskriv hur partistödet om 72 400 kr har fördelats; 

Partistödet har under 2020 använts på följande sätt; 

10 860 kr (15 °A) för serviceavgift till partidistriktet i Skåne. För denna avgift får L i Höganäs del i 
en administration med kontor i Malmö. L i Höganäs får därigenom tillgång till  

infomiationsmaterial, kan även beställa specialriktat informationsmaterial anpassat till Höganäs, 
utbildningar och seminarium samt diverse administrativa åtgärder. 

Partidistriktet fördelar sina inkomster på följande sätt; 

45 °å går till riksorganisationen   för utbildningar, konferenser och informationstjänster till  

förmån för lokala partiorganisationer 

25 °A går till medlemsinformation och hushållsutskick i samband med val 

15 °Ai, går till diverse föreningsstöd ss ordförandeutbildningar och nätverksträffar 

15 % går till personal, lokal och administration 

Härutöver har vi haft kostnader för lokal, annonser, kampanjer och medlemsaktiviteter om  

tillhopa 25 264 kr (35 °å). Hälften av partistödet har fonderats för att användas i kommande 

valkampanj. 

Resultatet för året blev vinst om 37 252 kr. 
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Beskriv hur det kommunala partistödet fördelats: 

KF-Bilaga 54/2017 

 
 

 
2017-12-04 1 (5) 

 

 

 

REDOVISNING AV ERHÅLLET KOMMUNALT PARTISTÖD 

JÄMTE GRANSKNINGSRAPPORT 

Redovisning gäller: 

Juridisk person* Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon Bankkonto eller BG/PG 

* Registrerad lokal partiförening 

 
Redovisningen avser år:    

 

Erhållet partistöd för redovisningsåret: kr 

 

Ordförande Kassör 

 
Redovisning hur kommunalt partistöd fördelats enligt: 

 
Textruta nedan 

 

Bilaga rubricerad**:   

** Exempelvis årsredovisning, specifikation av köpa tjänster från partidistriktet i Skåne 
 

 

Miljöpartiet i 
Höganäs 

843001-3006 

Storgatan 50 263 31 Höganäs 

9024 29 591 66 

2020 

72 400 

Ingemar Hertting Patrik Winér 

X 

Resultaträkning 2020, specifikation av Avgift för gemensamma tjänster 

De stora kostnaderna har varit för partilokalen på Storgatan. Annars har kostnaderna fördelats 

på löpande partiarbete och deltagande på andra nätverksfrämjande möten. 

Avsättning har också gjorts i valfond. 
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2 

 

 

Granskningsintyg enligt: 

 
Textruta nedan 

 
Bilaga rubricerad:   

 

Jag som granskare har tagit del av nedanstående dokument*: 
 

 

 

 

 

*Exempelvis räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. 

 
Härmed intygar undertecknande att inlämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur 

partistödet har använts. 

 
 
 

 

Blankett samt bilagda handlingar skickas till: 

Kommunfullmäktige 

263 82 Höganäs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intygas avRudi de Bruin  
Rudi de Bruin (Feb 3, 2021 20:22 GMT+1) 

Namnförtydligande 

Datum 
Feb 3, 2021 

Ort 

 

X 

Revisionsberättelse 2020 

Resultaträkning 2020, balansräkning 2020 samt protokoll från styrelse- och medlemsmöten 

Rudi de Bruin 

Höganäs 
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KOMMENTAR FRÅN CIRKULÄR 14:12 FRÅN SVERIGES 

KOMMUNER OCH LANDSTING (SKL) SAMT FÖRARBETENA 

TILL KOMMUNALLAGEN 2 KAP. §§ 9-11 
 

Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun eller ett landsting som avser att 
lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på 
redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna 
i KL innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får – under vissa 
förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 4 kap. 31 § tredje stycket 
kommunallagen. 

Närmare om innehållet i redovisningen enligt Prop. 2013/14:5 (sid 78-80) 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns vissa 
vägledande uttalanden. ”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att 
den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att 
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för 
det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte 
partierna tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det 
att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 

 
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i 
vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande 
kommunen eller landstinget samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Detta kan 
framkomma genom exempelvis partiets årsredovisning. 

 
Närmare om granskningen enligt Prop. 2013/14:5 (sid 82) 
Den särskilda granskaren ska avge en rapport över sin granskning. Det granskaren i första 
hand ska uttala sig om är huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet 
har använts. Däremot är det inte granskarens uppgift att uttala sig i frågan om 
användningen överensstämmer med ändamålet för partistödet. 

 
Granskningsrapporten bör även innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen 
genomförts och vilket material som legat till grund för granskningen (såsom till exempel 
räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse). Det ger 
utomstående en möjlighet att värdera den särskilda granskarens uttalande i frågan om 
redovisningen ger en rättvisande bild. 

 
Kommunstyrelsens förtydligande om krav på innehåll i redovisning samt 
granskningsrapport 
För att hjälpa de partier som erhållit partistöd och har utbetalat hela eller delar av stödet 
till partiets distrikt- eller riksorganisation har kommunstyrelsen fattat beslut om ytterligare 
instruktioner om vad som behöver framkomma i redovisningen. Syftet med de ytterligare 
instruktionerna är att förtydliga vilka motprestationer som har erhållits av partiets 
distrikts- eller riksorganisation. 

Ett exempel för att förtydliga vilka motprestationer som erhållits av distrikts- eller 
riksorganisationen är att till redovisningen bilägga en specifikation där det framkommer vad 
den lokala partiorganisationen har erhållit av region- eller distriktsorganisationen till följd av 
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att hela eller delar av partistödet utbetalats. 
 

I redovisningen ska det framkomma vilka belopp som använts till de olika 
motprestationerna, till exempel genom att ange procentsatser för de olika 
motprestationerna. 

I bilaga 1 finns ett exempel på hur en redovisning i enlighet med ovan kan utformas. 
Observera att bilagan bara är ett exempel och att rubriker, tjänster, procentsatser med mera 
kan ändras för att överensstämma med aktuellt partis redovisning. 

 

När ska redovisning samt granskningsrapport lämnas in 
Partistödet är uppdelat på ett grundstöd och ett mandatstöd. Hur stort partistödet är 
beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget. 

 
Om redovisningen inkommer före den 30 juni erhåller partiet fullt partistöd, under 
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner redovisningen samt granskningsrapporten. 
Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 juni men innan 31 juli så 
minskas partistödet för nästkommande år med 1/12. Inkommer redovisning och 
granskningsrapport efter den 31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet för 
nästkommande år med 3/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 
augusti utbetalas inget partistöd nästkommande år. 

 
 

KONTAKT VID FRÅGOR 

Kontakta kommunsekreterare Niklas Åkerström, niklas.akerstrom@hoganas.se, 

042-33 73 33, vid frågor om kommunalt partistöd. 
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BILAGA 1 – Exempel på specifikation av köpta tjänster från Y-partiet i 

Höganäs kommun av partidistriktet i Skåne 

 
För överförda medel om X kronor från Y-partiet i Höganäs kommun till Y- 

partiets partidistrikt i Skåne har följande tjänster erhållits. 

 

Delade kostnader till riksorganisationen (X % av överfört belopp) 

Riksorganisationen har specificerat sina tjänster enligt nedan: 

 Utbildningar och konferenser till förmån för lokala partiorganisationer 

(X % av överfört belopp) 

 Konsulttjänster till förmån för lokala partiorganisationer (X % av 

överfört belopp) 

 Informationstjänster till förmån för lokala partiorganisationer (X % av 

överfört belopp) 

 
 

Informationstjänster från partidistriktet (X % av överfört belopp) 

Ovanstående tjänst innefattar: 

 Medlemsinformation 

 Hushållsutskick i samband med val (fonderas till valåret 2018) 

 

Utbildningar och organisationsutveckling arrangerade av partidistriktet 

för lokala partiorganisationer (X % av överfört belopp) 

Ovanstående tjänst innefattar: 

 Partidistriktets årsmöte 

 Utbildning för lokala partiordförande 

 Utbildning för lokala partiorganisationers valansvariga 

 Utbildning för lokala partiorganisationers ”toppkandidater” inom 

partiets 

 
 

Personal, lokal och administration för partidistriktet (X % av överfört 

belopp) 

Ovanstående tjänst innefattar: 

 Lönekostnader för anställda vid partidistriktet 

 Lokalkostnader inklusive driftkostnader för partidistriktet 
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Revisionsberättelse 

Till årsmötet i Miljöpartiet i Höganäs (org.nr 843001-3006) 
 
 

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i 

Miljöpartiet i Höganäs för år 2020. 

Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. 

Vårt ansvar är att uttala oss om redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 

och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att redovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vår revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 

föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassören har handlat i 

strid med årsmötesbeslut. 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför vi tillstryker 

 att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 

Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, 

varför vi tillstyrker 

 att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020 

 

 
Höganäs den Feb 3, 2021 

Rudi de Bruin  
Rudi de Bruin (Feb 3, 2021 20:23 GMT+1) 

Rudi de Bruin Bill Gordon 

 
William Gordon (Feb 6, 2021 17:07 GMT+1) 
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SERVICE TILL KOMMUN- OCH REGIONORGANISATIONER
Kostnader per kalenderår

Verksamheter Personalresurser Personalkostnad Driftskostnader Summa kostnader Kn o reg andel Faktureras f.n. kn/reg
Andel av tjänst/er 50000 Budget 2020 Enligt budget 2020

(34000/mån +
Medlemshantering  soc avg)
Medlemsregister 1 600000 100000 700000 525000
Utskick till medlemmar om avgifter och gåvor 0 120000 120000 120000

645000
Information
Medlemstidningen Grönt till alla medlemmar 1 600000 222500 822500 616875
Organisationsnytt och Medlemsnytt 0,4 240000 240000 120000
Materialframställning 0,5 300000 231500 531500 398625
Externa aktiviteter och utarbetande av kampanjer 1,5 900000 572500 1472500 368125

1503625
Organisationsstöd
Organisationsstöd, normalstadgar, omröstningar, ordförandepool etc 0,2 120000 10000 130000 104000
Konfliktlösning 0,1 60000 50000 110000 110000
Gemensamma möten, distriktsordföranden och distriktsanställda 0,1 60000 5000 65000 32500

246500
Utbildning och nätverk
Utbildningsprogram, Vuxenskolan 0,5 300000 50000 350000 350000
Kommun- och regiondagar 1 600000 545000 1145000 1145000
Nätverk efter intressen 0,1 60000 201000 261000 130500
Jämställdhets- och mångfaldsarbete 1 706000 724690 1430690 715345
Kommun och regionkommittén 0,1 135480 203220 338700 169350 2510195

TOTALT 4681480 3035410 7716890 4905320 4905320
64% Total andel för kommunavdelningar och distrikt

IT stöd
Engagera dig 1 600000 1138000 1738000 869000 Har inte naturlig anknytning och kan därmed inte faktureras
Hemsidan, sociala medier 1,5 900000 388560 1288560 644280 För extra Googlekonton måste bli kvar i vanlig fakturering

1513280  

Not från möte
Lågt räknade kostnader
Avrundade tal, eller andel av totala kostnader
Endast kolumn G redovisas
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SPECIFIKATION AVGIFT DISTRIKT OCH LOKALORGANISATIONER

Beloppen inkluderar personal samt driftskostnader enligt budget 2020
Andelen för  distrikt och lokalavdelningar varierar för olika verksamheter

Verksamheter som fakturan avser Andel

Medlemshantering 645 000
Medlemsregister, medlemskontakter, betalningar
Utskick till medlemmar

Information 1 503 625
Medlemstidningen Grönt till alla medlemmar
Organisationsnytt och Medlemsnytt
Materialframställning
Externa aktiviteter och utarbetande av kampanjer

Organisationsstöd 246 500
Organisationsstöd, normalstadgar, omröstningar, ordförandepool etc
Konfliktlösning
Gemensamma möten, distriktsordföranden och distriktsanställda

Utbildning och nätverk 2 510 195
Utbildningsprogram, Vuxenskolan
Gröna politikerdagar 
Nätverk beslutade av partistyrelsen
Jämställdhets- och mångfaldsarbete

ANDEL FÖR DISTRIKT OCH LOKALAVDELNINGAR 4 905 320

Total kostnad för riksorganisationen för ovanstående verksamhet 7 716 890

Er avgift 2020 framgår av faktura. 

Total avgift för Miljöpartiets organisationer beslutad av kongressen i rambudget 2020 1 900 000
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Taxa för vatten och avlopp 2022 

KS/2021/548 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:15 
  
Paragrafer §227 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Kerstin Björkäng Wirehed (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/548 
§ 227 
TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram en uppdaterad taxa för vatten och avlopp för 2022. 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 30 september 2022, § 76, höjs taxan med 4% på den fasta 
avgiften och 4% på den rörliga avgiften. Detta innebär en höjning med 340 kronor per år för ett 
jämförelsehushåll med förbrukning 150 m³/år boende i villa.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 23 november 2021, § 121, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 november 2021, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förslag till ny VA-taxa 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen VA-taxa för 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-01-04
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Taxa för vatten och avlopp 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram en uppdaterad taxa för 2022. Enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 30 september 2022, § 76, höjs taxan med 4% på den fasta avgiften och 4% på 
den rörliga avgiften. Detta innebär en höjning med 340 kr per år för en ett jämförelsehushåll med 
förbrukning 150 m³/år boende i villa.  
 
Beslutsunderlag  
Bifogat förslag till VA-taxa 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta föreslagen VA-taxa för 2022 
 

  

 
 Margareta Engkvist Björkenhall 

  Förvaltningschef 
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TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA 
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Höganäs kommun. 
 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Höganäs 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 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för dagvattenavlopp från gata och 
allmän platsmark är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

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

 
§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med 
 

3.1 bostadsfastighet: 
a) fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas för bostadsändamål. 
b) 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: 

butikslokal restaurang utställningslokal 

restaurang sjukvårdslokal utbildningslokal 

hantverkslokal småindustri hotell 

sporthall vandrarhem kontorsbyggnad 

 
3.2 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. 

 
3.3 obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte 
bebyggts. Till sådan obebyggd fastighet skall behovet av en va-tjänst, med hänsyn till hälsa 
eller miljö, bedömas som om fastigheten vore bebyggd enligt planen. 
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3.4 lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 
Denna ska innehålla utrymme för vistelse samt inredning och utrustning för matlagning 
och hygien. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet 
där lokalytan är avsedd för annat än bostad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 
3.5 allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) 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 dränvattenavlopp från 
fastighet. 

Ja Ja 

Dg dag- och dräneringsvatten från gata 
och allmän platsmark 

Nej Ja 

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 bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta. 

 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 
4.4 Avgift 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 anläggningsavgift betalas med: 
 exkl. moms, 

kr 
inkl. moms, kr 

a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
 

39 585 

 
 

49 481,25 

b) en avgift per m² tomtyta 45 56,25 

c) en avgift per lägenhet/bostad/enhet 17 235 21 543,25 

d) en avgift per sprinklerservis med servisventil till självkostnad 

e) uppgrävning och proppning av sprinklerservis med 
servisventil 

till självkostnad 

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

5.2 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 b), tomtyta, tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a) och c), förbindelsepunkter + lägenhet. 

 
5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

 
5.4 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska avgifter betalas enligt 5.1 a). 

 
5.5 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara redan betalad. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.2. 

 
5.6 Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet eller ökas 
fastighetens tomtyta, betalas tilläggsavgift enligt 5.1 b för tillkommande tomtyta avseende mark 
från fastighet för vilken tidigare inte erlagts anläggningsavgift. För tillkommande 
lägenhet/bostad/enhet betalas tilläggsavgift enligt 5.1 c (se § 3.4 för definition av lägenhet). 

Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den 
allmänna va-anläggningen nyttjas före nybebyggelse, erläggs i andra fall än som anges i 5.7 inte 
avgift för nybyggnad som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden ersatta 
förutvarande bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för tillkommande tomtyta. 
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Om, utan ändring av gällande detaljplan eller fastigheters användningssätt, 

- befintlig bebyggelse ersätts med ny; eller 
- om- eller tillbyggnad sker av befintlig bebyggelse; eller 
- befintlig fastighet uppdelas i flera fastigheter med delvis ny eller helt ny bebyggelse skall 

anläggningsavgift för uppkomna förändringar beräknas på följande sätt: 
Först uträknas anläggningsavgiften enligt gällande taxa efter fastighetens eller fastigheternas 
nya användningssätt och sedan efter den gamla användningen. Skillnaden mellan dessa båda 
belopp är den tilläggsavgift, som fastighetsägaren skall betala för beviljad till-, om- eller 
nybyggnad. 

 
5.7 Uppförs helt ny bebyggelse på fastighet som bildats av förut bebyggda fastigheter eller 
delar därav, och har därvid nybebyggelsen föregåtts av sådan detaljplaneändring som medfört 
att den tidigare fastighetsindelningen blivit väsentligt omändrad samt har dessutom på grund 
av planändringen, den ändrade fastighetsindelningen eller nybebyggelsen va-ledningsnätet 
måste byggas om och nya förbindelsepunkter upprättas, utgår för den nybildade fastigheten 
oreducerade avgifter enligt vad som föreskrivs i denna paragraf. 

 
§ 6 

6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas per fastighet med: 
 exkl. moms, kr inkl. moms, kr 

a) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

57 635 

 

72 043,75 

b) en avgift per m² tomtyta 53 66,25 

c) en avgift per sprinklerservis med servisventil till självkostnad 

d) uppgrävning, proppning av sprinklerservis med servisventil till självkostnad 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

 
6.2 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 

 
6.3 Kommunstyrelsen kan medge reduktion av avgiftspliktig tomtyta, om fastighet har så stor 
areal och är så belägen att tekniska förvaltningens kostnad för det lokala va-nätet i förhållande 
till fastighetens areal är väsentligt lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i 
allmänhet. 
Kommunstyrelsen kan bevilja anstånd för tomtyteavgift för den del av fastighetens areal som 
tills vidare inte utnyttjas för verksamhet på fastigheten. 

 
6.4 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter betalas enligt 6.1 a). 

 
6.5 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara redan betalad. 
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6.6 Uppförs helt ny bebyggelse på fastighet som bildats av förut bebyggda fastigheter eller 
delar därav, och om nybebyggelsen föregåtts av detaljplaneändring som medfört att den 
tidigare fastighetsindelningen blivit väsentligt omändrad och om va-ledningsnätet måst byggas 
om och nya förbindelsepunkter upprättas, tas oreducerade avgifter ut för den nybildade 
fastigheten, enligt vad som föreskrivs i denna paragraf. 

 
§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet (se §3.3) ska del av full anläggningsavgift betalas per fastighet med: 
 enligt bostadsfastighet (% 

av full avgift) 
enligt annan fastighet 

(% av full avgift) 

Avgift per uppsättning 
förbindelsepunkter 

5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 b) 100 % 6.1 b) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 % -  

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 
 enligt bostadsfastighet 

(% av full avgift) 
enligt annan fastighet 

(% av full avgift) 

Tomtyteavgift 5.1 b) - 6.1 b) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100 % - - 
§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamålen, erläggs avgift enligt 
5.1 eller 6.1 med procentsats som i nedanstående tabell anges för varje särskilt fall. 

Ändamål för vilket avgiftsskyldighet föreligger % av full anläggningsavgift 

V vattenförsörjning 35 % 

S spillvattenavlopp 35 % 

Df dag- och dränvattenavlopp från fastighet. 30 % 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, där sådan skyldighet inte tidigare funnits, skall 
tilläggsavgift motsvarande procentuell anläggningsavgift betalas enligt 8.1. 

 
§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift med: 
 exkl. moms, kr inkl. moms, kr 

Avgift per m² allmän platsmark för bortledande av 
dagvatten. 

 

5 

 

6,25 
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§ 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 betalas enligt särskilt antagen särtaxa. 

 
§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges på fakturan. 
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta betalas 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 
11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio 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 betalas 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 betalas enligt 
11.2. 

 
11.4 Avgiftsskyldighet enligt §§ 5.5, 5.6, 5.7, 6.5, 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 enligt 11.2 ut 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 för detta. 

 
12.2 Om en fastighetsägare begär 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 kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 

) 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13 – 19) 
 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas per fastighet med: 
 exkl. moms, kr inkl. moms, kr 

a) en fast avgift per år i relation till vattenmätarens 
storlek: 
1. mätare med anslutning qn 2,5 (5 m³) 
2. mätare med anslutning qn 6 (10 m³) 
3. mätare med anslutning qn 10 (20 m³) 
4. mätare med anslutning 50 mm 
5. mätare med anslutning 80 mm 
6. mätare med anslutning 100 mm 
7. mätare med anslutning 150 mm 

 
 

3 948 
8 088 

16 656 
25 336 
70 604 
93 948 

188 468 

 
 

4 935 
10 110 

20 820 
31 670 
88 255 

117 435 
235 585 

b) en avgift per m³ levererat renvatten en 
avgift per m³ levererat spillvattenavlopp 

7,88 
8,76 

9,85 
10,95 

c) dagvatten fastighet, fast avgift per år 416 520 

d) dagvatten gata, fast avgift per år 196 245 

e) en fast avgift per år i relation till sprinklerns 
servisdimension: 

  

 1) 100 4 960 6 200 

 2) 150 9 598 11 998 

 3) 200 19 196 23 995 

 4) 250 29 299 36 624 

 5) 300 38 391 47 989 

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för såväl vatten som spillvatten reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter (i procent av full avgift) ska därvid betalas för respektive ändamål: 

Fast avgift enligt § 13.1 a) endast vatten, 40 % endast spillvatten, 60 % 
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte ska 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 300 
m³/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 m³/lägenhet och år för fritidsbostad. 
Grundavgift tas ut även om förbrukningen bestäms på annat sätt än genom separat mätning. 
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13.4 Särskild reningsavgift ska betalas för annan fastighet med 14,95 kr per kg extra 
föroreningsmängd som avleds i spillvattenavloppet. 

 
13.5 För s.k. byggvatten för enstaka enbostadshus debiteras fast avgift enligt 13.1 a) samt en 
förbrukning på 300 m³/år, debiteras per dag, enligt 13.1 a och b), tills vattenmätaren sätts upp, 
eller att anmälan om byggvatten ej längre behövs kommer in. 

 
För byggvatten för stora byggen (ej enstaka enbostadshus) debiteras fast avgift enligt 13.1 a) 
samt en årsförbrukning på 1000 m³/år, debiteras per dag, enligt 13.1 a och b), tills 
vattenmätaren sätts upp, eller att anmälan om byggvatten ej längre behövs kommer in. 

 
13.6 För brandpostmätare debiteras utlåningsavgift om 500 kr samt för varje påbörjad månad 
en avgift om 150 kr. 

 
13.7 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska betalas en årlig avgift med ett 
belopp motsvarande 20 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste 
hela krontal. 

Mätning för intern fördelning av en fastighets förbrukning, tilläggsavgift per mätare och år 
debiteras med 20 % av avgiften enligt 13.1 a), avrundat till närmaste hela krontal. 

 
13.8 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av § 16. 
 
PUNKT 13.9 TAS BORT 
13.9 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-
ledning (kylvatten o d) ska betalas avgift med 50 % av avgiften enligt 13.1 b). Beloppet 
avrundas till närmaste hela krontal. 

 
§ 14 

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

Mängden dricksvatten eller spillvatten ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens 
bekostnad 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. 
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§ 15 

För obebyggd fastighet inom detaljplanerat område ska brukningsavgift betalas som om den 
vore bebyggd, enligt 13.1 a). Se § 3.3. 

 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för såväl vatten som spillvatten reduceras den fasta avgiften. 
Följande avgifter (i procent av full avgift) ska därvid betalas för respektive ändamål: 

Fast avgift enligt § 13.1 a) endast vatten, 40 % endast spillvatten, 60 % 
 

§ 16 

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: 
 exkl. moms, kr inkl. moms, kr 

Nedtagning av vattenmätare för vinterförvaring, eller vid ny- 
eller ombyggnad; fastighetsägaren svarar för kostnaden 

660 825 

Avstängning av vattentillförsel; enligt § 43 lagen om allmänna 
vattentjänster 

660 825 

Undersökning av vattenmätare, begärd av fastighetsägaren 660 825 

Länsning av vattenmätarbrunn 660 825 

Förgäves besök* 400 500 

Utebliven revidering av vattenmätare trots påminnelse 660 825 

Frusen eller skadad mätare 1 060 1 325 

Vinteravstängning av inkommande vattenledning 530 662 

Olovligt öppnande av servisventil 2 500 3 125 

Olovlig stängning av servisventil 2 500 3 125 

Olovlig bortkoppling av vattenmätare 2 500 3 125 

Olovlig upplyftning eller nedsättning av LTA-pump 2 500 3 125 

Ej inkomna handlingar (ex VA-lov, byggvatten) vid byggstart 1 060 1 325 

Akuta åtgärder på icke ordinarie arbetstid/påbörjad timme 
och person** + spolbil (inkl förare) 

500 + 1 239 625 + 1 549 

Underhållsservice av LTA-pump, ord arbetstid 1 365 1 707 
*exempel på förgäves besök: mätarkonsol ej uppsatt vid nyinstallation, vattenmätaren ej tillgänglig vid byte, 
fastighetsägare eller dennes representant ej hemma vid avtalad tid för mätarbyte. 
** exempel på akuta problem är vattenläcka. Byte av frusen vattenmätare är inte akut. Det är 
VA-personalen som gör bedömningen om det är en akut åtgärd eller inte. 
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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 betalas enligt särskilt antagen särtaxa. 

 
§ 17 

Avgift enligt 13.1 a) debiteras i förskott per månad, varannan månad enligt beslut av 
huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i förskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 14. 

 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall ske vid 
fastighetsöverlåtelse. Fastighetsägaren är skyldig att skriftligt anmäla förändrade förhållanden 
med anledning av fastighetsöverlåtelse eller dylikt.  
 
§ 18 

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-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
§19 

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 SWEDACSs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets 
storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt till 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.  

 
§20 

Vid betalning efter den på fakturan angivna förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. Vidare debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt övriga ersättningar för kostnader 
som är förenade med dröjsmålet. 
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TAXANS INFÖRANDE 
 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt §§13.1, 13.5 och 13.10 samt 
§ 14, 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 Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna 
vattentjänster. 
-------------- 
Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX § XX 
Taxan träder i kraft 2022-01-01 
KFS 20XX:XX 
(Ersätter KFS 2020:13)
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Utsedd att justera  Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
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Ordförande ……………………………………………… 
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     KS/2019/913 
§ 226 
ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR ÖSTRA TJÖRRÖD (TJÖRRÖD 
2:36 M.FL), "OUTLETOMRÅDET" I HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 149, att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra planprocess för rubricerad detaljplan. Kommunen har 
under de senast två åren haft en rejäl ökning av försäljningen av verksamhetsmark. För att inte riskera 
att i framtiden få brist på färdig planlagd mark för etablering av verksamheter föreslår 
kommunledningskontoret att ny mark planläggs för verksamheter. På Tjörröd finns det idag mark som 
inte är planlagd och som i översiktsplanen för staden är utpekat för verksamheter. Denna mark är 
därför naturlig att redan nu planlägga för just detta ändamål. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för verksamhetsområde. 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 23 november 2021, § 72, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 november 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 5 november 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 5 november 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 5 november 2021. 
  
Ytterligare underlag i ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, dagvattenutredning den 9 september 2019, 
Tyréns, Geotekniskt underlag den 21 januari 2019, 
Tyréns, Trafikutredning den 14 januari 2021, 
WSP, Markundersökning den 18 augusti 2021. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 17 december 2019, godkänt av plan och bygglovschef på delegation den 
17 december 2019, 
Granskningsförslag, upprättat den 28 maj 2021, godkänt av planutskottet den juni 2021, § 39, 
Granskningsförslaget reviderat den 5 november 2021. 
  
Förslag till beslut 
Leif Löwegren (SD) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 5 november 2021, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
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 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

 
att anta detaljplan för Östra Tjörröd (Tjörröd 2:36 m.fl) i Höganäs kommun, upprättad den 5 
november 2021. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-01-04
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Antagande av detaljplan för Östra Tjörröd (Tjörröd 2:36 
m.fl) i Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018 § 149 att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för rubricerad detaljplan. Kommunen har under de senast två åren haft en rejäl 
ökning av försäljningen av verksamhetsmark. För att inte riskera att i framtiden få brist på färdig planlagd 
mark för etablering av verksamheter föreslår kommunledningskontoret att ny mark planläggs för 
verksamheter. På Tjörröd finns det idag mark som inte är planlagd och som i översiktsplanen för staden är 
utpekat för verksamheter. Denna mark är därför naturlig att redan nu planlägga för just detta ändamål. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för verksamhetsområde. 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 5 november 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 5 november 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 5 november 2021. 

Ytterligare underlag i ärendet 
Teknik-och fastighetsförvaltningen, dagvattenutredning den 9 september 2019. 
Tyréns, Geotekniskt underlag den 21 januari 2019 
Tyréns, Trafikutredning den 14 januari 2021 
WSP, Markundersökning den 18 augusti 202 

Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 17 december 2019, godkänt av plan och bygglovschef på delegation den 17 
december 2019. 
Granskningsförslag, upprättat den 28 maj 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den juni 2021, 
§ 39. 
Granskningsförslaget reviderat den 5 november 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 5 november 2021,  
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för Östra Tjörröd (Tjörröd 2:36 m.fl) i Höganäs kommun, upprättad den 5 november 
2021. 

 Johan Lingebrandt 
 TF. Plan-och bygglovschef 
  

Fredrik Zelmerlöw 
Planarkitekt
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KS/2019/913 

PLANBESKRIVNING 

DETALJPLAN FÖR ÖSTRA TJÖRRÖD 
(TJÖRRÖD 2:36 M.FL) 

 

I HÖGANÄS,  

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

 
 
 
 
 
ANTAGANDEHANDLING 2021-11-05 
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FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
 
HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta i skala 1:1500 med tillhörande bestämmelser 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 
BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Fredrik Zelmerlöw, planarkitekt och planförfattare 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
Arash Borhan, trafikplanerare 
Victor Storm, exploateringsingenjör 
Dino Krcic, exploateringsingenjör 
Karl Rüter, exploateringschef 
Pär Ragvald, stadsmiljöchef 
Richard Åkesson, kommunekolog 
Faik Rrecaj, VA-ingenjör 
Linda Adler, Lantmäteriingenjör  
Gunilla Sandebert, Stadsarkitekt    
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för verksamhetsområde. 

 
 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2018  (KS/2018/682) att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för rubricerad detaljplan. 
 
Kommunen har under de senast två åren haft en rejäl ökning av försäljningen av 
verksamhetsmark. För att inte riskera att i framtiden få brist på färdig planlagd mark för 
etablering av verksamheter föreslår kommunledningskontoret att ny mark planläggs för 
verksamheter. På Tjörröd finns det idag mark som inte är planlagd och som i 
översiktsplanen för staden är utpekat för verksamheter. Denna mark är därför naturlig att 
redan nu planlägga för just detta ändamål. 

 
 

PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande. 
 
SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget 
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 
Efter samrådet bearbetas förslaget. 

 
 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige/byggnadsnämnden för 
antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  
 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande.   
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PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet är placerat i östra Höganäs.  
 
Planområdet omfattar ca 70 000 kvadratmeter. 
 

 
 

Karta: Aktuellt planområdet i kommunen 
 
 

 
 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet innefattas av del av fastigheterna Tjörröd 2:36, Jaguaren 5 
och Jaguaren 6. Höganäs kommun äger alla fastigheter.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 vann laga kraft 2019-12-06. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet: 
 Utbyggnadsområden för verksamheter i norra delen av Höganäs som ansluter till 

befintligt industriområde i Tjörröd. Utbyggnad sker på jordbruksmark, men i direkt 
anslutning till befintligt verksamhetsområde vilket gör det till en strategiskt god 
lokalisering. 

 
 

 
Karta: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 

 
 

 
DETALJPLANER  
GÄLLANDE DETALJPLAN 
Planområde, genomförandetid 
Detaljplanen redovisar  
 att området bland annat ska användas till industri. 
 
Gällande detaljplan kommer att ersättas med föreslagen detaljplan. 
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Karta: Kartutsnitt av gällande detaljplan, röd markering är föreslaget planområde 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

OMRÅDET IDAG 
Området idag består av jordbrukslandskap och vegetation.  
I norr gränsar området till Måarpsvägen, i öster till intilliggande jordrbruk/bondgård, i 
söder till det kommunala naturreservatet Ärtan och Bönan och i väster till befintlig 
verksamhet.   

 

 
Planområdet 
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Planområdet 
 
 
LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI 
Området lutar kraftigt och har högsta punkt runt 12 meter och lägsta punkt runt 6 meter.  
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Karta: Höjdsättningskarta (rött planområdet) 
 
GEOLOGI 
 
 

Geofysiska- och geotekniska undersökningar har utförts inom fastigheten 
Tjörröd 2:36 i syfte att lokalisera gruvgångar i berggrunden. De geofysiska 
undersökningarna (resistivitet- och IP- mätning) har utförts längs med 4 
linjer på fastigheten och geotekniska undersökningar med borrning i berg har 
sedan utförts i utvalda punkter på linjerna för att kontrollera avvikande 
mönster från de geofysiska mätningarna, mönster som kan vara gruvgångar, 
se figur 1. 
 

 
 
Figur 1. Redovisning av geofysisk och geoteknisk undersökning. Avvikelser som 
kontrollerades med borrningar är de ytliga gula områdena samt de djupare gröna/gula 
områdena i modellen. Bildkälla Tyréns. 
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Resultatet från undersökningarna visar avvikelser i geofysikmodellen inom 
stora delar av området på ca 3-7 m djup samt på ca 20 m djup. Borrningarna 
har verifierat avvikelser i berget som kan tolkas som igenfyllda gruvgångar 
alternativt svagare partier i berget. 
 

 
Figur 2. Översikt av fastigheten Tjörröd 2:36. Norr om fastigheten löper Måarpsvägen i öst-västlig riktning. 
Bildkälla Tyréns 
 

 
Figur 3. Tolkning av berggrundens egenskaper efter utförda undersökningar. Bildkälla 
Tyréns. 
Grön – Inga/mycket små avvikelser. 
Röd – Tydliga och ytliga avvikelser som delvis har verifierats av geoteknisk 
borrning. 
Blått – Stor avvikelse i hela geofysikmodellen. Kan vara svagare berg eller annan bergtyp. Svårtolkad yta där 
gruvgångar inte kan uteslutas 
 

I figur 1 finns en översikt av fastigheten och i figur 2 visas översiktligt linjer 
för geofysisk mätning och tolkning av var gruvgångar kan finnas med hjälp av 
färger. Byggnation inom stora delar av fastigheten, inom områden där 
avvikelser har noterats (blåa och röda områden i figur 3), kräver försiktighet 
vid exploatering och grundläggning av byggnader kan kräva 
förstärkningsåtgärder. 
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DAGVATTEN 
 
Syfte:  
Utredningens syfte är att undersöka förutsättningarna för dagvattenhantering inom 
planområdet Tjörröd 2:36 m.fl. Utredningen ska lämna förslag på åtgärder för att skapa 
en god dagvattenbalans och hållbart miljö inom området som kan ge positiva effekter när 
det gäller dagvattenutjämning och belastningsvariationer uppströms och nedströms 
planområdet. 
 
Förutsättningar: 
Planområdet Tjörröd 2:36 m.fl består helt och hållet av åkermark och ligger i nordöstra 
delen av Höganäs. Marknivåerna inom området ligger mellan ca + 6,3 och + 12,05 möh 
(bild.2). Det finns en höjdrygg på nordvästra delen av planområdet.  
  
 
 JORD- OCH BERGFÖRHÅLLANDEN  
Tidigare utförda undersökningar visar i utförda skruvprovtagningar att sedimentärt berg  
påträffas mellan ca 1,0 och 4,0 m under befintlig markyta. Jordlager ovan bergytan består 
av sand och lermorän under sandig humusjord.  
Sedimentärt berg har en vittrad zon överst.  
 
GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN  
Enligt tidigare undersökningar har grundvattennivån avlästs i öppna 
skruvprovtagningshål på nivån ca +8,0 till +9,5 motsvarande ca 0,5-2,0 m under befintlig 
markyta. I svackan i områdets sydöstra del har grundvattenytan avlästs på nivån ca +4,7 
motsvarande ca 2 m under befintlig markyta.  
Lodningen utfördes i februari 2015. 
Det finns befintlig VA system med bra kapacitet väster om planområdet.  
 
DAGVATTENBERÄKNINGAR  
 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR-DIMENSIONERING  
Magasinstorleken styrs av kravet på magasineringsvolym per hektar reducerad yta och 
max tillåtet utsläppsflöde på 1,5 l/s x ha.  
Fördröjning till varje delområde hanteras i separata fördröjningsytor.  
För magasinsberäkning används den varaktighet som ger största magasinsbehovet, dock 
inget regn längre än 24 timmar. 
 
På bilden nedan visas tre områden som påverkas av dagvattenhanteringen. DO1 och 
DO2 är aktuella för denna föreslagna detaljplan.  

Page 211 of 471



ANTAGANDEHANDLING 2021-11-05  PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR ÖSTRA TJÖRRÖD 
 

 
12             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 

 
 
 
PRINCIPLÖSNING FÖR DAGVATTEN  
Dagvatten kommer att hanteras för alternativet med utsläppskravet på 1,5 l/s ha för  
10 års regn med 24 timmars varaktighet och även konsekvenser av ett 100 års regn har 
bemötts.  
För att undvika belastningen på befintligt dagvattenledningssystem måste en fördröjning 
av dagvatten ske inom planområdet enligt ovan. Dagvattnet inom området bör avledas i 
så stor utsträckning som möjligt över grönytor och andra genomsläppliga ytor.  
 
DAGVATTENMAGASIN, STORLEK OCH PLACERING  
 
Söder om DO1 och DO2 fanns utrymme(ca 5000 m2 se bild 6) för placering av 
fördröjningsmagasin som kan magasinera dagvattenvolymer på ca 4000 m3 från  
DO1(2062 m3) och DO2(736 m3) och ca 25 % av DO3(1100 m3) som generas av  
10 årsregnet med 24 timmars varaktighet respektive 100 årsregnet med 40 minuters 
varaktighet. Dessa volymer kan hanteras i dagvattenmagasinet innan man släpper ut i 
dikningsföretaget. Fördröjningsmängder är hanterbara om man reglerar utsläppsflödet 
med flödesregulator vid dagvattenmagasinets utlopp. 
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Placering av dagvattenmagasin söder om delområden 
 
Beräkningarna som är gjorda i denna utredning ska ses som ”worst case” i det avseendet 
att om inga andra fördröjande eller infiltrerande åtgärder görs så kommer det att behövas 
denna storlek på magasin/dammar. Öppna fördröjningsdammar/magasin kan förutom 
att utjämna och rena dagvattnet även erbjuda estetiska värden. Dammar med vattenspegel 
ser mycket trevligare ut samtidigt som vattnet lockar djur och växtlighet som kan skapa 
bättre miljö kring dammarna. Nivån i dammarna bör inte vara för låg så att dammen 
riskerar bottenfrysning  
 
NATUR 
De till planområdet angränsande stengärdena har under sommaren 2019 inventerats med 
avseende på kärlväxter. Trädvegetation utgörs av  
 
Skogsek 
Vårtbjörk 
Sälg 
Ask 
Asp 
Klibbal 
Glasbjörk 
Apel 
Rönn 
 
Bland buskar kan nämnas brakved, slån, fläder, hassel, hårig nyponros, gråvide och 
trubb/spetshagtorn. Fältvegetationen i gärdet är präglad av mångårig 
jordbruksverksamhet och domineras av kvävegynnade arter. Här finns 
 
Hundäxing 
Åkertistel 
Kvickrot 
Gråbo 
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Snärjmåra 
Knylhavre 
Åkerförgätmigej 
Hundkäx 
Brännässla 
Krusskräppa 
Rödven 
Vägsenap 
Rödsvingel 
Buskstjärnblomma 
Nejlikrot 
Sibirisk björnloka 
Fältveronika 
Harkål 
Rönn 
Hallon 
Lundgröe 
 
Trädvegetationen med gärde har grön strukturell betydelse då den länkar samman olika 
grönområden, som Ärtan och Bönan med områden längre norrut. De har även en 
betydelse för landskapsbilden i övergången mellan verksamhetsområdena och 
jordbruksbygd. Ekologiskt är de även en fortsättning på skogsområdet Ärtan och Bönan 
och gångvägen inom sistnämnda bör utökas till skogen norr om Måarpsvägen inom 
fastigheten Tjörröd 2:36 och på sikt vidare till områdena runt Tjörröd återvinningsgård 
och Margreteberg. Ett sådant stråk ger utökade rekreationsmöjligheter. 
 
Stengärdena omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. miljöbalken och gärdet mellan Tjörröd 
2:36 och Jaguaren 5 härstammar troligen från skiftesreformen under första halvan av 
1800-talet.  
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För att koppla ihop grönområdena i närområdet och bilda en grön infrastruktur mellan 
Ärtan och Bönan (kommunalt naturreservat söder om planområdet) och grönområdet 
norr om planområdet (se bilder ovan) behöver fastigheten Tjörröd 2:36 bidra med 
infrastruktur både för djur samt människor. 

 
MARKFÖRORENINGAR 
WSP gjorde 2020-08-18 en översiktlig miljöteknisk markundersökning av planområdet. 
Inom ramen för den utförda översiktliga miljötekniska markundersökningen kan det 
konstateras att undersökta prover visar på att det inte föreligger en generell 
föroreningssituation inom området. Utifrån nuvarande markanvändning samt planerad 
exploatering av området till verksamhetsområde, bedöms därför inga oacceptabla miljö- 
och/eller hälsorisker föreligga. 

 
RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning för 
inom det specifika planområdet har inte genomförts. 

 
 
TRAFIK  
Vägnätet inom området har idag olika väghållare. Gatunätet inom det befintliga outlet- 
och industriområdet är kommunalt. Måarpsvägen norr om planområdet är en statlig väg 
till skillnad från Gärdesgatan som är en kommunal väg. Måarpsvägen saknar i dagsläget 
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förbindelser för gång- och cykel. På Gärdesvägen finns det däremot en gång- och 
cykelbana som sträcker sig från den nordvästra delen av planområdet till väg 111. 

 

 

Grön – kommunen 
Gul – trafikverket 
Röd – enskild väg 

In- och utfarterna kring outleterna längs Smältaregatan är dimensionerade med stora 
radier. Hastigheten längs planområdet är idag 70 km/h på Måarpsvägen. Inne i 
outletområdet längs Gärdesgatan är hastigheten 40 km/h. Trafikmängder på befintligt 
vägnät inom och kring planområdet, redovisas nedan.                            

 
 

  intervall  antaget medeltal tung trafik 

A Väg 111, norr Gärdesgatan 
50 km/h 

5750 f/d - 7400 f/d 6600f/d 8% 

B Väg 111, norr Industrigatan 
50 km/h 

7200 f/d – 9200 f/d 8200 f/d 8% 

C Väg 111, söder Industrigatan 
50 km/h 

8700 f/d – 11300 
f/d 

10100 f/d 10% 

D Industrigatan, öster väg 111 
40 km/h 

 1200 f/d 11% 

E Bruksgatan, väster väg 111 
40 km/h 

 5000 f/d 10% 

F Väg 111, söder väg 112 
50 km/h 

9300 f/d- 12150 f/d 11000 f/d 9% 

G Väg 112, öster om … 
50 km/h 

6300 f/d – 8100 f/d 7300 f/d 10% 

H Väg 1435, norr väg 112 
70 km/h 

970 f/d – 1530 f/d 1200 f/d 6% 

I Måarpsvägen (Gärdesgatan) 1100 f/d – 1300 f/d 1200 f/d 10% 
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70 km/h 
J Gärdesgatan, öster väg 111 

40 km/h 
1900 f/d – 2300 f/d 2000 f/d  uppgift saknas 

 
BULLER 
 
De översiktliga trafikbullerberäkningarna från trafikutredningen har fokuserats på två 
punkter mot väg 111, sträckan mellan cirkulationsplatsen vid väg 112 och korsningen 
med Bruksgatan/Industrigatan. Beräkningarna har genomförts med hjälp av 
beräkningsprogrammen BullerVäg II version 1.3.1. 
 

 
I tabellen nedan redovisas den beräknade ekvivalentnivån vid fasad, det vill säga den 
genomsnittliga trafikbullernivån under ett dygn, vid de två husen utmed väg 111. 
 

 
Beräknade bullernivåer vid fasad idag angett som dBA ekvivalentnivå. 
 
 
RIKSINTRESSEN 
KUSTZON 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 
4 kap miljöbalken. 
 
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
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friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken 
som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Page 218 of 471



ANTAGANDEHANDLING 2021-11-05  PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR ÖSTRA TJÖRRÖD 
 

 
19             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 

PLANFÖRSLAG 
INLEDNING 
 
Höganäs kommun vill med detta planförslag informera att det fortfarande finns outredda 
frågor kvar som behöver besvaras innan ett slutgiltigt förslag kan presenteras. Ett sådant 
exempel är trafikfrågorna. Mot bakgrund av detta tar vi gärna emot förslag och tips på 
hur detaljplanen kan utvecklas och förbättras.  
 
SAMMANFATTNING 
Den framtida markanvändningen omfattar att möjliggöra verksamhetsområden.  
 
 
FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
 
VERKSAMHETER OCH KOMMERSIELL SERVICE 
 
I majoriteten av området föreslås Z bestämmelse för att reglera användningen av mark till 
verksamhetsområde. I verksamhetsområde inkluderas exempelvis lagerverksamhet. En 
transformatorstation föreslås för att kunna klara av energibehovet, detta regleras genom 
E.  

 
 
RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
 
11 meter total byggnadshöjd är föreslaget i detaljplanen för att kunna klara av de framtida 
verksamheternas möjligheter och behov att exempelvis kunna ha kranar eller andra höga 
tillbehör till sina arbetsplatser. Byggnaders placering föreslås ligga 4 meter från 
fastighetsgräns för att skapa utrymme mellan fastigheterna och för att fastigheterna ska 
kunna tillgodose andra behov som exempelvis god siktlinje och trafiksäkerhet. Prickmark 
föreslås också för att begränsa byggnadens utformning och riktlinjerna som används 
baseras på närliggande område struktur för att på så vis anpassa utformningen till de 
befintliga miljöerna samt skydda ledningar. I förslaget ingår ingen exploateringsgrad per 
fastighet, däremot ska att alla nödvändiga anläggningar som exempelvis parkering och 
avfallshantering lösas inom egen fastighet.  
 
 
HÅLLBART BYGGANDE 
Höganäs kommun är positiv till placering av solceller på tak för att underhålla byggnader 
med värme samt användningen av gröna tak inom området. Andra exempel på detta är 
cykelparkering och gröna tak.  

  
 
FÖRESLAGEN NATUR, REKREATION 
 
RIKTLINJER FÖR NATUR OCH PARKS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
 
Naturområdet ska bevaras och därför föreslås N – Natur  i detaljplanen för att på så vis 
säkerhetsställa de gröna värdenas framtid. Möjlighet till koppling från söder Ärtan och 
Bönan till skogsområdet norr om planområdet säkerhetsställs också genom att erbjuda 
två alternativa gröna vägar.  
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FÖRESLAGEN TRAFIKSTRUKTUR 
 
VÄGSTRUKTUR 
För att trafiken ska kunna ta sig in i området på ett bra sätt föreslås två utfarter mot den 
norra sidan. Den ena utfarten är riktad mot Måarpsvägen och den andra är riktad mot 
Gärdesvägen. Detta eftersom det inte är möjligt att bygga en sammankopplad vägstruktur 
inne i planområdet. Det finns en trädallé som delar planområdet vilket gör att det inte är 
möjligt att skapa en intern vägstruktur.  
 
Utifrån ett helhetsperspektiv kommer en rondell behöva byggas vid korsningen väg 111 
och Bruksgatan. Detta för att kunna hantera framtida trafikflöden och framför allt skapa 
ett bättre flöde under sommarhalvåret. En framtida gc-bana planeras också att byggas i 
samband med att området norr om Måarpsvägen planläggs. Gc-banan anses behöva för 
att på ett bra sätt koppla ihop den planerade bebyggelsen med området väster om. 
 
 
NY INDUSTRIGATA 
Den interna gatustrukturen kommer att ha en industrikaraktär eftersom det inte finns ett 
behov av ett välutvecklat gc-nät. Det kommer endast finnas enklare gångbanor som 
möjliggör anslutning till de framtida fastigheterna. Det kommer även att läggas till ett 
utfartsförbud mot Smältaregatan. En eventuell utfara mot Smältaregatan skulle utgöra en 
fara mot trafiksäkerheten i området.  
 
UTFARTER MOT MÅÅARPSVÄGEN och GÄRDESVÄGEN 
Nedan illustreras svängradier och körspår för de nya utfarterna. 
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PARKERING, UTFARTER 
Parkering och angöringsytor ska lösas på egen tomt och utreds närmre i bygglovsskedet. I 
samband med bygglovsgranskning ska det säkerställas att de transportrörelser som sker 
inne på fastigheten kan göras på ett sådant sätt att de möjliggör en trafiksäker angöring till 
gatan. Det är även viktigt att anslutningarna görs på ett trafiksäkert sätt i förhållande till 
övriga fastigheter.   
 
BULLER 
En trafik- och bullerutredning har sammanställts av Tyréns och ligger till grund för 
diskussionen som presenteras här. Trafikprognosen för 2040 visar på att trafikflödet på 
väg 111, sträckan mellan cirkulationsplatsen vid väg 112 och korsningen med 
Bruksgatan/Industrigatan, beräknas öka med ca 3700 fordon från räkneåret 2017 till år 
2040, med utbyggnaden av planområdet inkluderad. Effekten på de ekvivalenta 
bullernivåerna är dock små, då ekvivalentnivån beräknas öka med 1 dBA jämfört med 
dagens nivå.  
 
FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Planområdet ligger inom det kommunala VA-nätet. VA kommer att anslutas till området 
från befintligt VA i Måarpsvägen och Flisgatan. 
Dagvattnet från planområdet avleds till dagvattenmagasinet som sedan rinner vidare 
söderut i befintligt dagvattensystem. 
 
 
DAGVATTENHANTERING 
I Ärtan och Bönan kommer ett dagvattenmagasin att anläggas för att lösa 
dagvattenhantering i Tjörrödsområdet. Utformning och processarbetet kommer ske i  
samband med i projekteringen parallellt med planarbetet.  
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas tredje kvartalet 2021.  
 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 
AVTAL 
Ett planavtal upprättats mellan planavdelningen och kommunledningskontoret som 
bekostar planläggning.  
 
ANSVARSFÖRDELNING 
Höganäs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. 
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för drift och underhåll. Kommunen ansvarar för 
anläggandet av VA. 

.  
Exploatören skall både kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av 
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter, samt huvudmän för 
eldistribution och gasdistribution innan markarbeten utförs inom kvartersmark för 
markering av förekommande kablar. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Detaljplanen medför till fastighetsrättsliga åtgärder såsom avstyckningar och eventuella 
ledningsrätt. Även fastighetsbestämning behövs för den gräns som går längs med 
Måarpsvägen. Fastighetsbildningarna i fråga ansöks hos lantmäteriet och handläggs av 
densamma.   
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Betalas av kommunen.  
 
TEKNISKA FRÅGOR 
 
GEOTEKNISKA ÅTAGANDEN 
Vid försäljning av mark kan det behövas ytterligare komplettering av geotekniska 
undersökningar för att säkerhetsställa exakta markförhållanden.   
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UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
För att kunna genomföra detaljplanen krävs det åtgärder på befintlig fastighet så som 
geologi, grönstråk, dagvattenhantering samt åtgärder i omgivande gatunäret. 
Genomförande av planen kräver åtgärder i det kommunala nätet på Indsutrigatan-
Smältaregatan samt ny utformning av del av Måarpsvägen.  
 
Ombyggnad av Industrigatan och Smältaregatan samt mycket tydlig skyltning vid 
Industrigatan in mot Outlet-området är en viktig åtgärd för att minska trafikbelastningen 
längs väg 111 och i korsningen mellan Gärdesgatan och väg 111.  
 
 
Mot bakgrund av de ovan presenterande förutsättningarna och att kunna genomföra 
önskvärd utformning föreslår Höganäs kommun att del av Trafikverkets väg på 
Måarpsvägen överlåts till Höganäs kommun, se figur nedan.  

 
 
 
UTBYGGNAD AV DAGVATTENOMRÅDE 
Idag finns det en ca 70 år gammal dikningsföretag som avvattnar stora delar av åkermark 
kring Tjörröd planområdet (se bild nedan).  
I samband med byggnation av planområdet föreslås att sträckan 1-2-3 slopas och läggs en 
ny ledningssträcka 1-3 på ca 200 meter enligt bild nedan. Utsläppet från nya 
fördröjningsmagasinet föreslås vid punkt 1 (bild nedan).  
Sträckan 3-4 bör TV inspekteras och rengöras från rötter, sediment och olika 
beläggningar samt relinas vid behov. Dikningsföretagets ledning avleder dag- och 
dräneringsvatten till punkt 4  
(DNB 1943, kommunal ledning) som sedan rinner vidare söderut mot City Gross 
dagvattenmagasinet. 
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Dikningsföretag söder om delområden. 
 
ÖVERSVÄMNINGSRISKER  
 
BEDÖMNING AV ÖVERSVÄMNINGSRISKER  
 
Om planeringen av området sker enligt ovanstående principer och med det 
fördröjningsmagasin som föreslås i denna utredning är risken för översvämning minimalt.  
Det är omöjligt att skydda ett område från översvämning när 100 års regn med lång 
varaktighet inträffar, men det går alltid att skydda området genom god planering så att 
konsekvenserna blir minimala. Det gäller att planera efter försiktighetsprincipen.  
Rinnvägarna inom planområdet ska hanteras på rätt sätt genom att planera dagvattnets 
avrinning.  
Bebyggelse måste ligga tillräckligt högt och vara placerade på rätt plats och inte ligga i 
lågpunkter och instängda ytor.  
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Klimatförändringarna förväntas medföra kraftiga och intensiva regn som ökar risken för 
överbelastade bäckar och dagvattenledningar.  
Fördröjningsmagasinet som kommer att placeras söder om planområdet omhändertar allt 
dagvatten som genereras av hårdgjorda ytor från DO1, DO2 och södra delen av DO3 
samt dagvatten som rinner på marken till magasinet. 
 
SLUTSATS  
Fördröjning av dagvatten för 10 års regn med utsläpp av 1,5 l/s ha ger större 
magasineringsvolymer än fördröjning av dagvatten för 10 års regn med utsläpp av 2,5 l/s 
ha eller 4,0 l/s ha.  
Resultat för utsläpp 1,5 l/s/ha DO1:  
· Större fördröjningsvolymer 2062 m3.  
· Mindre flöde till recipient 8,3 l/s.  
Resultat för utsläpp 4 l/s/ha DO1.  
· Mindre fördröjningsvolymer 1263 m3.  
· Större flöde till recipient (22 l/s)  
Resultat för utsläpp 1,5 l/s/ha DO2:  
· Större fördröjningsvolymer 736 m3.  
· Mindre flöde till recipient 2,55 l/s.  
Resultat för utsläpp 4 l/s/ha DO2.  
· Mindre fördröjningsvolymer 461m3.  
· Större flöde till recipient 6,8 l/s. 
 

 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 10 år från den dagen detaljplanen har vunnit laga kraft enligt PBL 
4 kap. 21 §.  
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS 
GENOMFÖRANDE 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 
BEHOVSBEDÖMNING  
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas 
och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att 
genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 § PBL (2010:900). 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

 
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER  
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen får en inkomst av försäljning av fastigheterna inom detaljplaneområdet.. 
Kommunen får en utgift för flytt av VA-ledningar och utbyggnad av lokalgata. 
Kommunen får även utgift för fastighetsbildningsärenden. 
Eftersom allmän platsmark, park och lokalgata föreslås kommer kommunens park och 
gatuavdelning att behöva ökad driftkostnad för underhåll.  

 
 

HÄLSA, SÄKERHET, BULLER  
 
BULLER 
Trafik-och bullerutredningen som har sammanställts av Tyréns visar att effekterna av 
bullernivån är liten då ekvivalentnivån beräknas öka med 1 dBA jämfört med dagens nivå.   
Med anledning till detta anser Höganäs kommun att det inte behöver vidtas några 
bulleråtgärder längs väg 111 och att även de andra områdena runtomkring ligger under 
risknivån. 
 
VATTEN 
Dagvattnet som genereras av planområdet Tjörröd 2:36 kommer att fördröjas i ett 
dagvattenmagasin som kommer att anläggas söder om planområdet. Dagvattnet från 
magasinet rinner vidare söderut i dagvattenledning (ca 900 meter) och släpps ut i ett 
befintligt dagvattenmagasin söder om väg 112. Dagvattnet från detta magasin avleds till 
Öresund som recipient, mellan Höganäs hamnen och Reningsverket. Utsläppet är vid 
samma plats som avloppsreningsverket och denna recipient är klassat som mindre känslig 
recipient för föroreningar, smuts, bakterier och flöde. 

Rördimensionen nedströms planområdet har god kapacitet och klarar utsläppsflödet från 
dagvattenmagasinet. Dagvattenmagasinet hjälper att härleda vattenflödet samtidigt som 
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bidrar till mindre mängder föroreningar och motverkar ojämna flöden nedströms 
planområdet. Dagvattenmagasinet har flera funktioner förutom att vara flödesutjämnare. 

Dagvattenmagasinet fungerar som fälla för föroreningar och näringsämnen genom 
sedimentation och genom det biologiska livet i dammen innan vattnet släpps ut i 
dagvattensystemet. 

Planförslaget kommer innebära att åkermark blir anspråkstagen och således kommer det 
bli minskat utsläpp relaterat till jordbruk, som nitrat och kväve. Vidare kommer 
planförslaget också innebära mer hårdjord yta, som parkering, med viss risk för negativa 
effekter i form av små mängder oljespill. Dessa problem kommer att hanteras med 
oljeavskiljare.  

Sammantaget bedömer Höganäs kommun att MKN kommer att förbättras i området.  

 
 
 
. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2018  (KS/2018/682) att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för rubricerad detaljplan. 
 
Kommunen har under de senast två åren haft en rejäl ökning av försäljningen av 
verksamhetsmark. För att inte riskera att i framtiden få brist på färdig planlagd mark för 
etablering av verksamheter föreslår kommunledningskontoret att ny mark planläggs för 
verksamheter. På Tjörröd finns det idag mark som inte är planlagd och som i 
översiktsplanen för staden är utpekat för verksamheter. Denna mark är därför naturlig att 
redan nu planlägga för just detta ändamål. 

 
 

PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande. 
 
SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget 
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 
Efter samrådet bearbetas förslaget. 

 
 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige/byggnadsnämnden för 
antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  
 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande. 
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 15 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
GEODATAAVDELNINGEN  (2021-06-29)  redaktionella ändringar i plankarta, 
planbeskrivning och teknisk kontroll av kartan. 
 

Kommentar: 
Yttrandet tillmötesgås. 
 
VA-Avdelningen  (2021-06-29)  Ingen erinran. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN  (2021-06-30)  Ingen erinran. 
 
NSR  (2021-07-01)  
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. NSR har inget nytt att erinra. 
 
TRAFIKVERKET  (2021-07-02)  
 
Trafikverket vidhåller att det på plankartan ska framgå att inga byggnader placeras 
närmare vägområdet än 12 meter. Denna fråga har inte hanterats i samrådsredogörelsen. 
Likaså ska det säkerställas att inga fordon eller andra oeftergivliga föremål placeras inom 
vägens säkerhetszon, vilken är fem meter in från vägområdet. Så länge staten är väghållare 
är detta krav som ska beaktas.  Kommunen föreslår att del av Måarpsvägen övergår till 
kommunal väghållning. Trafikverket ser positivt på detta då kommunens 
exploateringsplaner gör att vägens statliga funktion upphör. Som Trafikverket skrev i 
samrådsyttrandet anser vi dock att kommunen ska ta över en större del av vägen, fram till 
korsningen av 1435 samt även väg 1435 och välkomnar en framtida dialog kring 
övertagandet. Ett avtal om förändrat väghållarskap bör vara tecknat innan planen tas upp 
för antagande. Detaljplanen innehåller en anslutning till statlig väg. I detaljplaneprocessen 
tar Trafikverket ställning till anslutningens placering samt val av korsningstyp. I god tid 
före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna 
detaljutformningen för anslutningen. Att kontakt ska tas med Trafikverket samt att 
Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för anslutningen ska framgå av 
detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens 
geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid 
tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt 
med Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, som 
du finner på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken 
detaljplan anslutningen tidigare behandlats samt Trafikverkets ärendenummer. Detta är 
dock inte aktuellt om väghållarskapet förändras. 
 

Kommentar: 
Yttrandet tillmötesgås delvis. Höganäs kommun är oense angående Trafikverkets yttrande 
gällande byggnaders placering, 12 meter från vägområdet. Majoriteten av 
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grannfastigheterna ligger betydligt närmre Trafikverkets väg och därför passar det inte in i 
kulturmiljön att förhålla sig på ett annorlunda sätt. Vidare kan inte Trafikverket 
exempelvis bygga ut sin väg då det hade inneburit att dessa grannfastigheters hus hade 
behövts rivas. Däremot håller Höganäs kommun med om att en 5 meter säkerhetszon är 
viktig vilket plankartan reglerar i form av prickmark. 
 
RÄDDNIGNSTJÄNST (2021-07-05) ingen erinran under förutsättning att 
samrådsyttrande följs. 

 
Kommentar: 

Yttrandet har noterats. 
 
SKANOVA AB (2021-07-05) ingen erinran. 
 
 
FASTIGHETSAVDELNINGEN (2021-07-05) ingen erinran. 
 

 
LÄNSSTYRELSEN (2021-07-09) Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna kan 
länsstyrelsen komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas 
utan ytterligare kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens 
lämplighet gällande riksintresse högexploaterad kust, MKN vatten, markföroreningar och buller. 
 
 

Kommentar: 
Yttrandet tillmötesgås. 
 
 
LANTMÄTERIET (2021-07-19) 
Planområdet verkar beröra även Tjörröd 2:4, denna tas inte upp bland berörda fastigheter 
i planbeskrivningen.  
I planbeskrivningen s. 24 respektive s. 27 framgår att genomförandetiden är 10 år. På 
plankartan är det angivet 5 år bland planbestämmelserna. Det år således 5 år som gäller. 
 
 

Kommentar: 
Yttrandet tillmötesgås. 
 
 
REGION SKÅNE (2021-07-19) Avstår från att yttra sig. 
 
 
MILJÖAVDELNINGEN (2021-07-28) ingen erinran. 
 
STADSARKITEKT (2021-07-28) ingen erinran. 
 
Ej bedömd SAKÄGARE 1 (2021-07-28)  
Jag anser att ta bort fotosyntes, och därmed minska kolinlagring och matproduktion, i 
Tjörröd 2:36 mfl inte är förenligt med miljöbalken samt internationella, nationella och 
lokala överenskommelser. De styrande i Höganäs måste därför genast ta nytt beslut som 
innebär stopp för alla åtgärder som innebär minskad kolinlagring på det som 1 januari 
2021 är åkermark, dvs bygg inte på den högvärdiga åkermarken i Höganäs kommun. 
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Kommentar: 
Kommunen har planmonopol och därför rätt att pröva markens lämplighet för 
verksamhetsområde. Miljöavdelningen, kommunekologen och Länsstyrelsen Skåne har i 
sin roll som tillsynsmyndigheter inte yttrat sig om att planen inte är förenlig med 
miljöbalken. Detaljplanen bidrar till biologisk mångfald genom bland annat att anlägga en 
sjö till det kommunala naturreservatet Ärtan och Bönan, nya träd kommer att planteras 
för att förbättra trädallén i öster och matjorden kommer att transporteras till närliggande 
bondgårdar. Sammanfattningsvis är kommunens bedömning att detaljplanen inte medför 
någon negativ inverkan på platsen i stort, vilket även naturvärdesinventeringen, 
undersökningen om betydande miljöpåverkan eller markundersökningen påvisat.   
 
SAKÄGARE 2 (2021-07-28) Inkommen efter att granskningstiden har gått ut. 
Har synpunkter på trafiken i Tjörröd. 
 
 

Kommentar: 
Efter att en trafik- och bullerutredning har gjorts redogör den att detaljplanens påverkan 
på Tjörröds området är begränsat. Mot bakgrund av utredningen tillmötesgås inte 
yttrandet. 
 
 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 4 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan 
med kommentarer. Synpunkter från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket och 
Geodataavdelningen har föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis 
ändras planförslaget enligt följande: 

 Redaktionella ändringar 
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter genomförd granskning har synpunkter föranlett till förtydligande av 
planbeskrivningen som bedöms vara av redaktionell karaktär och föranleder därmed inte 
en ny datering av planförslaget. Synpunkter av redaktionell karaktär redovisas under  
 

 
KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 
 
Antagande 
 Trafikverket, Sakägare 1 och 2 
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför granskning 
 Trafikfrågor och miljöfrågor 
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

Grundkartan är upprättad 2021-05-27  av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1989, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i maj 2021.
Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs
/Anders Skoog, Höganäs 2021-05-27 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamheter.

ORIENTERINGSKARTA GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

+0 0,

Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0

Höjdvärde

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:
XX-XX-XX XX-XX-XX

DIARIENUMMER:
KS/2019/9132019-12-17

Gulistan Batak Fredrik Zelmerlöw

DETALJPLAN FÖR 
Östra Tjörröd (Tjörröd 2:36 m.fl)
HÖGANÄS STAD, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

ANTAGANDEHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

STANDARDFÖRFARANDE

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
E1

Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Z Verksamheter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utformning
)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Byggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år ., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

0 40 8020 Meter± 1:2 500Skala (A3)
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Svar på motion angående medborgarbudget 

KS/2021/38 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:15 
  
Paragrafer §229 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Kerstin Björkäng Wirehed (S)                         
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Protokollet justerat den 2021-12-09 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-12-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/38 
§ 229 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE MEDBORGARBUDGET 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP) den 
18 januari 2021. Motionärerna yrkar att kommunen utreder möjligheten att införa arbetssättet 
medborgarbudget. 
  
Motionärerna definierar medborgarbudget som att kommunen avsätter en del av sin budget åt 
medborgarna att själva bestämma över. Arbetet sker strukturerat i arbetsgrupper, de områden som är 
aktuella prioriteras och tjänstepersoner hjälper till. När medborgarna rankat de olika områdena de 
gemensamma resurserna ska fördelas på är beslutet bindande. Kommunens ansvar är att verkställa 
beslutet. 
  
Kommunledningskontoret svarar i sitt yttrande att kommunens ambition är att fortsätta utveckla 
dialogen med kommuninvånarna och via denna lyssnar in, förklarar, förankrar och tillgodogör goda 
idéer och tankar från kommuninvånarna. Parallellt med det kan former för en eventuell 
medborgarbudget för ett speciellt syfte eller målgrupp utredas i samband med budgetprocessen för 
2023. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 23 november 2021, § 124, 
Kommunledningskontoret, yttrande den 10 november 2021, 
Kommunfullmäktige, beslut den 28 januari 2021, § 9, 
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP): Motion angående 
medborgarbudget, inkommen den 18 januari 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anse motionen besvarad. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-01-04
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 YTTRANDE  1 (2) 
 
 

   2021-11-10 
 SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE  KS/2021/38 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

EKONOMIAVDELNINGENS YTTRANDE ÖVER 
INKOMMEN MOTION ANGÅENDE 
MEDBORGARBUDGET 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran 
Lock (MP) den 18 januari 2021. Motionärerna yrkar att kommunen utreder möjligheten 
att införa arbetssättet medborgarbudget. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 26, 
Kommunfullmäktige, beslut den 28 januari 2021, § 9, 
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 49, 
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP): Motion 
angående medborgarbudget, inkommen den 18 januari 2021. 

 
Yttrande 
Dialogen med medborgarna är viktig för Höganäs kommun. Att utveckla dialogen är en 
av kommunens strategier för att nå kommunens vision och innebär rent konkret att 
kommuninvånarna tillfrågas och informeras i olika sammanhang och steg i många av 
kommunens utvecklings- och förändringsprocesser, innan viktiga och avgörande beslut 
tas.    
 
Forskarna brukar beskriva medborgarbudget som en demokratisk process, inte en 
metod, för att involvera medborgarna i hur kommunala resurser prioriteras, resurser som 
påverkar deras dagliga liv. Det handlar inte om hela kommunens budget, utan specifikt 
om anslag avsatt för ett speciellt syfte eller målgrupp.  

 
Målet med en medborgarbudget är detsamma som för medborgardialogen, det vill säga 
att involvera medborgarna i hur kommunala resurser prioriteras. Inför budgetprocessen 
för 2023 kan förslag till hur detta eventuellt kan genomföras presenteras. Det går att 
åstadkomma utan att sätta fasta prislappar på vad insatserna får kosta. Att leda fokus till 
en medborgarbudget på exempelvis hundratusen kronor när resterande 1,4 miljarder 
ligger kvar i en gemensam budget för nämnderna, kommunstyrelsen och slutligen 
kommunfullmäktige att besluta om, kan ge en orättvisande bild av att direktdemokrati 
tillämpas.  

 
Kommunens ambition är att fortsätta utveckla dialogen med kommuninvånarna och via 
denna lyssnar in, förklarar, förankrar och tillgodogör oss goda idéer och tankar från 
kommuninvånarna. Parallellt med det kan former för en eventuell medborgarbudget för 
ett speciellt syfte eller målgrupp utredas i samband med budgetprocessen för 2023.  
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
 
 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 Maria Bylund 
 Ekonomichef 
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Motion medborgarbudget 

 

Medborgardialog har under senare år lyfts fram som en viktig del av social hållbarhet. Här 

i Höganäs kommunfullmäktige har vi till och med fattat beslut om en särskild policy för 

medborgardialogen. Just för att den är så viktig. 

 
MP Höganäs vill nu ta medborgardialogen ett steg längre och ge medborgarna makt på 

riktigt. Genom så kallad medborgarbudget ger man kommuninvånarna direkt inflytande 

över en del av de gemensamma resurserna, nämligen en del av budgeten. Medborgarbudget 

innebär att kommunen avsätter en del av sin budget åt medborgarna att själva bestämma 

över. Arbetet sker strukturerat i arbetsgrupper, de områden som är aktuella prioriteras och 

tjänstepersoner hjälper till. När medborgarna rankat de olika områdena de gemensamma 

resurserna ska fördelas på är beslutet bindande. Kommunens ansvar är att verkställa 

beslutet. 

 

Detta låter kanske revolutionärt men faktum är att medborgarbudget används på många håll 

runt om i världen sedan det först prövades i Brasilien 1989. Och sedan dess har städer och 

kommuner i många länder världen över använt detta verktyg för att förstärka demokratin. 

Världsbanken rekommenderar arbetssättet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 

i flera år jobbat med frågan. De som har testat är allt från städer som New York, Calcutta och 

Sevilla till svenska kommuner som Hudiksvall, Uddevalla och Örebro. Erfarenheterna visar 

att medborgarna är minst lika ansvarstagande som politiker när det gäller att göra svåra 

prioriteringar. Medborgarbudget är därför ett viktigt komplement till den representativa 

demokratin som dessutom fungerar som en slags demokratiskola. Det viktigaste är att 

medborgarna får reell beslutandemakt. Just detta gör att fler än annars vill engagera sig.  
 
Arbetssättet kan bli en vitamininjektion för den kommunala lokala demokratin och 

därmed för den sociala hållbarheten. 

 

 

 

Miljöpartiet de gröna föreslår  

att kommunen utreder möjligheten att införa arbetssättet medborgarbudget 

 

 

 

Johan Ingvarson Barbro Stigsdotter Göran Lock 
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Svar på motion om att Höganäs kommun ansluter 
sig till ICAN cities Appeal till stöd för FN:s konvention 

om kärnvapen 

KS/2020/568 
   

Page 243 of 471



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:15 
  
Paragrafer §230 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Kerstin Björkäng Wirehed (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
 
Protokollet justerat den 2021-12-09 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-12-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-12-07    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/568 
§ 230 
SVAR PÅ MOTION OM ATT HÖGANÄS KOMMUN ANSLUTER SIG TILL 
ICAN CITIES APPEAL TILL STÖD FÖR FN:S KONVENTION OM 
KÄRNVAPEN 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 28 oktober 2020. Motionären yrkar att 
Höganäs ansluter  sig till ICAN (lnternational Campaign to Abolish Nuclear weapons) Cities Appeal 
till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud. Motionären skriver att kommuner har en central 
roll i samhällets krisberedskap med ansvar för att planera för hur de kan minska risken för att något 
drabbar deras verksamhet och deras invånare. När motionen skrev saknades det prejudicerande beslut 
som säger att det inte är möjligt för Höganäs kommun att ansluta sig till ICAN Cities Appeal.  
  
Kommunstyrelsen ordförande Peter Schölander (M) skriver bland annat i sitt yttrande att motionen 
inte kan vara förenlig med den kommunala kompetensen. Huruvida det ska finnas kärnvapen i 
kommunen går utanför kommunens självbestämmande. Att Göteborg anslöt sig i början av året fick 
till följd att frågan prövats rättsligt och där Förvaltningsrätten upphävde beslutet då det enligt rätten 
handlar om en tydlig opinionsyttring på det utrikespolitiska området vilket är en angelägenhet enbart 
för staten. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 23 november 2021, § 125, 
Kommunstyrelsens ordförande, yttrande den 15 november 2021, 
Kommunfullmäktige, beslut den 29 oktober 2020, § 116, 
Emma Wennerholm (V), motion om att Höganäs kommun ansluter sig till ICAN cities Appeal till stöd 
för FN:s konvention om kärnvapen, inkommen den 28 oktober 2020. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-01-04
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 YTTRANDE  1 (2) 
 
 

   2021-11-15 
 SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE  KS/2020/568 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
NÄMNDSSERVICE KLK
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE ATT 
HÖGANÄS KOMMUN ANSLUTER SIG TILL 
ICAN CITIES APPEAL TILL STÖD FÖR FN:S 
KONVENTION OM KÄRNVAPEN 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 28 oktober 2020. Motionären 
yrkar att Höganäs ansluter  sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om 
kärnvapenförbud. 
 
Yttrande 
Först och främst ber jag om ursäkt för det sena svaret på denna motion. Det som slår 
mig direkt jag börjar läsa motionen är att denna inte kan vara förenlig med den 
kommunala kompetensen. Huruvida det ska finnas kärnvapen i kommunen går utanför 
vårt självbestämmande, vi kan naturligtvis ha synpunkter på det men det är inte 
Kommunfullmäktige som beslutar i denna fråga.  
 
I Regeringsformen framgår i 14 kap. 2 § att Kommunerna sköter lokala och regionala 
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. I 
kommunallagens andra kapitel, Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen 
förtydligas rollfördelningen mellan kommuner och staten. Där framgår i 1 § att 
kommuner och landsting själva får ”ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som 
har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar”. Vidare 
i 2 § står det att Kommuner och landsting däremot inte får ”ha hand om sådana 
angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon 
annan ska ha hand om”. Detta visar på hur lokaliseringsprincipen begränsar 
kommunerna att agera i frågor av utrikespolitisk karaktär, ett område som vanligtvis är 
ämnat för regeringen eller riksdagen. 
 
Att Göteborg anslöt sig i början av året fick till följd att frågan prövats rättsligt och där 
Förvaltningsrätten upphävde beslutet då det enligt rätten handlar om en tydlig 
opinionsyttring på det utrikespolitiska området vilket är en angelägenhet enbart för 
staten. 
 
Konventionen ifråga har inte heller skrivits under av Sverige då regeringen ansett att det 
finns frågetecken kring konventionens förutsättningar att utgöra ett effektivt 
nedrustningsinstrument. Ann Linde (S) kommenterade i DN den 6/8 2020 att hon inte 
tycker att FN:s konvention mot kärnvapen var utformad för att åstadkomma verklig 
förändring och att regeringen därför inte har undertecknat den. I samma artikel uppger 
hon också att Sverige var aktiva i förhandlingarna om förbudet och tyckte att det var en 
viktig signal, men att konventionstexten sedan inte höll måttet: ”Det fanns ett antal 
problem med texten, vilket vi pekade på i vår röstförklaring. Dessutom deltog inte de 
länder som har kärnvapen i arbetet – något vi ser som nödvändigt för att uppnå verkliga  
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resultat” (citat från Göteborgsposten den 22 januari 2021). Som i flera fall med FN:s 
konventioner är formuleringarna i konventionen för otydliga för att den ska kunna 
användas i praktiken. 
 
Med anledning av ovanstående anser jag att motionen ska avslås. 
 
Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 

 
 

 

  

 Peter Schölander 
 Kommunstyrelsens ordförande 

Page 248 of 471



Page 249 of 471



 
 
 
 
 

14 

VA-plan 2021 för Höganäs kommun 

KS/2020/163 
   

Page 250 of 471



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §203 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/163 
§ 203 
VA-PLAN 2021 FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning har tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningens plan-, miljö- samt GIS-avdelning arbetat med att uppdatera befintlig 
VA-plan för Höganäs kommun i samband med att den ska aktualiseras. Att kommunen har en VA-
plan är numera ett krav från tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen. 
 
För att följa Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 där punkt fem för 
kommunerna lyder: Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för 
yt- och grundvatten kan följas. VA-planen tar hänsyn till Agenda 2030 och de 17 Globala målen för 
hållbar utveckling. 
 
I samband med uppdateringen har VA-planen anpassats till kommunens översiktsplan och precis som 
översiktsplanen kommer den att ligga i ”Storymap” vilket innebär att VA-planen och översiktsplaner 
kommer att vara sammanlänkade med varandra. 
 
VA-planen ska uppdateras varje mandatperiod. 
 
VA-planens förväntas leda till att: 
- det skapas en långsiktig planering som medverkar till att kommunens attraktivitet bibehålls, 
- minska VA-systemens negativa påverkan på vår närmiljö, 
- minska risken för att VA-hanteringen påverkar människors hälsa negativt, 
- tydliggöra vilka framtida tekniska, organisatoriska och ekonomiska behov som finns för att uppfylla 
målsättningen i denna VA-plan, 
- tydliggöra den långsiktiga VA-planeringen och ansvarsfördelningen för alla kommunens avdelningar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 117, 
Teknik och fastighetsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-plan med bilagor. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta uppdaterad VA-plan för 2021 samt tillhörande kopior. 
 
Beslutet ska skickas till  
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-10-04    KS/2020/163 
 

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

VA-plan 2021 för Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens 
plan-, miljö- samt GIS-avdelningen arbetat med att uppdatera befintlig VA-plan för Höganäs kommun i 
samband med att den ska aktualiseras. Att kommunen har en VA-plan är numera ett krav från 
tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen.  
 
För att följa Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 där punkt 5 för kommunerna 
lyder: Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) 
och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan 
följas. VA-planen tar hänsyn till Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling. 
 
I samband med uppdateringen har VA-planen anpassats till kommunens översiktsplan och precis som 
översiktsplanen kommer den att ligga i ”Storymap” vilket innebär att VA-planen och översiktsplaner 
kommer att vara sammanlänkade med varandra. 
 
VA-planen ska uppdateras varje mandatperiod. 
 
VA-planens förväntas leda till att: 
-  det skapas en långsiktig planering som medverkar till att kommunens attraktivitet bibehålls, 
-  minska VA-systemens negativa påverkan på vår närmiljö, 
-  minska risken för att VA-hanteringen påverkar människors hälsa negativt, 
-  tydliggöra vilka framtida tekniska, organisatoriska och ekonomiska behov som finns för att uppfylla 
    målsättningen i denna VA-plan, 
-  tydliggöra den långsiktiga VA-planeringen och ansvarsfördelningen för alla kommunens avdelningar. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik och fastighetsförvaltningens samt samhällsbyggnadsförvaltningens ovan nämnda avdelningar har 
tillsammans tagit fram VA-planen samt bilagorna 1-7. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  anta uppdaterad VA-plan för 2021 samt tillhörande kopior. 
 

 

 Margareta Engkvist-Björkenhall 
 Förvaltningschef Teknik och fastighet 

 
 Fredrik Arthursson 

  VA chef 
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Välkommen till Höganäs kommuns digitala VA-plan 2021!

Genom att klicka på flikarna ovan kan du navigera runt i de olika

avsnitten.

Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.
Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/0iPKHz.

 
 
På kommunens hemsida finns även en länk för utskrivbar version.
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INLEDNING
 

I Höganäs är det attraktivt att bo, inte minst med anledning av kommunens läge

utmed kusten, nära natur och med korta avstånd till större städer. En VA-plan

syftar till att beskriva kommunens vatten och avlopp (VA). Genom att upprätta

en VA-plan önskar kommunen verka för en ansvarsfull utveckling som tar

hänsyn både till boendemiljö, de miljövärden som gör kommunen attraktiv och

de krav som lagstiftningen ställer. VA-planen beskriver vilka utmaningar,

förutsättningar och mål som kommunen har. Kommunens åtgärds- och

investeringsplan uppdateras årligen och utgår från VA-planen. Arbetet med VA-

planen har utförts av en arbetsgrupp med förankring inom kommunens olika

avdelningar, Miljö- Stadsmiljö- Plan- och bygglovs- och VA-avdelningen.

Planeringshorisonten för       VA-strategin är samma som för översiktsplanen,

det vill säga till år 2035.
 
VA-planen består av denna handling samt bilagor: Dagvattenpolicy (bilaga 1), Riktlinjer för
tillsyn av enskilda avlopp (bilaga 2) samt en Åtgärds- och investeringsplan (bilaga 3).
Genom arbetet med denna VA-plan har ett antal områden identifierats, där det kommer
att krävas investeringar och/eller extra arbetsinsatser. Åtgärds- och investeringsplanen
har prognostiserat insatsernas omfattning inom planens tidshorisont som är år 2035.
VA-verksamheten behöver därför årligen aktualisera denna för att stämma av
genomförda åtgärder och de närmast i tiden liggande åtgärderna. Detta görs lämpligen i
VA-avdelningens budgetprocess.
 
För att möta Höganäs kommuns långsiktiga fysiska planering behöver
VA-planeringen och dess olika delar baseras på kommunens översiktsplan och
bostadsförsörjningsprogram. Det handlar om att identifiera utvecklingsstrategier för den
framtida markanvändningen, kommunens befolkningsutveckling och bebyggelsetryck.
Detta för att tidigt kunna kartlägga framtida krav på VA-verksamheten. VA-planen bör
ingå som ett underlag i översiktsplanen, och revideras i samband med
aktualitetsförklaringen av översiktsplanen varje mandatperiod.
VA-planen är ett viktigt styrdokument i arbetet med översiktsplanen som helhet.
 
I denna VA-plan finns en långsiktig helhet för hanteringen av spill-, dricks- och dagvatten
inom kommunen. Genom denna långsiktighet avser man att säkra ett hållbart VA-system,
både vad gäller att säkra anläggningars och ledningssystemens funktion, minska utsläpp
av näringsämnen till recipienterna och att tydliggöra vilka behov av till exempel åtgärder
eller kunskapsuppbyggnad som finns i framtiden.
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DENNA VA-PLAN FÖRVÄNTAS LEDA TILL ATT

det skapas en långsiktig planering som medverkar till att kommunens
attraktivitet bibehålls
minska VA-systemens negativa påverkan på vår närmiljö
minska risken för att VA-hanteringen påverkar människors hälsa negativt
tydliggöra vilka framtida tekniska, organisatoriska och ekonomiska behov som
finns för att uppfylla målsättningen i denna VA-plan
tydliggöra den långsiktiga VA-planeringen och ansvarsfördelningen för alla
kommunens avdelningar.

 
 

BAKGRUND
 
Det finns idag inget lagkrav på att kommuner ska ha en VA-plan, däremot behöver
kommunen, i samverkan med länsstyrelsen, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner,
särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå,
god ekologisk status, god kemisk status och god kvantitativ status.
 
Syftet med arbetet har varit att sammanställa känd kunskap hos personal och gjorda
utredningar, samt att öka kunskapen inom prioriterade områden för att sammanställa
detta till en kunskapsplattform för det vidare arbetet med VA-planen. Ett delmål är att
arbetet ska ske genom en förvaltningsöverskridande process för att få en förankring
inom kommunens avdelningar och att arbetet leder till en plan som har förankrats
politiskt.
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen
inom kommunen, vilka har fördelat ansvaret för det löpande arbetet till VA-avdelningen.
De är därmed VA-huvudman för den kommunala allmänna VA-försörjningen och
ansvarar för drift och utbyggnad av systemet. VA-avdelningens verksamhet finansieras
genom avgifter i enlighet med den kommunala VA-taxan.
 
I kommunen ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen för bebyggelseplanering, tillstånd
och bygglov. Tillsyn enligt miljöbalken utförs av Miljöavdelningen, som omfattar tillsyn
och kontroll av både de kommunala och de enskilda VA-anläggningarna. I kommunen är
det Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning som är ansvarig för VA.
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OMVÄRLDSFAKTORER
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/OvKHG.

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Höganäs kommun växte kraftigt under 1970-talet, med en genomsnittlig ökning på 1,7
procent per år. Därefter bromsades tillväxten in, och under perioden 1980-1999 ökade
befolkningen endast med 0,1 procent per år. Under några år minskade till och med
befolkningen. Sedan millennieskiftet har dock befolkningstillväxten åter ökat stadigt
samtidigt som kommunen utvecklats till att bli mer boendespecialiserad. År 2035
förväntas kommunen ha 32 400 invånare. I december 2020 hade kommunen 27
154 invånare.
 
 

KLIMATET
Klimatförändringarna förväntas påverka Höganäs kommun på många olika sätt. Framför
allt handlar det om stigande havs- och grundvattennivåer samt att ökad nederbörd
medför ökad risk för översvämning.
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STIGANDE HAVSNIVÅ

Baserat på den senaste forskningen förväntas det ske en ökning av havsnivån med cirka
en meter till år 2100. Med hänsyn till den motverkande landhöjningen innebär detta för
Höganäs del en ökning av medelvattenståndet på 85 cm jämfört med dagens nivåer. 
Om denna ökning läggs till dagens extremnivåer kan framtida vattenstånd vid 10-100 års
återkomsttid variera mellan 237 och 271 cm. Samtliga kommunens hamnområden och
delar av bebyggelsen i Viken, Höganäs och Jonstorp ligger under denna framtida 100-
årsnivå. Risk för översvämning på och omkring hamnområdena finns i samtliga hamnar,
särskilt i Viken, Lerberget, Höganäs, Mölle och Arild. Här kan stigande vattennivåer
komma att drabba framförallt byggnader och VA-nät samt delvis bakomvarande
bebyggelse. I Nyhamnsläge och i Lerhamn hotas enstaka fastigheter samt en del av VA-
nätet av översvämning. Även i Farhultsbaden, Norra Häljaröd, östra Jonstorp och utmed
Görslövsån finns risk för översvämning av fastigheter och infrastruktur, så som VA-nätet,
vid höga vattenstånd. Särskilt i Mölle och Skäret finns risk för vågöverspolning vid storm
och högvatten, och bör därför kompletteras med särskilt skydd. I ett längre tidsperspektiv
hotas även delar av VA-nätet i Skäret. I samband med att hamnområden renoveras eller
byggs om bör marknivåer kontrolleras och anpassas. Klimatförändringarna kan innebära
att strandmiljöerna eroderar och översvämmas, vilket förändrar strandlinjen. På flertalet
kuststräckor finns bebyggelse, VA-ledningar och annan infrastruktur som hotas av
erosion i närtid. Kommunen antog en Kustförvaltningsplan år 2017 och arbete pågår
med uppföljning och åtgärder för de objekt där risken är stor för översvämningar.
 
Riktlinjer för markanvändningen och lokalisering av ny bebyggelse hanteras i
kommunens översiktsplan. I översiktsplanen 2035 säkras reträttvägar för flora och fauna
och kan, vid häftigt regn eller stigande havsnivåer, vara möjliga att översvämma utan
direkt åtgärd. Vid ny exploatering och förtätning bör inte byggnader och infrastruktur
placeras i översvämningszoner och i vattnets naturliga flödesvägar och
samlingsområden. Grönytor kan anläggas i avrinningsvägar om de inte innebär hinder
för avrinningen. Vid avsteg från detta bör det motiveras med utredningar, karteringar och
riskbedömningar.
 
 

ÖKADE NEDERBÖRDSMÄNGDER

Erfarenheter av extrema regn över Höganäs och Jonstorp har visat att de översvämningar
som sker blir relativt små, och att de största vattensamlingarna bildas på ytor där
konsekvenserna är begränsade. Trots detta visar beräkningar att närmare 2 000
byggnader i de nämnda orterna riskerar översvämning i samband med ett 100-årsregn.
Några bostadsområden kan pekas ut som extra utsatta. Ett flertal vägar får även
begränsad framkomlighet och riskerar att behöva stängas av, däribland väg 111 och 112.
I framtiden förväntas situationen kunna förvärras till följd av att regn med hög intensitet
beräknas öka med upp till 30 % till år 2100. Beräkningar för framtida 100-årsregn visar på
en större översvämningsutbredning och djup, och drygt 3 000 byggnader riskerar då
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översvämning. Det uppstår dock få nya kritiska områden jämfört med resultatet för
dagens extrema regn.
För att studera påverkan på VA-systemet vid en framtida klimatförändring, har en enkel
studie av flödet in till avloppsreningsverket gjorts. Under stormarna Simone och Sven
senhösten 2013 steg havsnivåerna 1,2 till 1,4 m över normalvattenståndet, vilket gav en
väldigt liten påverkan på flödet in till reningsverket. Studeras däremot inkommande flöde
vid ett kraftigt regn, blir påverkan betydligt större.
 
 

SLUTSATS

Kommunens VA-system kommer inte att påverkas i någon större utsträckning av en
framtida havshöjning, men att nederbördspåverkan är betydligt större. De förväntade
klimatförändringarna bedöms inte påverka VA-verksamheten i någon större utsträckning
inom en närtid, men för de mest utsatta områdena bör specifika lösningar undersökas
ytterligare. En detaljstudie bör innefatta en verifiering av ledningsnätsbeskrivningen samt
eventuellt flödesmätningar för att verifiera avrinning från hårdgjorda ytor. Även regn
med en lägre återkomsttid, t.ex. 10, 20 och 50 år, bör analyseras för att identifiera
områden som riskerar översvämning även vid mer måttliga regn.
 

 
HUR KLIMATET KAN PÅVERKA KOMMUNENS VA
Översiktsplanen 2035 innehåller en planeringsinriktning som föreslår att minska VA-
systemets påverkan på kommunens grundvatten- och ytvattenförekomster, framförallt
genom inventering och åtgärdsförslag som leder till förbättrad rening av enskilda avlopp.
Bebyggelse med mera som angränsar till grundvattenförekomster bör endast marginellt
påverka grundvattnets kvantitet eller kvalitet så att varken kemisk eller kvantitativ status
försämras. Befintlig bebyggelse och infrastruktur är dimensionerad utifrån dagens läge,
och inte ett förhöjt grundvatten. Om grundvattennivån stiger kan det finnas behov av att
sänka grundvattnet genom pumpning. Vid större exploatering kan detta alternativ inte
anses vara hållbart. Ny bebyggelse och infrastruktur måste därför föregås av grundliga
utredningar kring markförhållanden och grundvattennivåer.
 
Förutom risken för översvämning kan kraftigare nederbörd förhöja grundvattennivåerna
och öka flödena i vattendragen. I Höganäs har man redan idag en del problem i händelse
av extrem nederbörd. Görslövsån är känslig för högt havsvattenstånd och området kring
ån samt kring dess biflöden översvämmas de gånger omfattande nederbörd
sammanfaller med hög havsnivå i Skälderviken. Ökad nederbörd och häftigare regn
innebär också att jorden kan få försämrad stabilitet. Förändrade tjäle- och
grundvattenförhållanden kan påverka det grundläggande arbetet vid anläggning av
bland annat ledningar och vägar.
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På flertalet kuststräckor finns bebyggelse, VA-ledningar och annan infrastruktur som
hotas av erosion i närtid. Dessa är i huvudsak:
 

Viken (VA-ledning)
Lerberget (bebyggelse längs Skansvägen samt infrastruktur)
Höganäs (bebyggelse och infrastruktur längs oskyddade delar av Lerbergsvägen
och Kustvägen)
Nyhamnsläge (bebyggelse och infrastruktur söder om Strandbaden)
Rekekroken (väg)
Jonstorp (byggnader och infrastruktur väster om hamnen och Skåneleden samt
kvartersmark öster om hamnen)
Häljaröd och Norra Häljaröd (fastigheter och infrastruktur)
Lerberget (norr om hamnen hotas fastigheter)
Nyhamnsläge (byggnader och infrastruktur norr om Strandbaden).

 
Grundvattenresursernas skyddsvärde bedöms inte i dagsläget så prioriterat att det finns
ett särskilt behov av att skydda dessa genom att upprätta vattenskyddsområden eller
liknande. Detta motiveras med att dagens ordinarie system för vattenförsörjning inte
bygger på lokala resurser och kommer inte heller att göra det inom överskådlig tid.
De identifierade grundvattenresurserna är alla utsatta för olika typer av risker och hot
som härrör från verksamheter som finns inom respektive tillrinningsområde. En
medvetenhet och kunskap om vattenresursernas värde och sårbarhet bör dock alltid
finnas med i kommunens fysiska planering, varvid den inventering och avgränsning av
potentiella dricksvattenresurser inom Höganäs kommun som presenterats i detta arbete
kan tjäna som underlag. Vidare ger miljöbalken alltid ett grundläggande skydd för mark
och vattenintressen, oavsett om särskilda skyddsområden finns eller ej.
Genom kommunens medlemsägande i Sydvatten AB har kommunen tryggat sin
vattenförsörjning inom överskådlig framtid. Kommunens
VA-organisation bedöms vara anpassad till rådande förhållanden och för hanteringen av
större kriser, men det finns ett behov av att se över rutinerna för insatser utanför
ordinarie arbetstid och under semestertider.
Det regionala ledningsnätet och delvis det kommunala huvudnätet bedöms säkerställt,
eftersom Sydvatten har förstärkt leveranssäkerheten till kommungränsen och
kommunen har anlagt och planerar för ytterligare huvudledningar. Det finns dock
geografiska områden inom kommunen som behöver ses över, där det idag finns risk för
störningar.
Det bedöms finnas ett behov av att öka kunskapen om ledningsförnyelse och riskerna för
kvalitetsförsämringar. Därför föreslås att en utredning genomförs för att skapa ett
underlag för att bedöma de tekniska och hälsomässiga riskerna i distributionsnätet,
vilken sedan bör utgöra underlag för en tidsplanerad och kostnadsbedömd åtgärdsplan
för ledningsförnyelse.
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ALLMÄNT OM VA
Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när det gäller vatten- och
avloppsförsörjningen. Hälften av landets sjöar och vattendrag klarar inte kraven för god
status enligt vattendirektivet. Utsläpp av fosfor och kväve medför övergödning av sjöar
och hav. Klimatförändringar ger ökade nederbördsmängder och kraftigare regn.
Efterföljande översvämningar kan orsaka utsläpp av avloppsvatten och risk för att bad-
och dricksvatten förorenas av virus, bakterier eller parasiter såsom Cryptosporidium och
Giardia.
Utanför städerna finns det minst 400 000 enskilda avlopp som behöver åtgärdas av både
hälso- och miljöskäl. Sedan lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft 2007 har
förväntningarna på att kommunen ska ordna VA-försörjningen genom allmänna
anläggningar ökat. Detta beror sannolikt på formuleringen i vattentjänstlagen som säger
att kommunen är skyldig att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större
sammanhang när det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 
Genom EU:s ramdirektiv för vatten läggs grunden för ett gemensamt regelverk för
skyddet av inlandsvatten, kustvatten och grundvatten. Alla grund- och ytvattentäkter som
försörjer fler än 50 personer alternativt levererar mer än 10 m³/dygn ska enligt
vattendirektivet ha ett godtagbart skydd. Även de nationellt initierade miljömålen
”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Grundvatten av god kvalitet” innehåller krav på
vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser.
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MÅL
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/0DCjyC.

Kommunen har ett antal mål att förhålla sig till. Det finns både globala, nationella och
lokala mål.
 

 
GLOBALA MÅL
 
Agenda 2030 innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling, som den 25
september 2015 antogs av FN:s generalförsamling. Målen ska bidra till en socialt,
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling och ska uppnås till år 2030 i världens alla
länder.
En del i VA-avdelningens strategiska arbete för att uppnå en hållbar vatten-, avlopps- och
dagvattenförsörjning i Höganäs kommun togs beslutet att Agenda 2030 och de globala
målen skulle utgöra en central del i den uppdaterade VA-planen för 2020.
Av de 17 målen och 169 delmålen har 10 mål med 17 delmål valts ut.
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2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
 
 
Delmål:
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
 
Genom att rena och ta hand om det näringsrika slammet från avloppsreningsverket på
ett säkert sätt möjliggör vi att näringsämnena kan återföras till jorden, exempelvis genom
spridning på åkrar som ett komplement eller ersättning till konstgjord gödning. Detta
kretslopp är ett sätt att ta tillvara på jordens resurser och bidra till förbättrad jordkvalitet
och ökad produktivitet inom jordbruket.
 

3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
 
 
Delmål:
3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar
3.9 Genomför världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll
 
Vattenburna sjukdomar och olika typer av föroreningar i vattnet kan orsaka stora skador i
samhället och naturen. Genom vår planering för en säker vattentillförsel och rening med
löpande kontroller, bidrar vi till att motverka spridningen av sjukdomar samt säkerställer
att vårt vatten är fritt från skadliga kemikalier och andra föroreningar.
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6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet
för alla 
 
 
Delmål:
6.1 Säkert dricksvatten för alla
6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
6.5 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem
 
Rent vatten och sanitet utgör kärnan av vår verksamhet men är även en
grundförutsättning för allt levande på jorden. Vatten är också en förutsättning för till
exempel produktion av livsmedel, brist på rent vatten kan därför vara förödande för vårt
samhälle.
I Sverige har vi historiskt sett alltid haft god tillgång på vatten men vattnet utgör en
resurs som vi måste vara rädda om. Höganäs kommun arbetar dagligen med att förvalta
denna resurs genom att förse invånarna med rent dricksvatten och därefter rena det
använda vattnet. Vi säkerställer även att regnvattnet leds bort på ett säkert och
miljömässigt sätt.
 

7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och
modern energi för alla
 
 
Delmål:
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet 
7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi
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Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning
för att kunna möta flera av de utmaningar samhället står inför idag. Kommunen arbetar
löpande med att förbättra processerna för att bli energieffektivare. Kommunen bidrar
även till att öka tillgången till förnybar energi genom produktion av biogas från slammet i
avloppsreningsverket. Biogasen som produceras används av Höganäs AB vid deras
framställning av vätgas, som de använder i sin metallpulverproduktion. Vid
vätgasproduktionen bildas även värme som Höganäs AB levererar tillbaka till
avloppsreningsverket för uppvärmning av biogasprocess och reningsverkets lokaler.
Kommunen använder också energi från solceller som finns placerade i anslutning till
reningsverket.
 

8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
 
 
Delmål:
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
 
Kommunens arbete för bättre resurseffektivitet speglas dels i styrningen av
verksamheten till exempel genom ständiga energiförbättringar i verksamheten och
kriterier för hållbara inköp, men även i hanteringen av de rester som uppkommer vid
reningsprocessen.
Slammet från avloppsreningsverket har sedan länge hanterats på ett sådant sätt att
REVAQ-certifiering och därmed spridning på åkermark har varit möjlig. Genom detta
arbete skapas därmed förutsättningar för återförsel av näringsämnen till jorden.
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9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och
hållbar industrialisering samt främja innovation
 
 
Delmål:
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
 
Höganäs kommun bidrar till målet genom fortlöpande arbete med att utvärdera,
förbättra och vid behov utvidga infrastrukturen för VA-nätet inom verksamhetsområdet.
Detta bidrar positivt till kommunens utveckling och invånarnas välbefinnande.
 

11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara
 
 
 
Delmål:
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 
11.6 Minska städers miljöpåverkan
 
Höganäs kommun växer vilket är positivt, men växande städer kan bidra till ökade
påfrestningar på ekosystem. Inom kommunen ryms både ett marint reservat och ett
Natura 2000 område som behöver kontrolleras och skyddas. Den snabba och stora
inflyttningen ställer därför nya krav som behöver bemötas på ett hållbart sätt.
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Denna hållbara stadsutveckling omfattar allt från planering och byggande av bostäder, till
infrastruktur, återvinning och som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera
sektorer. Kommunen bidrar inom alla dessa områden genom teknisk expertis,
planering/utbyggnad av VA-nätet, kretsloppstänk vid reningsprocessen och utveckling av
nya tekniker.
 

12. Säkerställa hållbara konsumtions och produktionsmönster
 
 
Delmål:
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
 
För att kunna uppnå en hållbar utveckling krävs att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck
bland annat genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.
Inom Höganäs kommun styr vi våra inköp så att de sker på ett så hållbart sätt som
möjligt.
Genom att samarbeta med skolorna i kommunen ges eleverna kunskap om vattnets och
avloppets betydelse och påverkan på miljön. Vi hoppas på detta sätt bidra till att nästa
generation har den medvetenhet och kunskap som krävs för att de ska kunna skapa en
hållbar livsstil som bidrar till samhället.
 

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser
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Delmål:
13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade
katastrofer
 
Att klimatet ändras är nog de flesta överens om idag. Förändringarna som väntas innebär
bland annat ändrade havsnivåer, ökad nederbörd och en förändrad årsrytm men även
sämre tillgång på dricksvatten. Med ett samhälle som hela tiden har ett ökat behov av
vatten innebär detta stora utmaningar för Höganäs VA-verksamhet att anpassa sig till.
Ledningsnäten för avlopp och dagvatten är dimensionerade för att hantera dagens
volymer vilket kan innebära en sårbarhet vid förändrat klimat. En ökad nederbörd ökar
risken för översvämningar eller att avloppsreningsverket tvingas brädda (släppa ut)
orenat avloppsvatten. Det kan även medföra att miljöfarliga ämnen från industrier och
andra förorenade områden urlakas och följer med i dagvattnet. Dessa utsläpp kan i
värsta fall påverka såväl yt- som grundvattentäkter.
Höganäs kommun arbetar aktivt för att identifiera och åtgärda risker och brister i
ledningsnätet för att på så sätt vara förberedda för de ändrade förutsättningar som ett
framtida klimat kan medföra.
 

17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet
för hållbar utveckling
 
 
Delmål:
17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
 
Genom att arbeta med aktiviteter kopplat till hållbar utveckling samt främja utbyte av
kunskap, expertis, teknik bidrar kommunen till att de Globala målen ska kunna bli
verklighet.
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NATIONELLA MÅL
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PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 2010:900
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och
vatten. Bestämmelserna syftar bland annat till att främja en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer. I de kommunala planerna, det vill säga i översiktsplan,
detaljplaner och områdesbestämmelser, görs en avvägning mellan olika
intressen och beslutas hur mark- och vattenområden får användas inom
kommunen.
 

MILJÖBALKEN (1998:808)
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling för
nuvarande och kommande generationer. Miljöbalken ska tillämpas så att
människors hälsa och miljö skyddas mot skador. Det anges att mark och vatten
ska användas långsiktigt där hushållning med material, råvaror och energi ska
främjas. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och den biologiska
mångfalden bevaras. Inom kommunen finns ett antal skyddade områden enligt
miljöbalken. Det finns fyra områden med beträdnadsförbud samt 13
naturreservat. De flesta naturreservaten ligger i kustnära läge. Inom kommunen
finns sju Natura 2000-områden: Jonstorps-Vegeåns mynning, Nordvästra Skånes
havsområde, Kullaberg, Möllehässle-Kullens havsbad, Skälderviken,
Skäldervikens östra klippkust och Zackows mosse. Vid utvärderingen av
påverkan från verksamheten och/eller vid genomförande av åtgärder bör det
undersökas hur dessa skyddade områden kan komma att påverkas.
 

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER (LAV 2006:412)
Lagen syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett
större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors
hälsa eller miljö. Lagen redogör även för kommunens och den enskildes
rättigheter och skyldigheter inom verksamhetsområdet samt hur avgifter för VA-
anläggningen tas ut. Lagen om allmänna vattentjänster är den mest styrande för
VA-verksamheten och avstämning mot denna lag behöver göras i allt
planeringsarbete, både inom och utanför verksamhetsområdet.
 

LIVSMEDELSLAGEN (2006:804)
Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors
hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Livsmedel
jämställs i lagen med vatten, från den punkt där det tas in i vattenverket till den
punkt där värdena ska iakttas enligt rådets direktiv 98-83-EG. Kommunen har
ingen egen dricksvattenproduktion, men däremot anläggningsdelar för
distribution, vilka omfattas av denna lagstiftning.
 

Page 272 of 471



VATTENDIREKTIVET
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är nu
införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen (SFS
2004:660). Direktivet syftar till att öka skyddet för yt-, kust- och grundvatten.
Medlemsstaterna ska arbeta för en hållbar vattenanvändning, förbättra
kvaliteten för de vattenmiljöer som är påverkade och skydda de vatten som har
god status idag. Inga vatten får försämras.
 

VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN (SFS 2004:660)
I vattenförvaltningsförordningen beskrivs hur avrinningsområdena är
organiserade samt vilka myndigheter som är ansvariga för att följa upp och
rapportera vattnens status. I förordningen anges att varje vattenmyndighet ska
fastställa kvalitetskrav så att tillståndet i vattenförekomsten inte försämras och
så att alla vattenförekomster uppnår god status senast den 22 december 2015.
Denna möjlighet nyttjades och tiden har nu utsträckts till 2021.
Vattenmyndigheten får vid vissa speciella omständigheter besluta att
kvalitetskraven ska uppfyllas vid en senare tidpunkt, bland annat om det inte är
möjligt av tekniska skäl eller med rimliga kostnader.
 

BADVATTENDIREKTIVET (2006/7/EG)
Badvattendirektivet innehåller bland annat bestämmelser om kontroll och
klassificering av badvattnets kvalitet. Syftet är att bevara, skydda och förbättra
miljön och skydda människors hälsa. EU:s medlemsstater ska klassificera
badvatten som dåligt, tillfredsställande, bra eller utmärkt. Allt badvatten ska
vara åtminstone tillfredsställande, och på sikt bör åtgärder vidtas för att öka det
antal badvatten som klassificeras som bra eller utmärkta.
 

BADVATTENFÖRORDNINGEN (2008:218)
I badvattenförordningen anges att en kommun inför varje badsäsong ska
identifiera de vattenförekomster inom kommunen, där ett stort antal personer
kommer att bada under den kommande badsäsongen. De ska upprätta ett
badvattenregister och besluta om en kontrollplan för provtagning och
bedömning av varje badvattens kvalitet. Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt
Badvattenförordningen (2008:218). Föreskrifterna ska tillämpas på de badvatten
som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister som EU-bad.
 

SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL
Sveriges Riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål. Syftet med målen är att
uppnå en miljömässigt långsiktigt hållbar miljö. Några av dessa mål berör i hög
grad vatten, nämligen:
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ingen övergödning
grundvatten av god kvalitet
levande sjöar och vattendrag
hav i balans samt levande kust och skärgård.

 

I Skåne har Länsstyrelsen tagit fram åtgärdsplan för 2016-2020 som visar hur
olika aktörer i Skåne kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. I
åtgärderna ingår bland annat att minska utsläppen av fosforföreningar,
restaurering av vattendrag, upprättande av vattenförsörjningsplaner och att
tillskapa långsiktigt skydd för skyddsvärda natur- och kulturmiljöer samt marina
miljöer. De nationella och regionala miljömålen behöver beaktas i planeringen.
Målet om att upprätta en vattenförsörjningsplan anses vara uppfyllt.
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LOKALA MÅL
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Kommunen har antagit ett miljöprogram som sträcker sig från 2016 till 2025.
Miljöprogrammet omfattar 22 inriktningsmål fördelat på fem områden:

 

Målen syftar att minska miljöpåverkan från de kommunala verksamheterna.
Flertalet av målen har betydelse för VA-planeringen, där vissa är mer ledande än
andra.
 
 

Mål 2 innefattar effektivisering av drift.
Mål 12 innefattar miljökrav vid upphandling av varor och
entreprenader.
Mål 13 innefattar god ekologisk status i vattendrag och sjöar.
Mål 22 innefattar information till invånare om miljömedveten livsstil.

 

NATURVÅRDSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN
Höganäs kommun har 2017 antagit en reviderad naturvårdsplan. I denna är
kartlagt värdefulla naturområden inom kommunen (100 områden) varav även
vattendrag och värdefulla marina områden ingår. Vid utvärderingen av påverkan
från verksamheten och/eller vid genomförande av åtgärder bör det undersökas
hur dessa skyddade områden kan komma att påverkas.
 

BALTIC SEA ACTION PLAN
Kommunen samarbetar inom ramen för Baltic Sea Action Plan (BSAP) 2007-2021
för att försöka återskapa en god ekologisk status för Östersjöns marinmiljö. Man
önskar bland annat stoppa övergödningen, minska utsläpp av skadliga ämnen
och bevara den biologiska mångfalden. Planen gäller för Egentliga Östersjön,
Öresund och Kattegatt och målet med planen, som antogs 2007, är att uppnå
god ekologisk status till år 2021. Östersjöländerna har år 2010 tagit fram
nationella genomförandeplaner, vilka utvärderats vid ett ministermöte 2013.
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Den största utmaningen i BSAP är att minska belastningen av näringsämnen.
Detta gäller för kväve i Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt, medan det
inte krävs någon ytterligare minskning av fosfor till Öresund och Kattegatt.
Åtgärdskatalogen är mycket omfattande, framför allt i fråga om jordbruket, men
det nämns även ett antal övriga åtgärder såsom ökad kväverening i reningsverk
och förbättrad rening av enskilda avlopp. Efter en utvärdering av åtgärdsplanen
2017 konstaterades det att utsläppen av kväve och fosfor i Kattegatt var inom
acceptabla värden och att reningen av avloppsvatten har förbättrats. Flertalet av
delmålen i planen berör kommunens VA-verksamhet och behöver arbetas in i
åtgärdsplaneringen.
 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGARNA FÖR VA-ARBETET INOM KOMMUNEN:
VA-arbetet ska präglas av långsiktighet.
Arbetet med VA-frågorna ska präglas av tydlighet.
Näringsämnen ska återföras in i kretsloppet.
VA-systemet ska vara robust, väl underhållet och därigenom driftsäkert.
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NULÄGE
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/yqCXz.

VATTENFÖREKOMST I KOMMUNEN
Höganäs kommun tillhör både Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt. Nedan anges vilka vatten- och miljökvalitetsnormer som berör 
kommunen avseende vattendrag, kust- och grundvatten
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jordbruksmark och att stora delar av vattendragen består av raka, grävda 
kanaler, utan skyddszoner eller omgivande vegetation. Enskilda avlopp bidrar 
uppskattningsvis med 25–50 % av tillförseln av fosfor till Görslövsån. 
Kvävetillskottet från enskilda avlopp till samma vattendrag är dock försumbart 
(2-3 %). Vattenkvaliteten i Görslövsån följs regelbundet genom månatliga 
provtagningar av bland annat näringsämnen, TOC och BOD. Målet är att både 
Görslövsån och Oderbäcken ska uppnå god ekologisk status till 2027. För att 
detta verkligen ska kunna ske krävs det omfattande rekonstruktion av
vattendragen, främst skyddszoner, skuggplanteringar och kraftig minskning av
närsaltsutsläppen.

GRUNDVATTEN

Inom kommunen finns elva grundvattenförekomster enligt VISS
(Vatteninformations- systemet för Sverige) – Vege å, Möllehässle-Brunnby,
Ornakärr, Gatugårdsvägen, Höjar Viaköp, Stureholm, Helsingborgssandstenen,
Nyhamnsläge – Jonstorp, Svanshall och Ängelholm – Ljungbyhed. De bedöms
alla ha god kvantitativ status och god kemisk status. Miljökvalitetsnormen för
grundvattnet är god kvantitativ status och god kemisk status år 2027.
Vattenkvaliteten i dessa anses idag inte vara tillfredsställande vilket har bidragit
till att den kommunala vattenförsörjningen numera sker genom leverans från
Sydvatten via ledning från Örbyverket i Helsingborg.
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Även om de utpekade grundvattenförekomsterna inte bedöms vara potentiella
resurser för kommunal dricksvattenproduktion inom planens tidshorisont bör
de beaktas i framtida samhällsplanering.

Inom tre av de sex vattenförekomsterna finns gamla vattenskyddsområden
och/eller vattendomar:

Hulta vattenverk, här är endast brunnsområdena skyddade.
Möllehässle gamla vattenverk, här finns en vattendom.
Vikens vattenverk, har både en vattendom och skyddsföreskrifter för de
borror som finns i anslutning till vattenverket.

Några övriga vattendomar eller skyddsföreskrifter för vattenförekomster, utöver
de tre nämnda, finns inte. Upprättande av nya vattenskyddsområden är i
dagsläget inte heller aktuellt.

KUSTVATTEN

Kustvattnen utanför Höganäs kommun är indelade i områdena Skälderviken och
Skäldervikens kustvatten, vilka tillhör Västerhavets vattendistrikt samt Norra
Öresunds kustvatten som tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ekologiska
statusen för dessa områden bedöms som måttlig och dess kemiska status
(exklusive kvicksilver) som god. Miljökvalitetsnormen för samtliga kustvatten är
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god ekologisk status 2027. God kemisk status anses vara uppnådd om undantag
görs för kvicksilver och bromerad difenyleter. Höganäs ligger mellan Öresund
och Skälderviken. Båda vattenområdena har en ekologisk status som klassas
som måttlig. De delar av Öresund som ligger närmast Höganäs gynnas av att de
starka strömmarna i sundet regelbundet för in syrerikt vatten. I praktiken byts
bottenvattnet ut varje vecka. Miljöproblemen är störst i Skälderviken som är en
”återvändsgränd” där vattenomsättningen är långsam. En stor del av Skåne
avvattnas dessutom till Skälderviken, genom bland annat de stora vattendragen
Rönne å, Vege å, Görslövsån och Oderbäcken, vilket medför stora tillskott av
näringsämnen. Skälderviken drabbas därför regelbundet av syrebrist och
bottendöd på de djupa bottnarna.
Utsläpp av dagvatten är ett problem främst i små vattendrag (till exempel
Niagarabäcken och Skälebäcken). Under torrperioder med lite vatten i bäckarna
kan dagvatten från ett enstaka hushåll, till exempel vid en biltvätt eller
backspolning av ett reningsaggregat för dricksvatten, skada faunan i bäcken
allvarligt. Exempel på sådana incidenter, som kan bero på utsläpp från hushåll
eller verksamheter, är den fiskdöd som vid några tillfällen har uppträtt i
Niagarabäcken.

Inom Höganäs kommun finns tre havsområden och två vattendrag som inte
uppnår god ekologisk status. Dessa är: Havsområdena Norra Öresunds
kustvatten, Skäldervikens kustvatten och Skälderviken som har måttlig ekologisk
status. Vattendragen Görslövsån och Oderbäcken har otillfredsställande
respektive dålig ekologisk status. Senast 2027 ska god ekologisk status ha
uppnåtts inom de fem områdena.

Sammanställning av dagens status på vattenförekomster inom kommunen och
vilket mål (norm) de ska uppfylla vid en viss tidpunkt enligt ovan.
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BADPLATSER

I Höganäs kommun finns det 14 badplatser där kommunen kontrollerar
badvattnets kvalitet, varav åtta är EU-klassade. En EU-klassad badplats är
definierad som att det är mer än 200 badande per baddag. För dessa finns det
framtaget badvattenprofiler. Alla platserna hade vid den senaste klassningen år
2019 bra eller utmärkt vattenkvalitet. Klassningen och samtliga analysresultat
går att följa på Havs- och vattenmyndighetens sida ”Badplatsen”.
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VA-SYSTEMETS KAPACITET
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Höganäs kommun har i enlighet med lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster ordnat vattenförsörjning och avlopp till skydd för människors
hälsa och miljö i stora delar av kommunen. Det är
VA-avdelningen inom Teknik- & fastighetsförvaltningen som har huvudansvaret
för att uppfylla detta. Merparten av kommunens invånare är anslutna till
kommunens allmänna nät och är därmed inom vad som benämns som
verksamhetsområdet för VA. Det finns dock delar inom verksamhetsområdet
som bara omfattar dricksvatten och andra delar som inte omfattas av
dagvatten.

Antal kommunala VA-anläggningar

Dagens VA-system och dess påverkan på omgivningen kan kortfattat
sammanfattas i följande punkter:

VA-systemet är generellt i god kondition och har en god funktion och
säkerhet. Inventeringar och analyser visar att systemets status generellt
är god. Det finns dock områden där det saknas kunskap, och där går
det inte att bedöma konditionen eller riskerna.
Kommunens dagvattennät är i dagsläget nästan fullt utnyttjat. Med
ökad bebyggelse och exploatering ökar belastningen på
dagvattennätet. En medveten planering krävs för att undvika att
systemet når sin kapacitetsgräns.
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Mängden ovidkommande vatten i spillvattennätet är för stort. Nästan
hälften av allt spillvatten som når det kommunala avloppsreningsverket
är dag- och dräneringsvatten. Reningsverket får därmed hantera stora
mängder spillvatten som egentligen inte behöver renas, vilket ökar
risken för att orenat spillvatten bräddas ut i recipienten. 
Underhållet och förnyelsen av befintliga ledningar utförs inte i den takt
som krävs för att långsiktigt behålla ledningarnas  funktion och
driftsäkerhet. Genom ökad kunskap om systemets status och
långsiktiga behov kan akuta driftstörningar undvikas och ekonomin kan
planeras långsiktigt.
Det finns inget säkerställt skydd för grundvattnet. Kommunen har i
dagsläget inget behov av grundvatten för kommunal
dricksvattenproduktion, men dess värde som sådant behöver beaktas
för kommande generationer. När det gäller enskilda
dricksvattenbrunnar saknas det i många fall kunskap om vattnets
kemiska status och i vissa fall finns konstaterade kvalitetsbrister som
kan påverka människors hälsa.
Det finns cirka 550 enskilda avloppsanläggningar inom kommunen.
Många enskilda avloppsanläggningar har brister, vilket kan leda till
negativ påverkan på yt- och grundvatten.
Vattenförekomster som finns angivna i vattendirektivet uppnår i
dagsläget inte god status. Sedan år 2000 finns ett EU-direktiv
(ramdirektivet för vatten), som nu är implementerat i miljöbalken och
plan- och bygglagen. Genom detta har samhället ett ansvar att se till så
att de utpekade vattenförekomsterna uppnår god ekologisk status
senast år 2027.
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DRICKSVATTEN

Kommunens dricksvatten levereras av Sydvatten AB, som ägs gemensamt av 17
kommuner i västra Skåne. I kommunen finns sex vattenreservoarer, varav fyra
högreservoarer (vattentorn). Det finns även fyra nedlagda vattenverk vilka
används idag som tryckstegringsstationer. Utöver de nerlagda vattenverken
finns även tio tryckstegringsstationer samt andra anläggningar.
Höganäs kommun har sedan mitten av 1980-talet ställt om från att ha haft egen
dricksvattenproduktion till att köpa vatten från Sydvatten AB. Kommunen har
gjort besiktningar av reservoarerna regelbundet senast 2018, samt gjort en
inventering med en åtgärdsplan för att öka skalskyddet (larm, lås med mera).
För dricksvattennätet finns det även en datormodell, där olika driftförhållanden,
förändringar med mera kan simuleras. Under 2012 har det gjorts en klassning
av vattentillgångarna samt en genomgång av sårbarheten i systemet. Kontroll
på dricksvatten görs kontinuerligt och provtagningen sker enligt en
egenkontrollplan.
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KLASSNING AV VATTENTILLGÅNGAR OCH SÅRBARHETSANALYS AV
VATTENSYSTEMET
Mot bakgrund av att kommunen är ansluten till Sydvatten har det funnits behov
av att genomföra en anpassad Vattenförsörjningsplan, i syfte att klarlägga om
vattenresurserna har ett framtida värde för kommunal vattenförsörjning samt
att genomföra en Sårbarhetsstudie för att bedöma hur robust dagens
organisation och system är.
I kommunen saknas större ytvattentillgångar som kan vara av intresse för
vattenförsörjning i större skala. Av de sex identifierade grundvattenresurserna
innehåller fem före detta kommunala vattentäkter. De har alla haft
kvalitetsproblem, vilket bidrog till att den kommunala vattenförsörjningen
numera ombesörjs av Sydvatten AB, via ledning från Örbyverket i Helsingborg.

Grundvattenresursernas skyddsvärde bedömdes inte i dagsläget som så
prioriterat att det finns ett särskilt behov av att skydda dessa genom att
upprätta vattenskyddsområden eller liknande. Detta motiveras med att dagens
ordinarie system för vattenförsörjning inte bygger på lokala resurser och
kommer inte heller att göra det inom överskådlig tid.

De identifierade grundvattenresurserna är alla utsatta för olika typer av risker
och hot som härrör från verksamheter som finns inom respektive
tillrinningsområde. En medvetenhet och kunskap om vattenresursernas värde
och sårbarhet bör dock alltid finnas med i kommunens fysiska planering. Den
inventering och avgränsning av potentiella dricksvattenresurser inom Höganäs
kommun som presenteras i detta arbete kan tjäna som underlag. Vidare ger
miljöbalken alltid ett grundläggande skydd för mark och vattenintressen, oavsett
om särskilda skyddsområden finns eller ej.

Genom kommunens medlemsägande i Sydvatten AB har kommunen tryggat sin
vattenförsörjning inom överskådlig framtid. Kommunens
VA-organisation bedöms vara anpassad till rådande förhållanden och för
hanteringen av större kriser, men det finns ett behov av att se över rutinerna för
insatser utanför ordinarie arbetstid och under semestertider.

Det regionala ledningsnätet och delvis det kommunala huvudnätet bedöms
säkerställt, eftersom Sydvatten har förstärkt leveranssäkerheten till
kommungränsen och kommunen har anlagt och planerar för ytterligare
huvudledningar. Det finns dock geografiska områden inom kommunen som
behöver ses över, där det idag finns risk för störningar.
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Det bedöms finnas ett behov av att öka kunskapen om ledningsförnyelse och
riskerna för kvalitetsförsämringar. Därför föreslås att en utredning genomförs
för att skapa ett underlag för att bedöma de tekniska och hälsomässiga riskerna
i distributionsnätet, vilken sedan bör utgöra underlag för en tidsplanerad och
kostnadsbedömd åtgärdsplan för ledningsförnyelse.

ENSKILD VATTENFÖRSÖRJNING
Det finns idag ingen samlad kunskap om hur dricksvattenkvalitén är för de
kommuninvånare som har eget vatten. De som bor utanför
verksamhetsområdet saknar oftast både kommunalt vatten och kommunalt
avlopp. Men det finns även områden dit kommunalt vatten har dragits, men där
fastigheterna har egna avloppsanläggningar.

NÖDVATTEN
Höganäs kommun har en nödvattenplan som kommer att aktiveras när det
krävs. Nödvattenplanen är av säkerhetsskäl inte en publik handling.

SPILLVATTEN

Allt spillavloppsvatten pumpas till kommunens enda avloppsreningsverk, vilket
ligger i hamnområdet i Höganäs. Reningsverket har tillstånd för 35 000 pe och
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behandlar i medeltal ca 8 400 m³ avloppsvatten per dygn. Totalt finns det 54
pumpstationer, varav 48 har bräddmöjligheter. När bräddning sker i en
pumpstation är det nästan uteslutande beroende på hydraulisk överbelastning i
samband med stora nederbördsmängder. Registrering vid bräddning görs vid 36
pumpstationer. Nödavlopp på ledningsnätet finns vid två platser, här görs ingen
registrering.

AVLOPPSVATTENRENING
Höganäs avloppsreningsverk har sedan det togs i drift (1972) byggts om och ut.
Under början av 1990-talet med biologisk kväve- och fosforrening. Höst-vintern
2008-2009 kompletterades reningsverket med två nya
sedimenteringsbassänger. Reningsverket har mekaniskt, kemiskt och biologiskt
behandlingssteg och behandlar cirka 8 400 m³ avloppsvatten per dygn. Vilket
motsvarar i medeltal cirka 19 100 pe. Av detta utgörs endast en mindre del av
belastningen (200 pe) av industriavlopp.

Rötslam som produceras under reningsprocessen innehåller näringsämnena
fosfor, kväve och mullbildande ämnen som är bra då grödor ska växa. Slammet
är REVAQ-certifierat, vilket är ett certifieringssystem som har tagits fram av
Svenskt Vatten tillsammans med LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln. Att
arbeta enligt REVAQ innebär att hela tiden jobba på ett kvalitetssäkrat sätt för
att kvaliteten på slammet ska bli ännu bättre.

Under rötningsprocessen av slammet bildas biogas, som sedan sommaren 2012
levereras till Höganäs AB, som förbrukar det i sin framställning av vätgas.
Bolaget levererar i sin tur spillvärme tillbaka, som används för uppvärmning av
rötkammare och personalutrymmen. Reningsverket bedöms inte stå inför några
större utbyggnadsplaner utan anses klara den belastning 35000 pe, som
tillståndsansökan omfattar.

Det renade avloppsvattnet från reningsverket medförde 2020 totalt 23,79 ton
kväve och cirka 1 ton fosfor. Av mängden avloppsvatten som renas i
reningsverket är 40-50% så kallat ovidkommande vatten, vilket består av
felkopplat dag-, dräneringsvatten, och/eller inläckande grundvatten mm.

Det finns ingen uppgift om de enskilda avloppens belastning i Höganäs
kommun, men Havs- och vattenmyndigheten skriver: ” I Sverige finns nära 1
miljon fastigheter som saknar anslutning till ett kommunalt avloppsnät….
uppskattar SMED i en rapport från 2011 utsläppen från de enskilda avloppen till
287 ton fosfor och 2 900 ton kväve per år.”  Med samma förhållande ger det en
uppskattning enligt nedan.
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Uppskattning av de enskilda avloppens utsläpp av kväve och fosfor

Alla kommunens invånare är anslutna till någon form av spillvattenhantering,
antingen till det kommunala nätet eller till någon form av enskild
avloppshantering. Utredningsarbeten har utförts både avseende det
kommunala nätet och de enskilda avloppen. För mer information om enskilda
avlopp se bilaga 2.

DAGVATTEN

Dagvatten är vatten i form av nederbördsvatten, framträngande grundvatten
och spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan inom områden
med tät bebyggelse.
Dagvatten i Höganäs kommun leds till stor del direkt via dagvattenledningar till
recipienter och vattendrag. En del dagvatten hanteras lokalt inom kvartersmark
eller allmän platsmark.
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Vid hantering av dagvatten måste man ta hänsyn till vissa specifika faktorer:

Dagvattenflödet är ojämnt fördelat över året. Större delen av året står
dagvattenledningarna tomma, medan vid häftiga regn och kraftig
snösmältning fylls de till bredden.
Föroreningstransporten är också ojämn. I början av ett regn och särskilt
efter en torrperiod sköljer dagvattnet rent hårdgjorda ytor och
mängder av smutsiga partiklar följer med vattnet. Mot slutet av ett regn
och en regnig period är dagvattnet istället relativt rent.
Dagvattnets mängd och föroreningsinnehåll varierar betydligt mellan
olika områden, bland annat beroende på andelen hårdgjorda ytor och
verksamheten inom området.

Det befintliga ledningsnätet saknar ofta kapacitet för ytterligare påkoppling av
dagvatten. Detta gäller även dikningsföretag och bäckar som kan vara känsliga
för ökat flöde, men också för föroreningar. Därför måste dagvattenhanteringen
ändras från direkt avledning i dagvattenledningar till att fördröjas i öppna
anläggningar.  Avrinning från åkermark och naturmark utanför bebyggda
områden omfattas inte av dagvatten begreppet.

Det finns elva pumpstationer för dagvatten i kommunen. Avledningssystem för
dagvatten ska utformas så att dagvattenpumpstationer undviks så långt det är
möjligt.
De största recipienterna för dagvattnet är Görslövsån, Skälderviken och
Öresund. Det finns en naturlig vattendelare i den västra delen av kommunen,
vilket gör att merparten av nederbördsvattnet avleds direkt eller via Görslövsån
till Skälderviken.

Dagvattensystem finns främst i tätorterna och har huvudsakligen avrinning till
Öresund och Skälderviken. Det finns ett utbyggt dagvattensystem i de större
orterna inom kommunen. I många fall är dessa utnyttjade till sin maximala
kapacitet, varför det kommer att krävas åtgärder för att fördröja dagvattnet om
ytterligare fastigheter ska anslutas. Samtidigt behöver förväntade
klimatförändringar och målen om att alla ytvatten ska uppnå god ekologisk
status senast år 2027 vägas in i dagvattenhanteringen.

Reningen av dagvatten ska i första hand ske genom öppna lösningar, med
hänsyn till recipientens känslighet och vilken typ av område som avvattnas. De
olika delområdena avleds till antingen Öresund eller Skälderviken, där varje
utsläppspunkt är klassificerad utifrån dess känslighet för närsalter, föroreningar
och flöden. Dagvattnets mängd och föroreningsinnehåll varierar betydligt
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mellan olika områden och är beroende av arean av hårdgjorda ytor och
verksamheten inom området. Markinfiltration av förorenat dagvatten får inte
tillämpas inom känsliga områden.
Fördröjningsmagasinen kan förutom den hydrauliska funktionen att fördröja
och utjämna även rena dagvattnet innan det når recipienten. Grus, slam och
andra övriga tunga partiklar som når fördröjningsmagasinet sjunker i
magasinbotten och sedimenteras. Det måste finnas en skötselplan för underhåll
och hantering av fördröjningsmagasin. Genom öppen dagvattenhantering
nyttjas naturens hanteringssätt om dagvatten det vill säga avrinning över
vegetationsytor, infiltration, avdunstning, avrinning i öppna vattendrag och
fördröjning i våtmarker och utjämningsmagasin.

Vid skapande av nya öppna dagvattenanläggningar ska dessa, så långt det är
möjligt, utformas så att de får ett skönhets- och rekreationsvärde men även så
att natur- och kulturvärden tas tillvara. Dagvattenanläggningar ska utformas och
dimensioneras i enlighet med gällande branschpraxis. Vid planering av nya
exploateringsområden ska principen för lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) vara med i tidigt skede. Vid varje detaljplan som tas fram, eller ändras, ska
redovisning göras i planens genomförandebeskrivning hur eventuell fördröjning
och rening av dagvatten från planområdet ska hanteras. En plan får inte antas
utan att dagvattenfrågan är behandlad.

Mer information finns i bilaga 1.

Granulat från konstgräsplaner är den näst största källan till utsläpp av
mikroplast i Sverige, med ett läckage på cirka 2 300- 3 900 ton per år enligt
beräkningar från IVL Svenska Miljöinstitutet. Granulatet, vilket oftast består av
återvunna bildäck eller vulkaniserat industrigummi, sprids från
konstgräsplanerna med regnvatten, vind och vid skötsel, till exempel snöröjning.
När mikroplaster hamnar i vatten kan de dra till sig giftiga ämnen som redan
släppts ut i naturen. Vattenlevande djur som råkar äta mikroplast kan då få i sig
gifterna. Dessutom kan de bli mätta, trots att de inte fått i sig någon näring och
sedan dö av svält.

Page 292 of 471



ANLÄGGNINGSSTATUS

En utredning av spillvattennätet utfördes 2019, i syfte att kvantifiera
ovidkommande vatten och bräddningar samt för att rekommendera
åtgärdsförslag för de enskilda orterna inom kommunen.
Prioriteringar och utförande av åtgärder har formulerats utifrån nationella och
regionala miljömål, samt förekommande lagar och direktiv.
För jämförelsen mellan de olika orterna har nyckeltal tagits fram, både för
spillvattensystem och recipienter.

Utifrån utredningen i saneringsplanen har det framkommit vilka områden som
bör prioriteras. En åtgärdsplan för den kommande perioden har tagits fram.

Prioriteringen kommer att fokuseras på:

Spåra förluster av vatten på vattenledningsnätet. Det finns ett planerat
arbete att lokalisera läckage med hjälp av bland annat överflygningar
med radarscanning.
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Undersöka vattenkonsumtion i delområden där det förbrukas ovanligt
mycket vatten. Områdena som kopplas till SP4 Centralförrådet
Höganäs, SP44 Mölle, SP48 Stenedal, SP63 Svanshall och delvis SP70
Svartelandsvägen, ligger förbrukningen dubbelt så högt i förhållandet
till normalkonsumtionen.
Eftersöka kapacitetsfel eller andra fel i pumpstationerna SP20 Lerberget
samt SP4 Centralförrådet Höganäs. Nyckeltal på mängden
ovidkommande vatten visar på att det inte stämmer överens med
pumpkapaciteten.    
Lokalisera ovidkommande vatten enligt resultat från nyckeltal.

Spåra inträngande havsvatten i Jonstorp med hjälp av salthalt samt
konduktivitet i utvalda pumpstationer.

Mera detaljerad kartläggning av undersökningarna går att finna under denna
länk till saneringsplan.
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EKONOMI
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ANLÄGGNINGSVÄRDE

De äldsta delarna i VA-systemet är från tidigt 30-tal och de nyaste endast något
år gamla. Nyanskaffningsvärdet av hela VA-anläggningen i Höganäs kommun är
cirka 3,5 miljarder kronor fördelat enligt nedan. Många av de tidiga
investeringarna i VA-anläggningen är avskrivna och många andra är redan vid
exploatering gamla och därmed direktavskrivna, därför finns det inget riktigt
bokfört värde på hela
VA-anläggningen.

Det befintliga VA-systemets anläggningsdelar och nyanläggninsvärde

INVESTERING OCH EKONOMI

För närvarande investerar och reinvesterar kommunen ca 50-65 miljoner kronor
per år i kommunens VA-anläggningar.
Den tekniska livslängden för de olika anläggningsdelarna varierar mellan 40 och
100 år. Anläggningsdelarna utgörs av byggnadsstommar och nedgrävda
ledningar. För de övriga komponenterna är livslängden vanligtvis 10 till 25 år.
Den ekonomiska avskrivningstiden bestäms genom komponentavskrivning
vilket innebär att samtliga komponenter ska ha ett ekonomiskt värde under hela
sin livslängd.
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Mer information finns i bilaga 3.

VA-avdelningen prioriterar investeringar som minskar drift- och
underhållskostnaderna så att de totala kostnaderna för drift och
kapitalkostnaderna inte ökar. Vid en ökad investeringstakt förbättras kvaliteten
på VA-anläggningen, vilket på både kort och lång sikt är bra. Detta medför att
VA-anläggning uppfyller de mål som VA-avdelningen har utan att VA-taxan ökar
mer än konsumentprisindex då det sker en omfördelning av driftkostnad till
kapitalkostnad.

EKONOMISKA SLUTSATSER

I dagens VA-system finns det ett stort ekonomiskt värde, som behöver
underhållas för att kunna vidmakthålla dagens i många fall goda tekniska status.
I det avseende det finns brister eller okunskap behöver detta åtgärdas. Detta för
att kunna fortsätta leverera en god dricksvattenkvalitet på ett säkert sätt samt
att kunna rena avloppsvattnet på ett hållbart sätt.
Det är även av stor vikt att arbetet med att minska VA-systemets påverkan på
kommunens grundvatten- och ytvattenförekomster, samt att förvalta och
skydda dessa resurser för kommande generationer fortsätter.
VA-systemet står väl rustat för framtida havsvattenhöjningar, men man behöver
fortsätta arbetet med prioritering av nederbördspåverkan på
spillvattensystemet samt att säkerställa kapaciteten i dagvattensystemen.

Page 297 of 471



VA-FÖRSÖRJNING UTANFÖR NUVARANDE
VERKSAMHETSOMRÅDE

Inom områden som inte berörs av VA-utbyggnad kommer
VA-försörjningen i de flesta fall att baseras på enskilda avlopp och egna
dricksvattenbrunnar.

En fastighetsägare eller en grupp av fastighetsägare kan efter särskild prövning
beviljas tillstånd att ansluta till det kommunala VA-nätet, trots att fastigheten
eller fastigheterna ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten
och avlopp.

Grundförutsättningen för att beviljas tillstånd är att det måste vara tekniskt och
praktiskt möjligt. Kommunens ledningsnät och reningsverk måste till exempel
ha tillräcklig kapacitet.

Ansökan om sådan anslutning lämnas till kommunens VA-avdelning och om
ansökan beviljas skrivs ett avtal som reglerar villkoren för anslutningen.

Den sökande ansvarar själv för alla kostnader för grävning fram till
anslutningspunkten, samt alla övriga kostnader som projektet för med sig. Detta
kan vara avgifter för servitut, samfällighetsbildning eller eventuella
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konsultutredningar. Avgifter utanför verksamhetsområdet regleras i  ”Avtal med
fastighetsägare utanför verksamhetsområdet om inkoppling till den allmänna
anläggningen”.

ENSKILT DRICKSVATTEN
Små dricksvattenbrunnar måste inte anmälas till eller kontrolleras av
kommunen. Miljöavdelningen har därför inte ett komplett register över enskilda
brunnar. Enligt en grov uppskattning kan det dock finnas ca 300 enskilda
dricksvattenbrunnar i kommunen, som används mer eller mindre regelbundet.

Erfarenhetsmässigt innehåller många dricksvattenbrunnar i kommunen någon
förorening som kräver filter eller desinficering för att vattnet ska vara fullt
tjänligt. Det finns till exempel ett stråk av fluor i berggrunden längs
skäldervikskusten, som gör att djupa borror i området kan ha förhöjda
fluorhalter. I andra delar av kommunen förekommer förhöjda nitrathalter i
grundvattnet och nära kusten är förhöjd salthalt ett vanligt problem. För att
undvika att, framförallt barn, utsätts för otjänligt
dricksvatten erbjuder kommunen genom miljöavdelningen gratis
vattenprovtagning till fastighetsägare som bor utanför verksamhetsområdet och
har barn under ett år.

Större vattenanläggningar, som används av många människor eller i
kommersiell eller annan offentlig verksamhet, omfattas av Livsmedelsverkets
föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001).
Föreskrifterna innebär krav på registrering och regelbunden vattenprovtagning,
och att så sker bevakas av miljöavdelningen. Den största registrerade
brunnsanläggningen i kommunen är länsstyrelsens anläggning på Kullaberg,
som betjänar alla besökande till Fyren och västra Kullaberg.

ENSKILDA AVLOPP

Bygg- och miljönämnden har ansvaret för tillsynen av enskilda
avloppsanläggningar i kommunen. Tillsynen bedrivs av miljöavdelningen, enligt
nämndens Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp (Miljötillsynsnämnden 2018)
som finns i bilaga 2.

AVSTYCKNINGAR

Vid avstyckningar för nya bostäder ska fastighetsägaren utreda och säkerställa
en teknisk lösning för dricksvatten och avlopp, antingen genom anslutning till

Page 299 of 471



det kommunala ledningsnätet eller genom enskilda anläggningar.

Om anslutning inte är möjlig måste fastighetsägaren visa att det går att ordna
enskilt vatten och avlopp. Vid svåra förhållanden på tomten krävs en VA-
utredning innan ett förhandsbesked kan ges.

Hanteringen av dagvatten ska lösas av den enskilda fastighetsägaren.

STRATEGI I VÄNTAN PÅ UTBYGGNAD

Den aktuella utbyggnadsplanen innehåller endast två områden där utbyggnad
av det allmänna VA-nätet föreslås, och utbyggnaden av dessa förväntas ske
relativt snart. Därför bedöms nedanstående punkter vara tillräckliga som
strategi för enskilda avloppsanläggningar inom planerade utbyggnadsområden,
i väntan på att anslutning kan ske.
Punkterna gäller under förutsättning att den enskilda anläggningen inte orsakar
föroreningar som medför allvarlig risk för miljö eller hälsa.

Miljötillsynsnämnden ska i sin tillsyn undvika att ställa krav på
ombyggnad av befintliga enskilda avloppsanläggningar.
Om en enskild avloppsanläggning måste repareras, till exempel vid
läckage eller annan felfunktion, kan åtgärderna genomföras på enklaste
sätt, det vill säga den färdiga anläggningen kan tillåtas att återställas till
ursprungligt skick även om den inte uppfyller samtliga miljökrav enligt
gällande allmänna råd för små avlopp.
Om en helt ny bostad uppförs inom ett planerat utbyggnadsområde, på
en plats där avlopp tidigare inte funnits, ska en enskild
avloppsanläggning som uppfyller kraven enligt miljöbalken och
gällande allmänna råd för små avlopp utföras. (Sluten tank bör
övervägas för både WC- och BDT-vatten.)
Enskilda anläggningar bör utföras så att de lätt kan anslutas när
anslutning blir aktuell. Det är därför viktigt att VA-avdelningen tillfrågas
vid handläggning av enskilda avlopp eller bygglov inom planerade
utbyggnadsområden.
Alla tillstånd för enskilda avlopp inom områden där kommunalt avlopp
planeras, ska vara tidsbegränsade. Tidsbegränsningen anges till cirka
två år efter planerad anslutning, eller högst 10 år.
Vid varje ändring eller nyanläggning av ett enskilt avlopp ska
fastighetsägaren informeras om att kommunal anslutning är beslutad
för fastigheten och att ersättning för den enskilda anläggningen inte
kommer att lämnas vid anslutning.
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KOMMUNAL UTBYGGNAD

Höganäs kommun anlitade konsultbolaget Tyréns för att undersöka behovet av
utbyggnaden av kommunalt VA. Resultatet visar att det inte finns någon
sammanhängande bebyggelse med tillräcklig hög känslighet för att rättfärdiga
utbyggnad av VA-nätet. Rapporten går att läsa under denna länk till
behovsanalysen.

I samband med reinvestering i befintligt vattenledningsnät där det inte finns
något utbyggt spillvattenledningsnät kan detta byggas ut om det bedöms vara
miljömässigt och ekonomiskt motiverat samt tekniskt möjligt. Reinvestering sker
i enligt med VA-avdelningens prioriteringsplan.
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RIKTLINJER FÖR ATT NÅ MÅLEN
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/159DXj.

För att kunna uppfylla målsättningarna i VA-planen och verka för en långsiktig
VA-hantering inom kommunen, prioriteras arbetet inom fem olika områden.
 
1.   FÖRANKRING OCH PLANERING
 
VA-FRÅGORNA SKA FÖRANKRAS I DEN POLITISKA ORGANISATIONEN OCH HOS
TJÄNSTEPERSONER.

Under varje mandatperiod ska en uppdaterad och aktualiserad VA-plan
med tidsatt planering tas fram.
VA-frågorna ska hanteras tidigt i den fysiska planeringen.
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2.   LÅNGSIKTIGHET
 
FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN HÅLLBAR UTVECKLING SKA DEN FYSISKA
PLANERINGEN HA ETT TIDSPERSPEKTIV PÅ FLERA GENERATIONER.

Spill- och dagvattenflöden ska renas och omhändertas lokalt innan de
når recipienterna. Därigenom förbättras förutsättningarna för att
kommunens vattenförekomster uppnår god ekologisk status inom
utsatt tidsram.
Vid all VA-planering ska hänsyn i första hand tas till miljö- och
hälsoskyddsbehovet. Därefter föreslås en teknisk lösning för det
identifierade behovet. Arbetssättet tydliggör vad som gäller för den
enskilda och allmänna anläggningen.
I planeringen ska hänsyn tas till framtida förändringar i väder-, havs-
och grundvattensystemen. På så sätt erhålls en långsiktigt hållbar VA-
försörjning samtidigt som vattenförekomsternas framtida värde säkras.

 

 
 
3.   DOKUMENTATION OCH KUNSKAP
 
DOKUMENTATION OM VA-SYSTEMEN SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR
TILLSYNSMYNDIGHETEN OCH VA-AVDELNINGEN.

Tydlig information om VA-planeringen ska kunna lämnas till
kommunens invånare. En kontinuerlig dialog ska samtidigt föras i syfte
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att öka invånarnas förståelse för vattenfrågor och reningsprocesser,
och deras påverkan på hälsa och miljö.

 

 
 
4.   ENERGI OCH RESURS
 
VERKSAMHETEN SKA BEDRIVAS ENERGIEFFEKTIVT OCH NÄRINGSÄMNEN SKA
KUNNA ÅTERCIRKULERAS PÅ ETT SÄKERT OCH MILJÖMÄSSIGT RIKTIGT SÄTT.

Kommunen ska möjliggöra att näringsämnen i avloppsvattnet kan
återföras till kretsloppet utan att det ger negativ påverkan på mark,
vatten, djurliv eller människors hälsa.
Såväl allmänna som enskilda VA-lösningar ska vara energieffektiva samt
säkra ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Kommunen ska arbeta aktivt med uppströmsarbetet i ledningsnätet,
det vill säga se till så att negativ påverkan från verksamheter och
privata hushåll minskas.

 

 
 
5. SÄKERHET OCH UNDERHÅLL
 
VA-ORGANISATIONEN SKA HA DE RESURSER SOM KRÄVS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA
ATT VA-SYSTEMEN KAN DRIVAS PÅ ETT SÄKERT OCH TRYGGT SÄTT IDAG OCH I
FRAMTIDEN.
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Det ska finnas god kunskap om ovidkommande vatten och
bräddningar.
Anläggningsavgifter och taxeutveckling ska följa behovet av åtgärder
och investeringar för att säkerställa att VA-anläggningen inte påverkar
människors hälsa och miljön negativt.
VA-organisationens bemanning och investeringstakt ska möta de krav
som ställs från myndigheter och från kommunens övriga avdelningar.

 

 

 
 
KRETSLOPP
 
För att nå kretsloppsmålen pågår ett ständigt arbete för att stärka och förbättra
kretsloppet i naturen. Några exempel på vad som görs är arbetet med återförsel
av näringsämnen från slam till jord, minskad vattenförbrukning, recirkulering av
regnvatten och utredning om återanvändning av tekniskt vatten för vissa
ändamål.
 

SLAMÅTERFÖRSEL OCH REVAQ-CERTIFIERING

 
Rötslammet från avloppsreningsverket innehåller höga halter av näringsämnen.
Slammet lämpar sig väl att sprida på åkrar istället för kemiska gödningsämnen.
För att säkerställa att slammet inte innehåller några olämpliga ämnen och
uppfyller nödvändiga kvalitetskrav har Höganäs kommun REVAQ-certifierat sina
processer.
REVAQ ska säkra:

fortlöpande ytterligare förbättring av kvaliteten på det avloppsvatten
som kommer till reningsverket och därmed på växtnäringen från
slammet
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att alla aktörer erbjuds en öppen och transparent information om hur
slammet producerats och om dess sammansättning
att växtnäring från avloppsfraktioner produceras på ett ansvarsfullt sätt
och att kvaliteten uppfyller fastställda krav.
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FORTSATT ARBETE
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/18aqGX1.

Inom arbetet med VA-planen har ett antal behov identifierats, det vill säga handlingar
som behöver vidtas för att åtgärda brister eller trygga VA-försörjningen, samt
frågeställningar som behöver belysas innan beslut kan tas om vidare åtgärder. Nedan
följer en sammanställning av identifierade behov.
 
GENERELLT

Uppdatera datadokumentation, eftersom det idag finns felaktigheter och
avvikelser mellan databasen och verkligheten.
Utreda om och i så fall i vilken utsträckning VA-systemen påverkar miljön.
Miljökvalitetsnormer bevakas se länk
Kommunens Miljöprogram följs se länk
Badvattendirektivet se länk
Baltic Sea Action Plan samt om åtgärder behöver vidtas och i så fall vilka.
Utbyggnad av driftövervakningssystemet och hur dessa data ska hanteras,
följas upp mm., för att analysera förnyelsebehoven och fastställa förnyelse-
takten.
Tydliggöra och förankra de framtida åtgärdsbehoven och vilka konsekvenser
dessa får avseende ekonomi, organisation, miljö, mm.
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SPILLVATTEN

Säkerställa bräddningarnas omfattning och betydelse.
Tydlig och förankrad plan avseende VA-utbyggnad utanför verksamhets-
området.
Tydliggöra och planera för tillsyn av enskilda avlopp, utifrån gjord analys.
Upprätta och implementera rutiner för störningshantering.
Säkerställa och uppdatera flödesdata för revidering av saneringsplanen.
Inarbetning av klimatpåverkan i spillvattenplaneringen.
Upprätta en reinvesteringsplan för ledningsnätet.

 
DAGVATTEN

Inarbetning av klimatpåverkan i dagvattenplaneringen.
Hantering av dagvatten i samhällsplaneringen, d.v.s. implementering av
riktlinjerna.

 
DRICKSVATTEN

Information om det enskilda dricksvattnet.
Säkerställa leveranssäkerheten till Mölle, Arild och Jonstorp.
Utredning av störnings- och kvalitetsrisker i distributionssystemet.
Upprätta en reinvesteringsplan för distributionsnätet.

 
 
 

Page 308 of 471



KONSEKVENSER AV VA-PLANENS GENOMFÖRANDE

Den totala kostnaden för de åtgärder som föreslås i Åtgärdsplanen beräknas till
över 700 miljoner kronor under perioden 2020 till 2035.
Nedan redovisas de åtgärder och kostnader som föreslås fram till slutet av 2035.
Tids-intervallet har valts för att det är en period som går att överblicka.
 

DRICKSVATTEN
Fram till slutet av 2035 föreslås åtgärder i dricksvattennätet för cirka 131
miljoner kr.
Syftet med de föreslagna åtgärderna är att förbättra leveranssäkerheten och
öka kapaciteten där detta behövs. Förbättring av dricksvattnets kvalitet är inte
huvudsyftet eftersom vattnet redan idag har god kvalitet. Men när
leveranssäkerheten ökar minskar föroreningsrisken.
Här ingår reinvesteringar för 87 miljoner kr.
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DAGVATTEN
Fram till slutet av 2035 föreslås åtgärder i dagvattennätet för ca 78 miljoner kr.
Reinvesteringarna under samma tidsperiod är ca 9,5 miljoner kronor
Eftersom dagvattnets föroreningsbelastning bedöms vara liten är det inte
ekonomiskt rimligt att föreslå rening av dagvattnet i tätorterna.
Fördelen med ett förstärkt dagvattennät är, som även nämnts i det föregående
avsnittet om spillvatten, att belastningen på spillvattennätet och reningsverket
minskar.
 

SPILLVATTEN
Fram till slutet av 2035 föreslås åtgärder i spillvattennätet för totalt ca 158
miljoner kr. Här ingår reinvesteringar för 90 miljoner kr.
Genom att spill- och dagvattennäten förbättras och felkopplingar upptäcks och
åtgärdas, minskar mängden vatten som leds till det kommunala spillvattennätet.
Detta medför att antalet bräddningar och utsläpp av orenat spillvatten minskar.
Minskade vattenmängder till reningsverket medför också en effektivare
reningsprocess samt att reningsverket håller längre. Ett aktivt uppströmsarbete
bidrar även till att mängden tungmetaller som leds till reningsverket minskar
och slammets kvalitet förbättras.
Minskningen av närsaltsutsläppen blir oftast större vid anslutning till det
kommunala avloppsnätet än när ett enskilt avlopp förbättras lokalt. Detta beror
på att kommunens reningsverk har bättre reningseffekt än de flesta enskilda
lösningar som finns på marknaden.
Sanering av dåliga enskilda avlopp, vare sig detta sker genom anslutning till det
kommunala VA-nätet eller genom byte eller uppgradering av enskilda
anläggningar, medför att utsläppen av kväve och fosfor till vattendrag och hav
minskar.
 

Räkneexempel
Utsläpp av helt orenat spillvatten från en person beräknas medföra utsläpp av 2
g P och 14 g N per dygn.  (Källa: Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
små avlopp HVMFS 2016:17.)
Ett hushåll om fyra personer som har en mycket dålig avloppsanläggning kan,
med användning av siffrorna ovan beräknas släppa ut 8 g P och 56 g N per dygn.
 Efter anslutning till det kommunala VA-nätet minskar utsläppen från
exempelfamiljen om fyra personer till cirka 0,25 g P och drygt 17 gram N.
(Kommunens reningsverk har en reningseffekt om ca 97 % för P och 70 % för N.)
     Om den dåliga enskilda avloppsanläggningen byts ut eller förbättras blir
utsläppen av P och N från samma familj 0,8 g respektive 28 g. (En enskild
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avloppsanläggning, efter förbättring till högsta möjliga nivå, förutsätts ha en
reningseffekt om 90 % för P och 50 % för N.)
 
 

Sammanlagt beräknas utbyggnad av VA-nätet till ca 80 fastigheter, samt
miljöavdelningens arbete med att förbättra 200 enskilda avlopp, medföra att
utsläppen av fosfor till Skälderviken och Öresund minskar med drygt 250 kg per
år. Den årliga minskningen av kväveutsläppen beräknas till knappt 800 kg.
 

Minskningen av utsläpp av fosfor och kväve från ca 80 enskilda avlopp om dessa
ansluts till det kommunala reningsverket

 
 

Minskningen av utsläpp av fosfor och kväve från drygt 200 enskilda avlopp som
förbättras lokalt

 
 

Vid beräkningarna har verkliga utsläppsvärden använts. Det vill säga hänsyn har
tagits till vilken avloppsanläggning varje berörd fastighet har idag.
Det kommunala reningsverkets reningseffekt avseende fosfor och kväve har
antagits vara 97 % respektive 70 %. Motsvarande siffror för en enskild
avloppsanläggning efter förbättring till högsta möjliga nivå förutsätts vara 90 %
respektive 50 %.
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1 FÖRORD 

1.1 INLEDNING 
Hantering av dagvatten har blivit en allt viktigare del i samhällsbyggnaden. Detta med 
hänsyn till allt fler rapporter om framtida klimatförändringar med 
översvämningsproblematik som följd. Lagstiftningen har också skärpts genom att hårdare 
krav ställs på den som förorenar. Samtidigt pågår även implementeringen av EU:s 
ramdirektiv för vatten runt om i Sveriges kommuner. Målet med ramdirektivet är att alla 
ytvatten ska ha uppnått god ekologiskt status senast 2027 och att vattenkvaliteten inte får 
försämras.  
Med anledning av detta har Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Teknik- och 
fastighetsförvaltningen tagit fram dokumentet ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Höganäs 
kommun”. Dokumentet ska klargöra och lyfta fram dagvattenfrågorna och vara ett stöd i 
planeringsarbetet. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och att 
dagvattenfrågan beaktas i ett tidigt skede i samhällsplaneringen.  
Riktlinjerna i dokumenten ska beaktas vid ny exploatering. 
 

1.2 BAKGRUND OCH SYFTE 
Befintligt ledningsnät saknar ofta kapacitet för ytterligare påkoppling av dagvatten. Detta 
gäller även för dikningsföretag och bäckar som kan vara känsliga för ökat flöde men också 
för föroreningar. Därför måste tillkommande dagvatten från nya områden i regel fördröjas 
och hanteras innan det når befintligt ledningsnät eller recipient (mottagande vattendrag, hav 
eller grundvatten). 
Nederbörden väntas öka och ändra karaktär i samband med pågående klimatförändringar 
samtidigt som havsnivån förväntas stiga. Detta gör utmaningen med dagvatten än mer 
viktig. I figur 1 visas bild över Höganäs kommun med en havsnivå 2,5 meter över det 
normala. Denna nivå bedöms kunna uppstå vid en framtida höjd havsvattennivå samtidigt 
med högt vattenstånd beroende på väderleksförhållanden. Nivån bedöms vara en kritisk 
nivå för Höganäs kommun då betydande delar av kommunen hamnar under vatten.  
 
I samband med pågående klimatförändringar förväntas nederbörden i framtiden öka något 
och ändra karaktär, samtidigt som havsnivån förväntas stiga. Detta medför att 
dagvattenfrågorna blir än viktigare framöver. 
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Figur 1. Bilden visar Höganäs kommun med en havsnivå 2,5 meter över det normala. Mörkblått visar 
översvämmade områden. 
 
Syftet är att ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Höganäs kommun” ska medverka till att 
skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i kommunen så att allvarliga 
översvämningsproblem i samband med kraftiga regn i möjligaste mån kan undvikas. Strävan 
ska samtidigt vara att dagvattnet blir ett positivt inslag i samhällsbyggandet genom att 
dagvattenanläggningar utformas så att förutsättningar för rekreation och biologisk mångfald 
skapas. Dokumentet ska också tydliggöra hur Höganäs kommun avdelnings- och 
förvaltningsövergripande ska arbeta med dagvattenhantering i planprocesser för nya 
områden. 
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1.3 DEFINITIONER 
Dagvatten definieras som ytavrinnande regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor 
(t ex tak, gator och platta ytor) eller på genomsläpplig mark inom detaljplanelagda områden 
via diken eller ledningar till recipient (mottagande vattendrag, hav eller grundvatten). 
Dokumentet innefattar inte avrinning från åkermark eller ej detaljplanerad naturmark. 
 

 
Figur 2. Illustration över dagvattenpolicyns omfattning. 
Kvartersmark (1) och allmän platsmark (2) omfattas. Åkermark och naturmark (3) omfattas ej. 
 

1.4 DOKUMENTSTRUKTUR OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Dokumentet är indelat i kapitel enligt följande: 

Kapitel 1, Förord, beskriver bakgrund och syfte med riktlinjer för dagvattenhantering i 
Höganäs kommun. 

Kapitel 2, Styrande dokument, behandlar den lagstiftning som är tillämpbar i 
dagvattenfrågor. 

Kapitel 3, Dagvattenpolicy för Höganäs kommun, beskriver övergripande riktlinjer samt 
kommunens mål för dagvattenhantering.  

Kapitel 4, Ansvarsfördelning, beskriver hur ansvarsfördelningen inom förvaltningarna ska 
se ut i olika skeden av ett projekt. 

Kapitel 5, Nulägesbeskrivning, redogör för befintligt kommunalt ledningsnät för dagvatten. 

Kapitel 6, Anvisningar för dagvattenanläggningar, beskriver kommunens riktlinjer och krav 
vid exempelvis utformning av dagvattenanläggningar. 
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Kapitel 7, Krav på rening av dagvatten, redogör för vilket dagvatten som behöver renas 
beroende på recipientens känslighet och vilken belastning vattnet utsätts för. 

Kapitel 8, Klassificering av recipienter, redovisar och klassificerar alla dagvattenrecipienters 
känslighet för närsalter, föroreningar och flöde. 

I tabellen nedan visas vilken avdelning inom kommunens organisation som ansvarar för 
respektive kapitel. VA-avdelningen är övergripande ansvarig för dokumentet i sin helhet. 

 

Kapitel Ansvarig 
Förord VA-avdelningen 

Styrande dokument VA-avdelningen 
Ansvarsfördelning Förvaltningscheferna inom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Nulägesbeskrivning VA-avdelningen 
Anvisningar för dagvattenanläggningar VA-avdelningen 
Krav på rening och fördröjning av dagvatten VA-avdelningen 
Klassificering av recipienter Miljöavdelningen 

 
 
 

1.5 ARBETSGRUPP 
”Riktlinjer för dagvattenhantering i Höganäs kommun” har tagits fram av en avdelnings- 
och förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom Samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
Teknik- och fastighetsförvaltningen med följande representanter: 
 
Stadsmiljöavdelningen  Richard Åkesson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Jakob von Post                                                                  
VA-avdelningen  Faik Rrecaj  
Stadsmiljöavdelningen                                     Pär Ragvald 
Plan- och bygglovsavdelningen Milma Rantamäki Danielsson 
Gata/Parkavdelningen ???? 
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2 STYRANDE DOKUMENT 
Det finns ett flertal dokument som styr dagvattenhanteringen. Nedan följer en redogörelse 
för de viktigaste dokumenten. 
 

2.1 LAGSTIFTNING 
I lagstiftningen räknas dagvatten normalt som avloppsvatten, det vill säga vatten som avleds 
inom detaljplan i exempelvis rörledning eller dike. 
Den viktigaste lagstiftningen som påverkar dagvattenfrågor är Plan- och bygglagen 
(2010:900) och Miljöbalken (1998:808). Bl a regleras att vid planering och planläggning ska 
kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer, det vill säga föreskrifter ställda på 
regeringsnivå som reglerar kvaliteten på mark/luft/vatten för att varaktigt skydda 
människors hälsa. De flesta miljökvalitetsnormer syftar till att uppfylla något EU-direktiv, 
t ex ramdirektivet för vatten. 
Miljöbalken spelar stor roll för dagvattenhanteringen då där finns reglering av bl a 
vattenverksamhet samt miljö- och vattenkvalitet. I miljöbalken regleras särskilda 
bestämmelser för vissa verksamheter, bl a definieras dagvatten som avloppsvatten och 
tillstånds- och anmälningsplikt regleras. Det kan uppkomma situationer när dagvattnet 
juridiskt är att betrakta som en vattenverksamhet enligt miljöbalken. En sådan situation är 
exempelvis när avledandet av vattnet inte sker genom en allmän avloppsledning. Om det vid 
lokalt omhändertagande av dagvatten krävs att enstaka fastigheter inom detaljplan leder bort 
vatten genom en särskild ledning är det markavvattning. I Skåne är markavvattning generellt 
förbjudet. Prövningen av markavvattning ska därför ske i två steg. Först krävs dispens från 
markavvattningsförbudet och sedan tillstånd till åtgärden. Om vattnet leds vidare till ett 
markavvattningsföretag eller dikningsföretag krävs ytterligare tillstånd. I vissa fall kan det 
krävas omprövning av ett befintligt tillstånd/förrättning på grund av att det uppstår 
väsentligt ändrade förhållanden. 
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är mindre tillämplig för dagvattenfrågor i plan 
skedet. Den kan utgöra stöd för möjligheten att ta ut avgifter, men inte för att ställa krav på 
flöden, rening mm. Lagen om allmänna vattentjänster reglerar att en VA-huvudman är 
skyldig att upprätta möjlighet för bortledande av dagvatten för fastigheter där behov 
föreligger i ett större sammanhang. 

2.2 MILJÖKVALITETSMÅL 

Sveriges riksdag har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål som i huvudsak ska vara 
uppfyllda till år 2020. Av dessa är det sex stycken som kan anses särskilt relevanta i 
dagvattenplaneringen. 
 

2.2.1 GIFTFRI MILJÖ 

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
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2.2.2 INGEN ÖVERGÖDNING 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 
 

2.2.3  LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturvärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för 
friluftsliv värnas. 
 

2.2.4 GOD BEBYGGD MILJÖ 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 

2.2.5 GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
 

2.2.6 MYLLRANDE VÅTMARKER 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
 

2.3 EU: S RAMDIREKTIV FÖR VATTEN 
Ramdirektivet har som övergripande mål att alla vatten ska ha uppnått god status 2015 eller 
senast 2027 och att vattenkvaliteten inte får försämras. Vattenmyndigheterna i Sverige 
implementerar en arbetsmodell med förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram som ska leda till att målen uppnås. 
I ramdirektivet betonas att vatten är gränslöst och man arbetar därför efter 
avrinningsområden och inte administrativa gränser som till exempel mellan länder eller 
kommuner. 
Sverige är indelat i fem vattenmyndigheter och Höganäs kommun tillhör två av dessa: dels 
Södra Östersjöns vattendistrikt och dels Västerhavets vattendistrikt. 
Samordnings- och beslutsansvariga i vattendistrikten är Länsstyrelsen i Kalmar län (Södra 
Östersjöns vattendistrikt) respektive Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Västerhavets 
vattendistrikt). 
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2.4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH 
AVLOPP 

Kommunerna inom Skåne Nordväst har tagit fram gemensamma allmänna bestämmelser 
för vatten- och avlopp, ABVA. Bestämmelserna som antagits lokalt i varje deltagande 
kommun reglerar förhållandena mellan VA-huvudmannen och abonnenterna. Här regleras 
bland annat hur anslutning till kommunernas ledningsnät kan ske. 

3 DAGVATTENPOLICY FÖR HÖGANÄS 
KOMMUN 

3.1 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 
I all översiktlig planering ska hantering av dagvatten beaktas i ett tidigt skede. 
Vid varje detaljplan som tas fram, eller ändras, ska redovisning göras i planens 
genomförandebeskrivning hur eventuell fördröjning och rening av dagvatten från 
planområdet ska hanteras. En plan får inte antas utan att dagvattenfrågan är behandlad. 
Dagvattnet ska vara en positiv resurs vid samhällsbyggandet och ett tilltalande inslag i 
omgivningen. 
Vid avledning av dagvatten till recipient eller ledning som är känslig för ytterligare 
flödesbelastning, ska flödet begränsas genom exempelvis fördröjning av dagvattnet. Vid 
avledning av dagvatten till recipient, som är känslig för föroreningar eller närsalter ska 
dagvattnet renas på lämpligt vis innan det når recipienten. 
Vid nybyggnation ska dagvattensystemen utformas så att påverkan på den naturliga 
vattenbalansen i omgivningarna blir så liten som möjligt. 
Om möjligt ska hårdgjorda ytor undvikas för att minska hastig dagvattenavrinning. 
Dagvattenanläggningar ska utformas så att allvarliga skador på byggnad eller anläggning på 
grund av uppdämning vid kraftiga regn undviks. Vid höjdsättning av nya områden ska 
beaktas att de gånger dagvattensystemet är fullt belastat, bör dagvatten kunna avledas ytledes 
från området. 
All byggnation ska förutsätta att dagvattnets uppdämningsnivå är gatunivå. Med detta menas 
att dagvatten vid kraftiga regn tillåts stiga upp till gatans nivå. Vid extrema situationer tillåts 
dagvatten även dämma upp över gatans nivå och ansamlas på densamma under en kortare 
period. 
 

3.2 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 
Vid nybyggnation ska tillförseln av föroreningar till dagvattensystemet begränsas så långt 
som möjligt. Sådana byggmaterial ska väljas, som inte riskerar att tillföra föroreningar till 
dagvattnet. Så stor del av föroreningarna i dagvattnet som möjligt ska avskiljas på väg till 
recipienten. Förorenat dagvatten ska i möjligaste mån hållas separerat från dagvatten med 
låg föroreningshalt. Planering av nya grönytor och parker ska göras så att användning av 
bekämpningsmedel minimeras. 
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Rening av förorenat dagvatten ska i första hand ske genom öppna lösningar där vattnet 
exempelvis får passera dammar, diken, grönytor eller liknande. 
 

3.3 UTFORMNING OCH LOKALISERING AV 
DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Vid skapande av nya öppna dagvattenanläggningar ska dessa, så långt det är möjligt, 
utformas så att de får ett skönhets- och rekreationsvärde men även så att natur- och 
kulturvärden tas tillvara. Kraven på anläggningarnas utformning ska anpassas till omgivande 
förhållanden. I utformningen bör säkerhet och framtida skötselbehov beaktas. Detta kan ske 
genom att exempelvis dagvattendammar utformas med flacka slänter. Utformningen bör 
även prioritera biologiska och ekologiska mervärden. 
Strävan ska vara att leda dagvatten till större ansamlingar för att inte ta för många små ytor i 
anspråk samt att öka möjligheten att använda dagvattenanläggningen som en rekreativ resurs 
och källa för ökad biologisk mångfald. 
 
Om dagvattenfördröjning är nödvändigt men inte ryms inom det aktuella planområdet kan 
detta, förutsatt att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ske i närliggande 
planområde. Alternativt kan tillkommande dagvattenflöde kompenseras genom åtgärder i 
andra, närliggande delar av ledningsnätet. En kompensationsåtgärd kan till exempel vara en 
lågt anlagd översvämningsbar grönyta, så kallad mångfunktionell yta, eller annan typ av 
dagvattenfördröjning i en annan del av ledningsnätet, som fullt ut kompenserar för 
tillkommande dagvatten från nybyggnationen. Strävan ska dock vara att i första hand 
hantera dagvattnet inom aktuellt planområde. 
Dagvattenanläggningar bör uteslutande placeras på allmän platsmark så att kommunen äger 
och har skötselansvaret för anläggningarna.  
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), det vill säga infiltration av dagvatten i mark, 
får förordas för större områden först om grundliga undersökningar visar att 
markförhållandena är gynnsamma för ändamålet. I LOD-områden bör dagvattnet även ha 
möjlighet att via ledningar eller diken nå annan recipient än grundvattnet vid de tillfällen 
infiltrationen i marken kan vara otillräcklig. 
 
 

4 ANSVARSFÖRDELNING 
Inom den kommunala organisationen faller ansvaret för dagvattenhantering på olika 
avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Kapitlet beskriver vilka roller och ansvar de olika avdelningarna som är engagerade i 
dagvattenfrågor har. 
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4.1 ALLMÄNT 
Miljöavdelningen utför tillsyn i enlighet med miljöbalken och ska bevaka dagvattnets 
miljömässiga påverkan. 
 
Plan- och bygglovsavdelningen ansvarar för planprocessen och väger samman 
dagvattenfrågorna med övriga förutsättningar för aktuellt planområde, och bevakar att de 
bygglov som beviljas följer de principer som fastställts i dagvattenpolicyn 
 
Stadsmiljöavdelningen ansvarar för den allmänna platsmarken inom kommunen. 
Avdelningen deltar i planering, projektering och byggskede samt har visst förvaltnings- och 
skötselansvar för de öppna dagvattenanläggningarna. 
 
Exploateringsenheten – har olika roller beroende av om det är kommunal mark eller inte 
som exploateras. Ansvarar för att dagvattenfrågorna tas med i t ex exploaterings- och 
markanvisningsavtal. 
 
VA-avdelningen har huvudansvaret för dagvatten vad gäller utbyggnad, strategier och 
kompetensutveckling. Avdelningen deltar i planering, projektering och byggskede samt 
förvaltar och har skötselansvar för dagvattenanläggningarna. 

4.2 PLANPROCESSEN 
Miljöavdelningen deltar i startmöte och är remissinstans. 
 
Plan- och bygglovsavdelningen kallar till startmöte där bl a dagvattenfrågorna diskuteras. 
I samband med planarbetet ska generellt en dagvattenutredning göras. Utredningen kan 
göras av VA-avdelningen eller av extern konsult där VA-avdelningen är beställare. Plan- och 
bygglovsavdelningen ansvarar för att dagvattenutredning genomförs och kostnaden för den 
regleras i planavtalet. Avdelningen ansvarar även för att väga samman de olika krav som 
ställs, exempelvis krav på utrymme för dagvattenhantering. Plan- och bygglovsavdelningen 
deltar i startmöte och är remissinstans. 
 
Stadsmiljöavdelningen ansvarar för att beakta de estetiska, rekreativa och ekologiska 
aspekterna av de öppna dagvattenanläggningarna, men även drift- och underhållsfrågor. 
 
Exploateringsenheten – ansvarar för att dagvattenfrågorna belyses när kommunen är 
exploatör. Man ansvarar också för markanvisningar samt upprättar köp- och tomträttsavtal. 
När kommunen inte är exploatör ansvarar man för att upprätta exploateringsavtal. 
 
VA-avdelningen ansvarar för att ställa krav på dagvattenhanteringen i detaljplanen. Planens 
påverkan på dagvattensystemet ska beaktas. 
 

4.3 PROJEKTERING 
Miljöavdelningen utövar tillsyn enligt miljöbalken samt behandlar anmälan av 
dagvattenanläggning. 
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Plan- och bygglovsavdelningen medverkar vid startmöte för att förmedla intentionerna 
med planen. De ansvarar även för att följa upp de krav som ställts i detaljplanen. 
 
Stadsmiljöavdelningen bevakar de estetiska aspekterna för de dagvattenanläggningar som 
ligger på allmän platsmark. De tar också tillsammans med VA-avdelningen fram en 
objektspecifik överenskommelse som reglerar anläggningskostnader. För 
dagvattenanläggning som enbart avvattnar allmän platsmark har Stadsmiljöavdelningen fullt 
ansvar. 
 
Exploateringsenheten – Vid behov förvärvar exploateringsfunktionen mark för 
dagvattenanläggningen alternativt upprättar servitutsavtal för densamma. 
 
VA-avdelningen ansvarar för att dimensionera kommunala dagvattenanläggningar. VA-
avdelningen tar tillsammans med Stadsmiljöavdelningen fram en objektspecifik 
överenskommelse som reglerar anläggningskostnader. Avdelningen ansvarar för anmälan för 
ny dagvattenanläggning till miljöavdelningen i enlighet med miljöbalken. 

4.4 BYGGSKEDE 
Miljöavdelningen utövar tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Stadsmiljöavdelningen ansvarar för utseendet för öppna dagvattenanläggningar på allmän 
platsmark (exempelvis parkmark). Med detta menas exempelvis klippning av grässlänter, 
skräpplockning samt rensning av skräp och lös vegetation vid dämningar, inlopps- och 
utloppsgaller. För att täcka de fördyringar i parkskötseln som öppen dagvattenhantering 
medför betalar VA-avdelningen en överenskommen summa per kvadratmeter för berörda 
ytor. Riktlinjerna är fastställda i dokumentet ”Gränsdragning öppen dagvattenhantering 
Höganäs kommun” (2010-02-02). För dagvattenanläggning som enbart avvattnar allmän 
platsmark har Stadsmiljöavdelningen fullt ansvar. 
 
VA-avdelningen har förvaltarrollen och ansvarar för den hydrauliska kapaciteten och för 
vattenkvaliteten. För öppna dagvattenanläggningar i allmän platsmark (exempelvis 
parkmark) ansvarar VA-avdelningen för funktionen. Med detta menas skötsel av trummor, 
dämningar och andra tekniska anläggningar samt rensning av diken och dammar för att 
upprätthålla funktionen. VA-avdelningen ansvarar även för lagning av slänter som raserats 
pga vattenpåverkan samt eventuella förändringar i markstruktur eller vegetation som 
föranletts av dagvattensystemet. Riktlinjerna är fastställda i dokumentet ”Gränsdragning 
öppen dagvattenhantering Höganäs kommun” (2010-02-02). 
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5 NULÄGESBESKRIVNING 
Separata system för avledning av dagvatten är utbyggt i de flesta tätbebyggda delar av 
kommunen. I några områden avleds dagvatten i kombinerade avloppsledningar, vilket kan 
orsaka problem, bland annat källaröversvämningar. I dokumentet ”Saneringsplan Höganäs 
kommun” (2010) har dessa områden identifierats och åtgärdsförslag tagits fram. I området 
Vikens Ry finns helt öppna dagvattenlösningar där vattnet avleds ytledes via gräsytor och 
diken. 
Dagvatten i Höganäs kommun når i huvudsak recipienterna Öresund, Skälderviken samt 
Görslövsån. Ån mynnar i Skälderviken strax söder om Jonstorp. En del dagvatten når 
reningsverket via kombinerade avloppsledningar. Såväl Öresund som Skälderviken uppnår 
idag inte god ekologisk status enligt ramdirektivet för vatten. 
Öresund är recipient för dagvatten från Viken, Lerberget, Höganäs centralort (större delen), 
Nyhamnsläge, Lerhamn och Mölle. Dagvatten når Öresund via ledningar eller via bäckar 
som ledningarna mynnar i. 
Skälderviken är recipient för dagvatten från byarna längs med kommunens nordöstra kust: 
Farhult, Jonstorp (norra), Rekekroken, Svanshall och Arild. 
Görslövsån med biflöden är recipient för dagvatten från Väsby, Höganäs centralort (mindre 
del i öster), Ingelsträde, Mjöhult och Jonstorp (södra). 

 

 
Figur 3. Kartan visar dagvattenavrinnings-områden och recipienter (orangefärgade områden).  
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6 ANVISNINGAR FÖR 
DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Kapitlet beskriver riktlinjer för utformning av dagvattenanläggningar i Höganäs kommun. 
Anvisningarna i dokumentet gäller generellt. Dock kan förutsättningarna i ett enskilt ärende 
vara sådana att vissa avsteg från riktlinjerna kan accepteras. 
Vid skapande av nya dagvattenanläggningar ska dessa så långt det är möjligt utformas så att 
de får ett skönhets- och rekreationsvärde och så att natur- och kulturvärden tas tillvara. 
Kraven på anläggningarnas utformning ska anpassas till omgivande förhållanden. 
Utformningen bör underlätta skötsel samtidigt som säkerheten beaktas. 
 

6.1 UTREDNINGS- OCH PLANSKEDEN 
I utrednings- och planskeden är det viktigt att förutsättningarna för 
dagvattenomhändertagandet studeras. Inom planområdet eller i dess närhet, måste det 
finnas tillräckligt utrymme för att hantera dagvattnet. Hanteringen kan exempelvis vara 
öppna dagvattenmagasin, diken eller liknande. Om dagvatten ska hanteras inom 
planområdet eller utanför avgörs från fall till fall. I vissa lägen kan det även vara aktuellt med 
kompensationsåtgärder, där t ex en översvämningsbar yta eller annan typ av 
dagvattenfördröjning i en annan del av ledningsnätet fullt ut kompenserar för det 
tillkommande dagvattnet. Strävan ska dock vara att i första hand hantera dagvattnet inom 
aktuellt planområde Oavsett hur dagvattnet ska tas om hand i ett aktuellt projekt är det av 
största vikt att tillräckliga ytor för dagvattenhanteringen säkerställs tidigt i projektet. 
En målsättning från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och 
fastighetsförvaltningen är att samla dagvattenhanteringen (t ex i större fördröjningsmagasin) 
hellre än många små och utspridda lösningar. 
Dagvattenanläggningar ska i första hand placeras på allmän platsmark så att kommunen äger 
och har skötselansvaret för anläggningarna. I de fall dagvattenanläggning är nödvändig på 
privat mark får fastighetsägaren en flödesreglerande anordning (exempelvis flödesregulator 
eller utbytbar dimensionsminskning) i förbindelsepunkten för dagvatten. Den 
flödesreglerande anordningen ägs och sköts av kommunen. För utformning och skötsel av 
den privata dagvattenanläggningen svarar fastighetsägaren. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), det vill säga infiltration av dagvatten i mark, 
får förordas för större områden först om grundliga undersökningar visar att 
markförhållandena är gynnsamma för ändamålet. I LOD-områden bör dagvattnet även ha 
möjlighet att via ledningar eller diken nå annan recipient än grundvattnet vid de tillfällen 
infiltrationen i marken kan vara otillräcklig. 
För att minska hastig dagvattenavrinning bör hård görning av ytor om möjligt undvikas. 
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För varje område som ska planläggas eller där dagvattenfrågan utreds bör följande 
grunduppgifter tas fram och redovisas: 
 Markens geologi och infiltrationskapacitet. 
 Grundvattennivåer. 
 Detaljerade höjduppgifter och markering av lågpunkter inom planområdet. 
 Byggnaders lägsta golvhöjd. 
 Anmälan till miljötillsynsnämnden. 
 Konsekvensbeskrivning utifrån påverkan på recipient. 
 Ytor och volymer som krävs och som är avsatta för utjämning. 
 Hur ytvatten från området och från omkringliggande ytor rinner genom området 
vid extremsituationer och behovet av eventuella skyddsåtgärder för skydd av 
område och bebyggelse. Här bör även övervägas huruvida det behövs bestämmelser 
om murar och andra hinder som kan förändra vattnets vägar i förhållande till de 
avsedda. 

 Effekterna för dagvattenhanteringen vid en framtida havsnivå på 2,5 meter över det 
normala. (Denna nivå bedöms kunna uppstå vid en framtida höjd havsvattennivå 
samtidigt med högt vattenstånd beroende på väderleksförhållanden. Nivån bedöms 
vara en kritisk nivå för Höganäs kommun då betydande delar av kommunen 
hamnar under vatten.) 

 
Om dagvattnet ska ledas vidare i ledning bör också följande uppgifter redovisas: 
 Analys av ledningssystemets kapacitet i förhållande till de flöden som ledningarna 
ska ta emot. 

 Uppgift om vem som äger och ansvarar för ledningssystemet t ex dikningsföretag 
och uppgifter om eventuell omprövning av dessa eller avtal. 

 Uppgift om sjöar, vattendrag, diken och kustvatten (recipienter) som vattnet når 
direkt eller indirekt via kommunens dagvattennät. 

 Uppgifter om att bortledning till recipienter inte medför dämningseffekter som 
innebär översvämningar i anslutning till viktiga funktioner i området. 

 Medelvattennivå och högsta vattennivå i kustvatten och vattendrag i ett 100-års 
perspektiv om området är beläget så att det riskerar påverkas av stigande 
havsnivåer. 

 Uppgifter om det kommer att krävas invallningar och pumpar för att kunna leda 
bort dag- och dräneringsvatten från området i nuläget eller till följd av ett framtida 
klimat. 

6.2 DIMENSIONERING OCH UTFORMNING AV 
DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

 
Inga byggnader ska i ett nybyggt område vid ett regn med 100-års återkomsttid riskera 
allvarliga vattenskador på grund av dagvattenhanteringen. Dagvattnet bör, de gånger 
dagvattensystemet är fullt, kunna nå recipienten via ytavrinning. Detta ska beaktas vid 
höjdsättning av nya områden. 
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All byggnation ska förutsätta att dagvattnets uppdämningsnivå är gatunivå. Med detta menas 
att dagvatten vid kraftiga regn tillåts stiga upp till gatans nivå. Vid extrema situationer tillåts 
dagvatten även dämma upp över gatans nivå och ansamlas på densamma under en kortare 
period. Detta innebär att husgrundsdränering som ansluts till dagvattensystemet bör pumpas 
alternativt avledas i ett separat system för att undvika eventuell uppdämning i 
husgrundsdräneringen vid kraftiga regn. 
Vid ny exploatering eller förtätning bör dagvattenflödet till befintligt ledningsnät begränsas. 
Detta då befintliga ledningsnät som regel saknar kapacitet för ytterligare påkopplingar.  
Som riktvärde gäller att vid dimensionerande regn tillåts ett tillkommande flöde på 10 l/s*ha 
vid förtätning respektive 1,5 l/s*ha vid ny exploatering. 
Till dikningsföretag, bäckar mm får i normalfallet maximalt 1,5 l/s*ha avledas. 
Dagvattenanläggningar bör utformas så att de blir estetiskt tilltalande och får ett 
rekreationsvärde samt att biologisk mångfald gynnas och ekologiska mervärden skapas. 

 

6.2.1 AVLEDNINGSSYSTEM FÖR DAGVATTEN 

Avledning av dagvatten kan ske i rörledningar eller diken. I stadsmiljö kan även rännor eller 
kanaler vara aktuellt. 
Dagvattenledningar dimensioneras utifrån Svenskt Vattens riktlinjer (för närvarande 
publikation P104, P105 och P110), dock aldrig för mindre än ett 2 års regn. 
Diken bör av säkerhets- och skötselskäl ha flacka slänter med maximal lutning 1:6. Om 
skötsel och säkerhet kan tillgodoses även med brantare slänter kan detta accepteras. 
Botten i nyanlagda diken bör vara klädd med ett lager makadam (se bild nedan). Detta för 
att skapa en stabil botten och därigenom ökad säkerhet då exempelvis barn lättare kan ta sig 
upp ur diket. Även slänterna ska vara stabilt uppbyggda för att underlätta skötsel och skapa 
ytterligare säkerhet. 
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Figur 4. Bilden visar dike för vägavvattning mm med makadam i botten. 
Foto taget i Viken 
Avledningssystem för dagvatten ska utformas så att dagvattenpumpstationer undviks så 
långt det är möjligt. Vid val av rännor eller kanaler får bedömning angående säkerhet och 
skötsel göras i varje enskilt fall. 
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), det vill säga infiltration av dagvatten i mark, 
får förordas för större områden först om grundliga undersökningar visar att 
markförhållandena är gynnsamma för ändamålet. I LOD-områden bör dagvattnet även ha 
möjlighet att via ledningar eller diken nå annan recipient än grundvattnet vid de tillfällen 
infiltrationen i marken kan vara otillräcklig. Inom tätort ska dagvattenhantering som regel 
ske genom bortledning av vattnet. 
 

6.2.2 GRÖNA TAK 

Tak med levande växtlighet som beklädnad, så kallade gröna tak, välkomnas i kommunen då 
dessa vid kraftiga regn utjämnar flöde och minskar den hastiga avrinningen. 
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  Figur 5. Grönt tak. Foto taget i Helsingborg 
 
Ytor med takbeklädnad har förmågan att magasinera hela eller delar av regnvolymer. 
Sedumtak har en förmåga att lagra upp till 15 l/m2 medan planteringsbäddarna har en 
mycket större lagringsförmåga, beroende på utformning och materialval. 
 
 

6.2.3 FÖRDRÖJNINGSMAGASIN FÖR DAGVATTEN 

Fördröjningsmagasin för dagvatten kan utformas som: 
 
• Öppet magasin, damm, med vattenspegel i hela eller del av magasinet, där vattennivån 
tillåts stiga vid kraftiga regn. 
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Figur 6. Öppet magasin med vattenspegel på Sjö Crona park Höganäs. 
 
• Öppet magasin utan vattenspegel, översvämningsyta, där dagvattnet vid låga flöden 
passerar genom magasinet exempelvis i en makadamklädd fåra i bottnen. Vid kraftiga regn 
dämmer vattnet och vattennivån stiger. Ytan kan vid torrväder användas till andra ändamål 
och blir då en så kallad mångfunktionell yta. 
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   Figur 7. Öppet magasin utan vattenspegel med genomströmning. 
   Foto taget i Viken. 
 
 
• Öppet magasin utan vattenspegel, översvämningsyta, som i normalfallet är helt torr och dit 
vattnet dämmer från intilliggande avledningssystem vid kraftiga regn. Ytan kan vid torrväder 
användas till andra ändamål och blir då en så kallad mångfunktionell yta, exempelvis lågt 
anlagda parkerings-, lek-, eller grönytor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 333 of 471



  22 (32) 
 

 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN  
  

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 

 
Figur 8. Översvämningsyta längs med vägg 111 dit dagvattnet tillåts dämma. 
Foto taget i Höganäs. 
 
• Underjordiskt magasin som fylls upp vid kraftiga regn. Magasinen kan utformas som 
rörmagasin, makadammagasin eller så kallade plastbacksmagasin. Underjordiska magasin bör 
vara möjliga att inspektera och spola, för att säkerställa att igensättning undviks. 
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Figur 9. Underjordiskt magasin av plastbackar täckta med tätduk 
Foto taget i Mölle. 
 
• Magasin i urban miljö. För de urbana magasinen är estetiken central. Magasinen eller 
kanalerna utformas som en del i torg- eller gatumiljön. Säkerheten måste särskilt beaktas. 
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Figur 10. Urban kanal. Foto taget i Köpenhamn. 
 
 
Fördröjningsmagasin för dagvatten dimensioneras normalt för regn med 100-års 
återkomsttid och en varaktighet på, som mest 24 timmar. 
För magasinberäkning används den varaktighet som ger största magasinbehovet(volymen), 
dock inget regn längre än 24 timmar. 
Fördröjningsmagasin för dagvatten anläggs med en strypning för utloppet så att recipienten 
nedströms magasinet inte påverkas negativt av kraftiga regn utan att dessa fyller magasinet 
istället. Huruvida bräddning från fullt magasin kan accepteras, avgörs från fall till fall 
beroende på områdets förutsättningar. 
Sandfångsbrunn ska sättas före inlopp i magasin och efter utlopp ur magasin för att 
förhindra sedimenttransport till och/eller från dagvattenmagasinet. 
Öppna magasin bör av säkerhets- och skötselskäl ha flacka slänter med maximal lutning 1:6. 
Om skötsel och säkerhet kan tillgodoses även med brantare slänter kan detta accepteras. 
Öppna magasin med vattenspegel ska utformas så att man lätt kan ta sig ur magasinet och så 
att erosion förhindras runt vattenlinjen. Ett sätt att göra det är att klä slänterna från strax 
över vattenytan och en bit ned med makadam. Är magasinet väldigt grunt kan det också 
vara aktuellt att klä botten med makadam. 
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I öppna magasin utan vattenspegel kan botten kläs med makadam om det bedöms som 
lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Det kan vara aktuellt att dränera bottnen i torra, öppna 
magasin så att de kan användas till andra ändamål vid torrväder. 
Generellt gäller att slänter i magasin ska vara stabilt uppbyggda för att underlätta skötsel och 
skapa säkerhet. 
 
Dagvattenmagasin ska i normalfallet vara utformade och placerade så att behovet av stängsel 
inte ska uppstå. Exempel på undantag då stängsel kan bli aktuellt: 
 Där dagvattenmagasin av olika skäl måste placeras i anslutning till lekplats för små 
barn. 

 Då utformningen av magasinet är sådan att personer kan riskera att ramla ner i det. 
Exempelvis pga branta slänter. 

För öppna dagvattenmagasin ska genomströmning av vatten eftersträvas. Det är mer 
fördelaktigt ur reningssynpunkt om vattnet vid alla typer av regn tar en lång väg genom det 
öppna magasinet än om det endast dämmer till magasinet då och då vid kraftiga regn. 
Öppna magasin med vattenspegel kan drabbas av kraftig alg tillväxt om de görs för grunda 
och om genomströmningen är begränsad. 
Utjämningsmagasin ska vara lättåtkomliga med lämpligt fordon och lätta att inspektera och 
rensa. Vid större öppna magasin ska det finnas utrymmen för att avvattna sediment i 
samband med tömning. 
Utflödet från dagvattenmagasin regleras med flödesregulator eller annan utbytbar 
flödesstrypning. Dimension på utloppsledning från magasin ska väljas så att utloppsflödet 
kan ökas genom utbyte av den flödesreglerande anordningen. 

7 KRAV PÅ RENING AV DAGVATTEN 
Detta kapitel är avsett att ge vägledning för beslut om huruvida rening av dagvattnet från ett 
nyanlagt område krävs eller inte. Skäl kan finnas att ställa högre krav än vad som redovisas, 
detta t ex om recipienten är exceptionellt känslig för föroreningar och/eller närsalter. 
Rening av dagvatten ska i första hand ske genom öppna lösningar där vattnet exempelvis får 
passera dammar, diken, grönytor eller liknande. 

7.1 NÄRSALTER 
Normalt är närsalter inte ett problem i stadsplaneringen. Dock får beslut tas i varje enskilt 
ärende. 
 
 
 

7.2 FÖRORENINGAR 
 
Med föroreningar avses exempelvis olja, tungmetaller och bakterier. Följande matris kan 
användas som stöd vid beslut om rening av dagvatten. 
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    Typ av område som avvattnas 

Mycket 
känslig 
recipient 

Känslig 
recipient 

Mindre 
känslig 
recipi-
ent 

Små föroreningar – Bostads-
område, grönområde 

Rening 
övervägs 

Rening 
krävs inte 

Rening 
krävs 
inte 

Måttliga föroreningar – Trafik-
stråk < 2000 fordon/dygn, vissa 
verksamhetsområden 

Rening  
krävs 

Rening 
övervägs 

Rening 
krävs 
inte 

Risk för stora föroreningar – 
Trafikstråk > 2000 fordon/dygn, 
vissa verksamhetsområden, 
parkeringsytor med stor 
omsättning, drivmedelsstationer 

Rening 
krävs 

Rening 
krävs 

Rening 
krävs 

 
 

8 KLASSIFICERING AV RECIPIENTER 

8.1 BEDÖMNINGSGRUNDER 
En dagvattenrecipient är detsamma som mottagare av dagvatten. I Höganäs kommun 
dominerar havet som recipient men det finns även vattendrag och diken som främst 
fungerar som utjämningsmagasin.  
 
Syftet med klassificeringen är att undersöka om recipienterna har möjlighet att ta emot 
kommunens dagvatten samt vilka konsekvenser det kan medföra. Kunskapsunderlaget är i 
många fall begränsat och klassificeringen grundar sig därför till stor del på bedömningar som 
gjorts utifrån befintlig kunskap och erfarenhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
 
 

8.1.1 KLASSIFICERING ENLIGT VATTENDIREKTIVET 

Av klassificering som gjorts enligt vattendirektivet (2000/60/EG) bedöms Skälderviken och 
norra Öresund ha måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Orsaken till 
den måttliga ekologiska statusen är närsalter som utgör ett miljöproblem i 
vattenförekomsterna. Anledningen till att god kemisk status inte uppnås är att gränsvärdet 
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för kvicksilver i biota överskrids. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla 
ytvattenförekomster, det vill säga sjöar, vattendrag och kustvatten. Exkluderas kvicksilver 
uppnår vattenförekomsterna god kemisk status. 
 

8.1.2 NÄRSALTER 

Höganäs kommuns tätorter ligger till stor del utmed kusten vilket medför att en stor del av 
dagvattnet leds direkt eller indirekt till Öresund och Skälderviken. Närsalter från dagvattnet 
bedöms inte påverka den ekologiska statusen för havet som helhet. Däremot kan 
dagvattenutsläppen lokalt och i grundare havsområden med ålgräs ha en betydelse. 
 

8.1.3 BAKTERIER OCH FÖRORENINGAR 

Som nämnts innan så avleds stor del av dagvattnet direkt eller indirekt till Öresund och 
Skälderviken. Föroreningar från dagvattnet bedöms däremot inte påverka den kemiska 
statusen, enligt vattendirektivet, för havet som helhet. Däremot kan påverkan vara tydlig, för 
ämnen som och som inte regleras i vattendirektivet, i grundare vattenområden, vattendrag 
och småvatten.  
 
Kommunen tar regelbundet under badsäsong prov på badvattenkvalitén vid kommunens 14 
badplatser. Proverna analyseras avseende bakterierna E-coli och Intestinala enterokocker. 
Om bakterierna påträffas i proven indikerar detta på att badvattnet påverkas av fekala 
föroreningar. 
Två faktorer som tydligt ger utslag vid sådan provtagning är nederbörd, särskilt efter torka, 
och pålandsvind. Kraftig nederbörd belastar även spillvattennätet som ofta är belastat med 
felkopplingar, dräneringsvatten och äldre kombinerade ledningar, vilket kan orsaka 
bräddningar. 
 
Kommunen har i samband med upprättande av badvattenprofiler (riskbedömning) för 
kommunens EU-bad identifierat potentiella föroreningskällor till exempel 
dagvattenledningar och pumpstationer som påverkar respektive badplats. Enligt dessa går 
det inte entydigt att avgöra hur stor påverkan är från dagvattenutsläpp i förhållande till andra 
föroreningskällor. 
 
 
 

8.1.4 KLASSIFICERING 

I klassificeringsunderlag har belastningen från respektive avrinningsområde värderats utifrån 
närsalter, förorening (inkl. bakterier) och flöde. Respektive faktor har tre klasser. Ett område 
kan ha hög flödestålighet men vara känsligt för närsalter etc. Särskild hänsyn har tagits till 
grundbottnar med ålgräs, marina reservat och badplatser. 
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8.2 KLASSIFICERINGSUNDERLAG 
Klass 
 

 Kriterium 

Närsalt 1 Mycket känslig recipient 
Mycket känslig för närsalter 

Hav eller annat ytvatten i naturreservat eller 
Natura 2000. Naturliga vatten med låga 
närsaltshalter eller vatten där det finns 
störningskänsliga/rödlistade arter. 

Närsalt 2 Känslig recipient 
Känslig för närsalter 

Hav och annat ytvatten i naturreservat eller 
Natura 2000 som är i anslutning till 
dagvattenutsläpp. Grunda havsbottnar med 
ålgräs. Anlagda vatten med låga närsaltshalter. 

Närsalt 3 Mindre känslig recipient 
Mindre känslig för närsalter 

Hav med god vattenomsättning eller snabbt 
ökat vattendjup. Vatten där tillrinningen 
domineras av dräneringsvatten från intensivt 
jordbruk eller anlagda och klart påverkade 
vatten. 

   

Förorening 1 Mycket känslig recipient 
Mycket känslig för 
föroreningar, smuts och 
bakterier 

Hav eller annat ytvatten i naturreservat eller 
Natura 2000. Badplats med långgrunda 
stränder. Naturliga rena vatten eller vatten där 
det finns eller har funnits störningskänsliga/ 
rödlistade arter. 

Förorening 2 Känslig recipient 
Känslig för föroreningar, 
smuts och bakterier 

Hav och annat ytvatten i naturreservat eller 
Natura 2000 som är i anslutning till 
dagvattenutsläpp. Grunda havsbottnar och 
badplatser. Övriga naturliga vatten eller 
anlagda vatten med låg föroreningsgrad. Vatten 
där andra aspekter, till exempel rekreation är 
viktiga. 

Förorening 3 Mindre känslig recipient 
Mindre känslig för 
föroreningar, smuts och 
bakterier 

Hav med god vattenomsättning eller med 
snabbt ökat vattendjup. Strand som inte 
frekvent användes som badplats. Vatten som 
särskilt anlagts för omhändertagande av 
föroreningar i dagvatten. 

   

Flöde 1 Mycket känslig recipient 
Mycket känslig för ökad 
vattenföring 
 

Vatten med 
störningskänsliga/lugnvattenlevande rödlistade 
arter. Erosionsbenägna diken/bäckar eller 
vatten med mycket liten utjämningsförmåga. 

Flöde 2 Känslig recipient 
Känslig för öka vattenföring 

Övriga naturliga vattendrag. Grunda diken, 
småvatten och anlagda vatten med måttlig 
utjämningsförmåga.   

Flöde 3 Mindre känslig recipient 
Mindre känslig för ökad 
vattenföring 

Havsområden och större vatten. Vatten med 
stensatta kanter, områden med kraftig grässvål, 
djupare anlagda vatten. 
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8.3 ÖVERSIKT AV DAGVATTENRECIPIENTER 

 
Klassningen är gjord utifrån recipientens förmåga att klara belastning på plats lokalt. Öresunds och Skäldervikens status i vattendirektivet har inte vägts in! 
Område varifrån dagvatten 
når recipienten 

Närsalter Förorening Flöde Kommentar Förslag på åtgärd 

1. Norra delen av Mölle 2* 2* 3 * Dagvattenutsläpp i anslutning till marint 
reservat i V Kullaberg och EU-bad i 
Solvik. 

 

2. Södra delen av Mölle 3* 2* 3 * Badplats (Fågelviken).  

3. Lerhamn 3* 2* 3 * Badplatsen N om hamnen.  

4-5. N delen av 
Nyhamnsläge 

3 3 3 Stensatt strandbrink.  

6-7. Mellersta Nyhamnsläge 3* 2* 2** * Badplats med brygga vid ** mindre 
bäck. 

 

8-9. SO och SV delen av 
Nyhamnsläge 

1* 
1** 

2* 
1** 

1** * Marint reservat. Badplats N revet i 
Kullens havsbad vid utloppet av ** 
Skälebäcken med bestånd av havsöring. 

 

10. N delen av Strandbaden 1* 2* 3 * Marint reservat. EU-Bad (Strandbaden) 
nedan Tallbacksvägen i Kullens havsbad 
vid utloppet av mindre bäck utan 
naturvärden. 
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Område varifrån dagvatten 
når recipienten 

Närsalter Förorening Flöde Kommentar Förslag på åtgärd 

11. S delen av Strandbaden 2* 2* 3 * Grunda sandbottnar med ålgräs. I 
anslutning till marint reservat. 

 

12. Margreteberg 2* 
3** 

2* 3 * Grunda sandbottnar med ålgräs, EU-
bad (Margreteberg) vid utloppet av 
**bäck. 

 

13. Tjörröds 
återvinningsgård 

3* 2* 2* * Margretebergsbäcken.  

14. Tjörröd N Höganäs 3* 2* 2* * Margretebergsbäcken.  

15. Höganäs tätort 3* 3* 3* Utsläpp vid samma plats som avlopps-
reningsverket. 

 

16. Väsby och Ö Höganäs 3 2 2 Utsläpp i Hustoftaådern.  

17. Steglinge i SO Höganäs 3 2 2 Utsläpp i Äsperödskanalen.  

18-19. SV delen av 
Höganäs 

2* 1** 3 * Grunda sandbottnar med ålgräs, **EU-
bad (Kvickbadet) med långgrund strand 
(berörs närmast av område 18). 

 

20-22, 24. V Lerberget 3* 3** 3 * Okänt om sandbottnar med ålgräs 
förekommer. ** Området som helhet, 
badbryggan i hamnen som bör ha klass 2. 

 

23. Ö Lerberget 3 3 2* * Dagvattennätet hårt belastat.  
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Område varifrån dagvatten 
når recipienten 

Närsalter Förorening Flöde Kommentar Förslag på åtgärd 

25. N delen av Viken 2* 2* 3 * Grunda sandbottnar med ålgräs, annan 
långgrund strand med bad. 

 

26. Mellersta delen av 
Viken 

 

2* 2* 3 * Grunda sandbottnar med ålgräs, EU-
bad (Vikens Havsbad). 

 

27-29. S delen av Viken 2* 2* 3 * Grunda sandbottnar med ålgräs, annan 
badplats N och S (Gräsabrygga) om 
hamnen. Den senare främst påverkad av 
Niagarabäcken (se nr 30). 

 

30. SO delen av Viken 3* 1** 1** * Niagarabäcken avvattnar mestadels jord-
bruksmark. ** Permanent bestånd av 
havsöring. 

 

31. N delen av Arild 2* 2* 3 * V om Arild ligger Västra Kullabergs 
marina reservat. 

 

32. S delen av Arild 3 2* 3 * EU-bad (Arilds kallbad).  

33. Nabben 3 2* 3 * Ett flertal badbryggor.  

34. Svanshall, Rekekroken 
och N delen av Jonstorp 

3 3* 3 * Bör vara en 2 direkt V hamnen som är 
en badplats underhållen av byalaget. 
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Område varifrån dagvatten 
når recipienten 

Närsalter Förorening Flöde Kommentar Förslag på åtgärd 

35. Mellersta delen av 
Jonstorp 

1* 1** 3 * Natura 2000 (blivande naturreservat).     
** bad och grundbottnar med ålgräs. Stark 
påverkan av åvatten från Görslövsån och 
Oderbäcken som domineras av intensivt 
jordbruk. 

 

36-37. S delen av Jonstorp 3* 
1** 

2* 
1** 

2* 
3** 

* Görslövsån. **Grundbottnarna i 
Skälderviken inkl. badplatser. 

 

38. Farhult 1* 1** 3 * Natura 2000. **EU-bad och mycket 
långgrunt, även ålgräs. Stark påverkan av 
åvatten från Görslövsån och Oderbäcken 
som domineras av intensivt jordbruk. 

 

39. Del av N Häljaröd 1* 1* 3 * Natura 2000, långgrunt, även ålgräs. 
Stark påverkan av åvatten Vegeå som 
domineras av intensivt jordbruk. 

 

40. S delen av Ingelsträde 3* 
1** 

2* 
1** 

2* 
3 

* Görslövsån. **Grundbottnarna i 
Skälderviken inkl. badplatser. 

 

41. Mjöhult 3* 
1** 

2* 
1** 

2* 
3 

* Oderbäcken. **Grundbottnarna i 
Skälderviken inkl. badplatser. 
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INLEDNING 

Syftet med miljötillsynsnämndens ”Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp” är att ge interna 
riktlinjer för nämndens och miljöavdelningens arbete med avloppsanläggningar både inom 
och utanför kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Liknande 
planer har funnits sedan början av 1990-talet, då arbetet med inventering och sanering av 
dåliga avlopp i kommunen inleddes. 

I riktlinjerna redovisar miljöavdelningen nuläget och föreslår en plan för den framtida 
tillsynen. (Hur många enskilda avlopp har vi idag och hur ser de ut? Hur ska vi få avloppen 
att bli bättre – och förbli bra?) Riktlinjerna innehåller även tolkningar av viktiga punkter i de 
gällande allmänna råden för små avlopp och allmänna principer för hur tillsynsarbetet ska 
bedrivas. 

Riktlinjerna kommer att vara en del av kommunens nya VA-plan som är under utarbetande 
och som beräknas bli färdig i början av 2019. 
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ANVÄNDA DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

Enskilda avlopp: Alla typer av avlopp där man inte anslutit sig till det kommunala 
avloppsnätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har oftast någon form av enskilt 
avlopp.  

Små avlopp: En annan beteckning för enskilda avlopp. Titeln på de allmänna råden för 
enskilda avlopp är till exempel ”Allmänna råd om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten”.  

HaV: Havs- och Vattenmyndigheten. 

AR 87:6: Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd om små avloppsanläggningar. (Ersattes 
2006 av NFS 2006:7 och senare HVMFS 2016:17.) 

HVMFS 2016:17: De nu gällande allmänna råden från Havs- och Vattenmyndigheten om 
små avloppsanläggningar. 

WC-vatten: Används i riktlinjerna som en synonym för allt toalettavfall, även om begreppet 
”fekalier” kanske hade varit mer korrekt för avfallet från en torrklosett (TC) eller mulltoa. 

BDT-vatten: Spillvatten från bad, disk och tvätt.  
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NULÄGET 

Sedan 1992, när miljöavdelningen gjorde den första sammanställningen av antalet enskilda 
avlopp, har det totala antalet enskilda avlopp i kommunen minskat kraftigt, från över 1 900 
till under 550.  

Minskningen beror på att ett stort antal fastigheter på landsbygden har anslutits till 
kommunalt VA. Bland de största utbyggnadsprojekten sedan 1992 kan nämnas Farhult, 
Norra Häljaröd och delar av Jonstorp.  

Antalet riktigt dåliga avloppsanläggningar har sedan 1992 minskat från 960 till 60. (Vad som 
är ett dåligt respektive ett godkänt avlopp förklaras under rubriken Interna bedömnings- och 
prioriteringsnivåer på sidan 14.) 

 

 

Figur 1  Det totala antalet enskilda avlopp i Höganäs är nu under 550 stycken 
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Karta över enskilda avlopp i november 2018 

Bilden nedan visar de enskilda avloppens status, där 1 är de sämsta avloppen och 4 de bästa. 
Bedömningsklasserna förklaras utförligare på sidan 14. 

De blåa ringarna markerar två stora områden där det redan finns beslut om anslutning till 
det kommunala VA-nätet. De röda ringarna är områden där fastighetsägarna har begärt 
anslutning men där utredning pågår. Områdena beskrivs kortfattat på sidorna 10 och 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 2   Status för de enskilda avloppen i Höganäs i november 2018. Samt områden med planerad 
anslutning (blåa markeringar) respektive områden där fastighetsägarna har begärt anslutning 
till kommunalt VA (röda markeringar).  
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PLAN FÖR ARBETET MED SMÅ AVLOPP 2019 – 2020 

Saneringsplan 

I nedanstående tabell sammanfattas de åtgärder som föreslås på närmast följande sidor.  

Kolumnen Klass visar vilken eller vilka bedömningsklasser respektive åtgärd omfattar. 
Bedömningsklasserna förklaras längre fram, under rubriken Bedömnings- och prioriteringsnivåer. 

Antal anläggningar grundas på uppskattningar som redovisas under rubrikerna Enskilda 
avlopp som inte uppfyller nu gällande krav och Pilotprojekt för återkommande tillsyn av färdiga 
anläggningar. 

 

   Antal 

anläggningar 

Nr Åtgärd Klass 2019 2020 

1 Bevaka och följ upp fastighetsägare som redan har beviljats 
tillstånd att bygga nytt avlopp. 

1-3 10  

2 Handläggning av alla dåliga eller halvbra anläggningar, som 
ännu inte har fått krav eller inte har hörsammat ställda krav. 

1-2 15  

3 Genomföra ett pilotprojekt avseende löpande tillsyn av redan 
färdiga avlopp. 

3-4 40  

4 Tillsyn av redan färdiga avlopp enligt plan framtagen efter 
pilotprojektet 2019. 

3-4  40 

5 Handläggning av dåliga och halvbra avlopp inom grupper av 
fastigheter som vill ansluta genom att bilda samfälligheter. 

1-2 40 

6 Bevakning av avlopp som ska anslutas kommunalt enligt VA-
plan eller särskilda beslut. 

Alla 75 

7 Riktlinjerna med tillhörande saneringsplan revideras senast i 
december 2020 eller tidigare om de nationella riktlinjerna 
ändras. 
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Åtgärdsmål per tillsynsklass 

De sämsta avloppen (klass 1-2) 

Målet i föregående saneringsplan (2016-2018), att alla avlopp i klasserna 1 och 2 skulle ha 
varit åtgärdade 2018, har inte uppnåtts. Det finns i slutet av 2018 fortfarande 45 
anläggningar som inte är åtgärdade. Av dessa tillhör ungefär hälften grupper som har ansökt 
om att få ansluta gemensamt till det kommunala avloppsnätet (samfällighetsprojekt). 

Som nytt mål för de sämsta avloppen föreslås att de drygt 20 avloppen med direktutsläpp av 
WC- eller BDT-vatten, som inte ligger inom kommunala utbyggnadsområden eller är 
medlemmar i ett samfällighetsprojekt, är åtgärdade i slutet av 2019.  

Klass 1 och 2 markeras med röda punkter i kartan på sidan 7. Se även tabell 1 på nästa sida. 

Enklare bostäder med små utsläpp (klass 2f) 

Det finns i kommunen drygt 50 anläggningar i klass 2f (bostäder med enkel standard och 
små utsläpp). Under de närmaste åren planeras inga krav på åtgärder mot de här 
anläggningarna. 

Se även sidan 11. 

Anläggningar godkända enligt tidigare allmänna råd (klass 3) 

Det finns idag drygt 200 avlopp i klass 3 (godkända enligt tidigare allmänna råd, AR 87:6).  

Enligt kommunens miljöprogram ska samtliga enskilda avlopp minst uppfylla kraven i 
HVMFS 2016:17 (klass 4) senast 2025. För att uppnå detta måste alltså alla de 200 avloppen 
i klass 3 kontrolleras och vid behov åtgärdas före 2026.  

Exakt hur många av treorna som kommer att behöva åtgärdas är det i nuläget svårt att ange. 
Många kommer att anslutas enligt plan, och flera vill bli anslutna. Det är även oklart om alla 
avlopp som är godkända enligt AR 87:6 verkligen måste åtgärdas. Individuella bedömningar 
måste göras, och i flera fall kan bedömningen bli att det inte är skäligt att kräva ytterligare 
åtgärder med stöd av miljöbalken. 

Under 2019 kommer 20 av de 200 avloppen att kontrolleras inom ramen för det pilotprojekt 
som föreslås. Miljöavdelningen föreslår att ytterligare 25 anläggningar, utöver de 20 som 
ingår i pilotprojektet, kontrolleras under 2020. Siffran kan dock behöva korrigeras efter 
pilotprojektet.  

Där åtgärder krävs föreslås åtgärdstiden ligga i intervallet 18 – 24 månader efter det att en 
anläggning har kontrollerats. 

Klass 2F har markerats med gula punkter i kartan på sidan 7. 

Anläggningar godkända enligt nu gällande allmänna råd (klass 4 och 4t) 

2019 och 2020 föreslås ingen uppföljning av anläggningar som är godkända enligt de nu 
gällande allmänna råden (HVMFS 2016:17). 

Klasserna 4 och 4T har markerats med gröna punkter i kartan på sidan 7. 
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Enskilda avlopp som inte uppfyller nu gällande krav 

Av totalt 546 enskilda avlopp i Höganäs är det idag 385 som inte fullt ut uppfyller de 
reningskrav som formuleras i de allra senaste allmänna råden för små avlopp 
(HVMFS 2016:17).  

På nästa sida redovisas 136 fastigheter som i dagsläget föreslås vara undantagna från krav på 
åtgärder, trots att deras avlopp har större eller mindre brister. Om vi räknar bort dessa från 
de 385 återstår 249 anläggningar som inte uppfyller kraven i de senaste allmänna råden och 
som kommer att vara i behov av tillsyn eller åtgärd under de närmaste åren. De 249 fördelar 
sig som nedan: 

Bedömningsklass: Dåliga 
avlopp  

(1) 

Halvbra 
avlopp  

(2) 

Godkända 
enligt 

tidigare 
allmänna 

råd (3) 

Totalt 

Utanför grupper: 6 16 188 210 

Inom grupper: 18 5 16 39 

Totalt: 24 21 204 249 

Tabell 1 Antal anläggningar som inte uppfyller aktuella miljökrav 

Utanför grupper - handläggning pågår (22 st) 

Överst på föregående sida nämns att drygt 20 dåliga och halvbra avlopp i klasserna 1 och 2 
förväntas vara åtgärdade före slutet av 2019. De som avses är de 22 i de gråmarkerade 
rutorna i tabellen ovan. Handläggningen av dessa är redan påbörjad, och ungefär hälften av 
fastighetsägarna har redan ansökt eller beviljats tillstånd att bygga om sina avlopp. 

Inom grupper - samfälligheter utreds (23 st)  

Det finns ett par stora grupper av bostäder i kommunen, där fastighetsägarna har anmält att 
de vill bilda samfälligheter och pumpa spillvattnet till det kommunala nätet. Enligt tidigare 
beslut från miljötillsynsnämnden ska grupperna före den 31 december 2018 ha anläggningar 
i drift som erbjuder de boende i området möjlighet att ansluta sina fastigheter till det 
kommunala avloppsnätet. (§ 29/2017)  

Grupperna har under 2018 ansökt hos länsstyrelsen om att deras fastigheter ska ingå i 
kommunens verksamhetsområde för avlopp. Något svar har ännu inte kommit från 
länsstyrelsen, och miljöavdelningen anser att det är rimligt att invänta länsstyrelsens beslut 
innan miljötillsynsnämnden tar nya beslut avseende de två grupperna.  

Områdena är markerade med röda ringar i kartan på sidan 7. 

Avlopp som är godkända enligt tidigare allmänna råd (204 st) 

De 20 allra äldsta avloppen i klass 3 är anlagda före 1987 och föreslås ingå i ett Pilotprojekt för 

återkommande tillsyn av färdiga avloppsanläggningar, se vidare på sidan 12.  

Övriga anläggningar i klass 3 förväntas bli föremål för tillsyn senare, med start 2020. 
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Undantagna eller lågt prioriterade klasser och grupper 

Det är inte rimligt att kräva att alla dåliga avlopp ska byggas om omedelbart. Följande 
grupper bör särbehandlas eller prioriteras ned (antalet avlopp inom parentes): 

Beslutad eller planerad anslutning till kommunalt VA (83 st) 

Detta är den grupp som det är enklast att räkna bort eftersom det vore kapitalförstöring att 
tvinga någon att bygga om en avloppsanläggning om fastigheten ska anslutas till kommunalt 
VA inom ett fåtal år.  

Prioritering: En avloppsanläggning inom ett planerat VA-område bör endast åtgärdas om 
anläggningen medför en akut smittrisk eller annan olägenhet.  

 Om en enskild anläggning inom ett planerat VA-område måste byggas om på grund av 
till exempel ett akut avloppshaveri, ska ett tidsbegränsat tillstånd lämnas. 

 Ett tillstånd ska även tidsbegränsas när nybyggnation beviljas inom ett område där 
kommunal VA-utbyggnad är planerad. 

De två största planerade anslutningsområdena är markerade med blåa ringar i kartan på 
sidan 7. 

Klass 2f – låg belastning och små utsläpp (53 st) 

Det finns ett antal bostäder som ligger otillgängligt och används mycket lite. Det handlar om 
enkla och lite använda bostäder, där avloppsanläggningarna endast har mindre allvarliga 
brister och utsläppsmängderna är mycket små. Typexemplet är en enkelt inredd, oftast icke 
vinterbonad, stuga på Kullaberg, med utedass och utan indraget vatten eller där vattnet från 
kökskranen leds till en stenkista. I några fall skulle det förmodligen gå att tvinga fram 
åtgärder, men miljönyttan skulle vara låg. 

Miljöavdelningen har besökt eller på annat sätt bedömt alla bostäder i den här klassen under 
2018. 

Prioritering: De flesta kommuner prioriterar bort eller prioriterar arbetet med liknande 
anläggningar mycket lågt. Detta bör vi i Höganäs också göra tillsvidare. 
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Pilotprojekt för återkommande tillsyn av färdiga 

avloppsanläggningar 

I Höganäs kommer det, när alla enskilda avlopp i klasserna 1 och 2 är sanerade eller 
anslutna, att finnas mellan 400 och 500 enskilda avlopp i klasserna 3 och 4. (Det exakta 
antalet beror bland annat på hur många av samfällighetsprojekten som kommer att 
förverkligas.) 

Miljöavdelningen föreslår att kontoret under 2019 ska genomföra ett pilotprojekt avseende 
den fortsatta tillsynen av redan färdiga enskilda avlopp. Projektet föreslås omfatta 20 
anläggningar i klass 3 samt 20 anläggningar i klass 4. I båda fallen gäller det de allra äldsta 
anläggningarna inom respektive klass: 

 20 markbäddar och infiltrationer byggda före 1987. 

 20 minireningsverk installerade före 2010.  

Projektets primära mål ska vara att fram en metodik för fortsatt återkommande tillsyn av alla 
färdiga enskilda avlopp i Höganäs. Ett annat mål bör vara att ge en uppskattning av hur lång 
tid den återkommande tillsynen kan förväntas ta och vilka intäkter som kan förväntas.  

En viktig fråga som måste belysas i projektet är vilken miljöbelastning de äldre avloppen 
utgör, och därigenom avgöra vilka krav miljötillsynsnämnden vill – eller kan - ställa på 
anläggningarna. Bör till exempel en äldre markbädd uppgraderas med fosforfällning? 

Bakgrund 

Tillsyn av enskilda avlopp kommer att vara en stor arbetsuppgift även efter det att alla dåliga 
avlopp har byggts om. Detta gäller trots att fastighetsägarna har det huvudsakliga ansvaret 
för att sköta och kontrollera sina anläggningar. En anledning är att det teknikskifte som 
pågår, från infiltrationsanläggningar och markbäddar till avancerade reningsverk, förväntas 
medföra ett ökat behov av tillsyn. 

Havs- och Vattenmyndigheten lämnade 2016 ett förslag om en ny förordning för tillsyn av 
avloppsanläggningar. I förslaget fanns detaljerade riktlinjer för tillsynen. Det föreslogs bland 
annat att alla anläggningar med utsläpp av toalettavloppsvatten skulle kontrolleras 
kontinuerligt av ett ackrediterat kontrollorgan. För mindre anläggningar föreslogs ett 
tillsynsintervall om 10 år. Regeringen beslutade dock att inte gå vidare med HaV:s förslag. 
Det skapades därför inget ackrediterat kontrollorgan och det finns inte heller någon 
nationell plan för tillsynen. 

Vägledning finns dock i HaV:s tidigare rapport 2015:1, ”Vägledning och exempel för 
effektiv tillsyn av små avlopp”. Här står bland annat, på sidan 99, att ”även avlopp med 
tillstånd kan/bör tas med i tillsynen”. HaV påpekar också att det är lämpligt att prioritera 
tillsyn av anläggningar anlagda före 1987 då AR 87:6 trädde i kraft.  

Ovanstående är i linje med den indelning av färdiga anläggningar i klass 3 (godkända enligt 
AR 87:6) och klass 4 (godkända enligt HVMFS 2016:17) som vi tillämpar i Höganäs. Bland 
våra ”treor” ryms även ett tjugotal anläggningar som är anlagda före 1987 men som vid 
tidigare inventeringar har bedömts klara kraven enligt AR 87:6.  
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Förväntade svårigheter 

Om vi vill följa rekommendationen från Havs- och Vattenmyndigheten, att alla avlopp bör 
kontrolleras med ett tillsynsintervall om 10 år, kommer vi i Höganäs att behöva kontrollera 
40 - 50 avlopp per år. Förutom den direkta tillsynen i form av inspektioner och övrig 
handläggning kommer tillsynen även att generera ett stort behov av uppföljande åtgärder. 
(Rådgivning, tillståndsgivning, förelägganden.)  

Några av de speciella svårigheter eller hinder som vi kommer att stöta på när vi inleder 
tillsynen av äldre men tidigare godkända anläggningar kommer att vara: 

 Bristande dokumentation. För många anläggningar byggda före 1990 saknas ritningar. 

 Juridiska oklarheter. Miljöavdelningen saknar erfarenhet av att ställa krav på 
anläggningar som kan ha tillstånd och kanske har byggts efter tidigare riktlinjer men 
som ändå har brister. 

 Teoretiska och praktiska problem. Vilka nya verktyg (teoretiska och praktiska) behöver 
vi? Hur gör man tillsyn på ett minireningsverk? 

Enbart fältarbete kommer inte att räcka. Frågan om vilka krav vi kan ställa på ett äldre – 
men godkänt - avlopp kräver även uppdatering av vår kunskap om praxis och aktuella 
rättsfall. 

Debitering av tillsynen 

Det finns olika modeller för hur avloppstillsyn debiteras. En del kommuner tar inget betalt 
alls medan andra tar timavgift eller fast avgift. När fast avgift förekommer varierar denna 
mellan två och fyra timmar. I Höganäs tar vi idag timavgift för beslut om förbud eller 
föreläggande avseende enskild avloppsanläggning men vi har hittills inte tagit något betalt 
för övrig tillsyn. Tillsynen som inleds i och med det här projektet är skild från tidigare tillsyn. 
Inventeringarna som miljöavdelningen har bedrivit sedan början av 1990-talet är avslutade, 
och det handlar nu om ”återbesök” vid färdiga anläggningar.  

 Miljöavdelningen föreslår att en tillsynsavgift tas ut och att timtaxa tillämpas för 
tillsynen inom pilotprojektet. 

Observera att kommunen har rätt att ta ut tillsynsavgift även om tillsyn på ett avlopp inte 
resulterar i ett förbud eller föreläggande. (Se mål nr M 2128-09 från miljödomstolen i 
Vänersborg.)  
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INTERNA PRINCIPER FÖR ARBETET MED ENSKILDA 

AVLOPP 

Bedömnings- och prioriteringsnivåer 

Bakgrund 

1992, när arbetet med enskilda avlopp i Höganäs inleddes, beslutade miljöavdelningen att 
dela in avloppsanläggningarna i tre klasser utifrån hur väl de uppfyllde de då aktuella 
miljökraven. 1 var sämst avloppen och 3 bäst.  

2006, när nya miljökrav (NFS 2006:7, senare ersatt av HVMFS 2016:17) kom, uppstod 
behovet av en fjärde klass.  

2016 tillkom av praktiska skäl en undergrupp till klass 2 (”halvbra avlopp”), kallad 2f.  

Nu gällande klasser 

I miljöavdelningens register delas idag de enskilda avloppen in i följande klasser: 

1) ”Dåliga” avlopp; i första hand anläggningar som saknar längre gående rening än 
slamavskiljning av WC-vatten. Hit räknas också så kallade ”sandfilterbrunnar” samt 
sjunkbrunnar och stenkistor om spillvatten från WC leds till dessa.  

2) ”Halvbra” avlopp innehåller alla anläggningar som inte är ”dåliga” men inte heller 
”bra”.  Klassen delades 2016 i två undergrupper: 

 Klass 2 består av permanentbostäder med anläggningar som inte är helt 
godkända. Det kan handla om markbäddar som är för små eller har andra 
brister. Här finns också permanentbostäder som har rening av WC-vatten men 
inte av BDT-vatten. 

 Klass 2f består i huvudsak av fastigheter med fritidsboende och mycket enkel 
sanitär standard. (Ingen vattenklosett, och många saknar indraget vatten.) 

3) Som ”Bra” räknades från början alla anläggningar som uppfyllde kraven enligt de 
tidigare (AR 87:6) allmänna råden för små avloppsanläggningar. 

4) Den fjärde bedömningsklassen (klass 4) består av anläggningar som uppfyller kraven i 
de nu gällande allmänna råden (HVMFS 2016:17). Här finns även en undergrupp (4t). 
Oftast redovisas klass 4 och 4t tillsammans eftersom anläggningarna i båda klasserna är 
godkända (inget orenat vatten släpps ut). 

 De flesta i klass 4 är minireningsverk installerade de senaste åren. 

 Klass 4t är anläggningar där allt spillvatten (även BDT-vatten) samlas i en sluten 
tank. Många av anläggningarna är publika, med säsongsbetonad belastning, 
typexemplet är den allmänna toaletten vid Josefinelusts parkering.  

Strävan är att alla avloppsanläggningar på sikt ska tillhöra klass 4.  
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Bedömning av skyddsnivåer 

I gällande allmänna råd för små avlopp (HVMFS 2016:17) definieras olika skyddsnivåer som 
nya enskilda avlopp måste uppnå. Skyddsnivåerna kallas ”normal” respektive ”hög”, och ska 
bedömas för miljöskydd och hälsoskydd. Bedömningen måste göras individuellt för varje 
fastighet, men många kommuner ställer upp allmänna principer för bedömningarna. 

I Höganäs är utgångspunkten att hög nivå gäller för miljöskydd och normal nivå för 
hälsoskydd. Hälsoskyddskravet tolkas som att vattnet från en avloppsanläggning bör 
uppfylla kraven för tjänlig badvattenkvalitet innan det släpps direkt till en recipient eller till 
en ledning som för vidare till en recipient. 

Hög nivå för miljöskydd och normal nivå för hälsoskydd beskrivs kortfattat nedan. För en 
utförligare beskrivning av principerna för skyddsnivåbedömningarna hänvisas till HVMFS 
2016:17. 

Definition av hög nivå för miljöskydd 

För att en avloppsanläggning ska uppfylla höga krav för miljöskydd krävs följande: 

 Reduktion, % Utsläppt mängd, g/p/d Utgående halt, mg/l 

BOD7 90 5 30 

Fosfor (Tot-P) 90 0,2 1 

Kväve (Tot-N) 50 7 40 

 

Normal skyddsnivå för hälsoskydd 

Normal skyddsnivå för hälsoskydd definieras enligt HVMFS 2016:17 som att utsläpp av 
avloppsvatten inte medverkar till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, 
t ex lukt, eller förorening av vatten. Restprodukterna från anläggningen måste dessutom 
kunna hanteras på ett hygieniskt acceptabelt sätt.  

En praxis som utvecklats vid prövning, är att det renade vattnet ska hålla badvattenkvalitet 
med avseende på bakterieinnehåll. Badvatten får innehålla högst 100 E. coli och 100 
intestinala enterokocker per 100 ml, för att vara tjänligt, respektive upp till 1 000 E. coli och 
upp till 300 intestinala enterokocker för att vara tjänligt med anmärkning. 1 

  

                                                      
1 Enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för badvatten enligt direktiv 
2006/7/EG”2006/7/EG”, 2013. 
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Godkänd teknik 

 Vid användning av ny teknik, till exempel minireningsverk, måste den sökande själv 
visa att den planerade anläggningen uppfyller miljö- och hälsoskyddskraven. För 
minireningsverk sker detta oftast genom att produkten är CE-märkt och att de 
reningsresultat som finns i den så kallade prestandadeklarationen från CE-märkningen 
är godkända.2 

 Kravet på badvattenkvalitet medför att det krävs efterpolering av spillvatten från de 
flesta minireningsverk. 

 Om urin eller fekalier tas om hand separat, kan en anläggning som inte hade klarat 
reningskraven för det osorterade spillvattnet användas för BDT-vattnet. Användningen 
av BDT-anläggningen får dock inte medföra risk för smitta eller annan olägenhet.  

Viktiga krav vid ansökan om tillstånd 

Förutom att bevaka de principer som behandlats ovan bör miljöavdelningen ställa 
nedanstående krav i samband med ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning.  

 Alla anläggningar utom infiltrationsanläggningar för BDT-vatten och slutna behållare 
måste konstrueras så att det är möjligt att ta prov på det renade vattnet. 

 Den som ansöker om tillstånd för att installera ett minireningsverk eller annan anlägg-
ning med ”ny” teknik ska samtidigt anmäla hur han eller hon avser att fortlöpande 
kontrollera reningseffekten i den färdiga anläggningen.3 

 Minireningsverk eller andra anläggningar med teknik som är känslig för störningar eller 
utebliven skötsel ska kontrolleras genom provtagning av utgående vatten ca ett halvt år 
efter färdigställandet. 

 Installationen ska utföras av sakkunnig person.4 

 Under arbetets gång ska kritiska moment fotodokumenteras. 

 Efter inrättandet av avloppsanläggningen ska verksamhetsutövaren och entreprenören 
lämna ett utförandeintyg (”entreprenörsrapport”) till miljöavdelningen. 

 Protokoll från alla provtagningar och kontroller ska förvaras på fastigheten och kunna 
visas upp om miljöavdelningen begär detta. 

  

                                                      
2 Från 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta för 
att få säljas. Märkningen är obligatorisk för de flesta minireningsverk, slamavskiljare och fosforfällor. 
Det finns dock verk med en avvikande teknik, som är undantagna från kravet.  

3 De flesta ägare av minireningsverk väljer att teckna ett avtal med leverantören om årlig service. I 
denna ingår förutom allmän kontroll ofta vattenprovtagning. En fastighetsägare som själv vill göra 
kontroll och service måste visa att han eller hon har den kompetens som krävs. (Genomgången 
utbildning eller relevant yrkesmässig kompetens.) 

4 En ”sakkunnig person” är en person som har lång erfarenhet eller har genomgått utbildning inom 
området. Utbildningar för avloppsentreprenörer utförs bland annat av branschorganisationen 
”Maskinentreprenörerna” och Länsstyrelsen i Skåne. Företagsanknutna utbildningar finns också. 
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KRETSLOPP OCH HUSHÅLLNING 

Resterna från små avloppsanläggningar innehåller stora mängder av framför allt fosfor som 
är en ändlig resurs som bör återvinnas. Reducering av fosforinnehållet i våra vattendrag är 
dessutom mycket viktig för det svenska miljömålet Ingen övergödning. 

I de allmänna råden för små avlopp (HVMFS 2016:17) står det att ”kommunen bör skapa 
förutsättningar för att hushållsavfall som utgörs av avloppsfraktioner nyttiggörs, exempelvis 
genom att inrätta system för insamling, behandling och lagring samt överlåtelse till 
jordbrukare, eller genom att vägleda om nyttjande på den aktuella fastigheten med 
vidmakthållande av hygien och minimering av potentiell smittspridning”.   

Det finns kommuner i Sverige som har etablerat stora system för direktinsamling och 
återvinning av näringsämnen från små avlopp. Med direktinsamling avses här att avfallet 
hämtas direkt från fastigheten, hygieniseras och återförs till kretsloppet – utan att blandas 
med kommunalt spillvatten. Ett exempel på ett sådant system är insamling och hygienisering 
genom rötning av avloppsvatten från många hushåll. 

Stora insamlingssystem har den fördelen att mängderna av potentiellt farliga ämnen blir 
lägre när spillvattnet inte blandas med kommunalt spillvatten, som ofta innehåller en viss 
mängd ovidkommande vatten i form av dagvatten. Stora system kan dock vara 
komplicerade och dyra att etablera och driva.  

Kretslopp i Höganäs 

Höganäs har inte haft ambitionen att etablera ett större system för direktinsamling av 
näringsämnen från små avlopp. Detta innebär inte att det inte förekommer något kretslopp 
alls i Höganäs:  

 Vid tömning av slutna tankar och slamavskiljare samlas slam och latrin från små 
avloppsanläggningar in och förs till reningsverket. Det färdigprocessade slammet 
återförs sedan till åkermark genom slammet som är Revaq-certifierat5.  

 Det har de senaste åren installerats en stor mängd reningsverk med fosforfällor som 
innehåller ett kalkhaltigt filtermaterial. Filtermaterialet har så högt pH att det inte 
behövs någon hygienisering av materialet innan det sprids som gödningsmedel 

(Hammar och Johansson, 2013). Här finns en stor kretsloppspotential, även om det 
är oklart idag exakt hur insamlingen och spridningen av materialet bedrivs. 

Ett problem vid insamlandet av näringsämnen är att nästan alla befintliga bostäder på landet 
har endast en ledning ut från huset, där det rinner vatten från både WC och BDT. En sådan 
ledningsdragning gör det svårt att samla in och ta hand om näringsämnena, som finns i 
störst koncentration i WC-vattnet. 

  

                                                      
5 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. 
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Att underlätta för kretslopp 

Kommunen bör verka för att underlätta återföringen av näringsämnen från latrin och slam 
till åkermark, vare sig detta sker direkt från hushållen, via kommunens reningsverk eller via 
ett eventuellt framtida större insamlingssystem.  

Vi måste också övervaka insamlingen av filtermaterial från de små reningsverken så att 
denna sker på ett kontrollerat och strukturerat sätt. 

Viktiga principer är: 

 Nya byggnader på landet bör förses med separata ledningar för WC-vatten och BDT-
vatten inne i huset. Detta gäller även om ledningarna sammanförs till en gemensam 
ledning utanför huset, för rening i till exempel ett reningsverk. På så sätt är det möjligt 
att senare installera separata system för WC- och BDT-vatten, till exempel en sluten 
tank för insamling av WC-vatten och en markbädd för BDT-vattnet.  

 Den som önskar etablera ett nytt avloppssystem för insamling av humanurin eller WC-
vatten i sluten tank bör ha rätt att få detta beviljat, förutsatt att insamlingen sker med 
hjälp av extremt snålspolande toaletter. Detta gäller även om fastighetsägaren i dagsläget 
inte själv kan presentera ett system för att omhänderta näringen.6 

 Den som installerar ett reningsverk eller annan anläggning med ett system för 
slamavvattning bör kunna beviljas tillstånd att själv omhänderta slammet. 
Fastighetsägaren ska då redan i samband med ansökan om installation av anläggningen 
redovisa en godtagbar rutin för omhändertagandet av slammet. 

 

 

 

Figur 3   Kanske en kretsloppstoalett 

 

  

                                                      
6 Naturvårdsverket påpekar i sin handbok att utsorterade fraktioner av humanurin och avföring från 
enskilda anläggningar utgör hushållsavfall, som kommunerna har ansvar för att transportera bort och 
omhänderta. 
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ENSKILDA AVLOPP INOM BEFINTLIGA OCH 

PLANERADE VA-OMRÅDEN 

Inom ett befintligt kommunalt VA-område eller ett område där kommunal VA-utbyggnad 
har påbörjats bör följande principer gälla vid handläggning av enskilda avlopp: 

 De boende i området uppmanas att ansluta sig till avloppsnätet inom ett år efter det att 
de har anvisats anslutningspunkt av VA-avdelningen.  

 Installation av nya enskilda avloppsanläggningar bör inte accepteras. 

 Nyinstallation av en mulltoalett kan undantagsvis accepteras inom kommunalt 
verksamhetsområde om det rör sig om en enkel bod, till exempel en kolonistuga, där 
övernattning sällan sker. Följande bör då gälla: 

 Permanentboende förekommer inte. 

 Det finns inte indraget vatten (varken kommunalt eller från egen brunn) i 
byggnaden. 

 Verksamhetsutövaren har möjlighet att själv ta hand om restprodukterna från 
toaletten. 

  

Page 363 of 471



  20 (20) 

 

 

 

 
 

  HÖGANÄS KOMMUN   
 

 

MILJÖAVDELNINGEN 

 263 82 Höganäs  042-33 72 84  miljoavdelningen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

 

LÄSTIPS 

Det har under de senaste åren producerats flera viktiga rapporter och styrdokument inom 
området enskilda avlopp. Några av de viktigare arbetsredskapen och källorna listas nedan. 
Uppställningen är kronologisk och informell. 

För ytterligare aktuell information hänvisas till Havs- och Vattenmyndigheten, 
www.havochvatten.se eller Avloppsguiden, www.avloppsguiden.se. 

 Allmänna råd (HVMFS 2016:17) 
I juli 2006 gav naturvårdsverket ut nya allmänna råd för små avloppsanläggningar 
(NFS 2006:7). Ansvaret för råden har senare övertagits av HaV, och den senaste 
upplagan, som kom i maj 2016, heter därför HVMFS 2016:17. Den väsentligaste 
skillnaden mellan råden från 1987 (AR 87:6) och de senare råden, är att man i de nya 
råden anger funktionskrav i stället för att som i de tidigare råden peka ut godkänd 
teknik. 

 Handbok till allmänna råd  
I början av 2008 gav Naturvårdsverket även ut en kompletterande handbok till råden. 
Sedan 2011 ansvarar HaV för uppdatering och tillhandahållande av handboken. 

 Bedömningsgrunder för Skåne 
Länsstyrelsen i Skåne producerade 2008, genom en arbetsgrupp inom Miljösamverkan 
Skåne, en rapport vars fullständiga namn är ”Enskilda avlopp - ett förslag till 
gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och 
juridiska synpunkter”. Här finns tolkningar av de allmänna råden, samt mallar för 
dokument, bland annat ansökningshandlingar.  

 Kretsloppsanpassning av enskilda avlopp – En förstudie för Laholms kommun.  
Hammar Madelene och Johansson Lina. 2013. Examensarbete i Miljö- och 
hälsoskyddsprogrammet, 2013-05-20. Högskolan Halmstad. 

 Effektiv tillsyn av små avlopp (HaV:s rapport 2015:1) 
Syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, 
checklistor, manualer och informationsmaterial.  

 Kommunens miljöprogram med åtgärdsplan 
Kommunfullmäktige antog i december 2015 ett nytt miljöprogram för perioden 2015-
2025. Till miljöprogrammet hör en åtgärdsplan för 2016-2018. 

 Tydligare regler för små avloppsanläggningar 
Författningsförslag som lades fram i september 2016 av Havs- och vattenmyndigheten. 
Förslaget antogs dock inte av Regeringen. 

 Kommunens VA-plan 
2018 påbörjades arbetet med att ta fram en ny VA-plan för Höganäs. Den nya planen 
kommer att bli klar under 2019. 
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Höganäs Kommun

 Budget för VA-plan

Utskriven: 2021-10-12

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Åtgärd Anläggning Beskrivning Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr

Dricksvattensystemet

Hälsa & Säkerhet Utredning och modellering, nödvatten 0,3 0,5 0,3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Reinvestering Ledningsnät Reinvesteringsplan 6 6 8 9 10 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16

Förstärkning 8,5 6,5 10,5 2

Anläggningar Anläggningar 5 4,5 0,5

Utbyggnad  Nyinvesteringar Nyinvesteringsplan 2,5 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Dagvattennätet

Reinvestering Ledninganät Reinvesteringsplan 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Specialområde, sanering Enligt Saneringsplan 5 5 4,5 4 3,5 4 4 4 5 5 5 5 5 5

Spillvattennätet

Sanering Ledningsnät Enligt Sanering 1 1 1,5 3 3,5 3 4 4 3 4 5 5 5 5

Reinvesteringar Ledningsnät Enligt reinvesteringsplan 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pumpstationer Pumpstationer Reinvestering av pumpstationer 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

Avloppsreningsverket Reningsverket  Nya anläggningar 3,3 3,6 8 5,2 22

Exploateringsprojekt Utbyggnadsprojekt enligt exploatering 8,4 12,4 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15

Utbyggnad efter exploateringar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Årlig investering i 2021 kostnad (Mkr) 51 51 55 48 65 39 42 43 45 47 51 52 54 55

Inkl årlig kostnadsökning om 2% 53 54 60 53 73 45 49 51 54 58 64 67 71 73

Totalt investeringsbehov 2022--2035 823,29  Mkr inkl. 2% kostnadsuppräkning

Hjälprad för kostnadsuppräkning 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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SAMMANFATTNING 

 

Höganäs kommun har tidigare gjort behovsanalyser för vatten och spillvatten i 

kommunen, senast 2017. Behovsanalysen uppdateras löpande enligt Höganäs VA-plan.  

 

Utredningens syfte är att inventera och klarlägga behovet av eventuell kommunal 

utbyggnad av vatten och spillvatten. Utredningen ska studera landsbygdsfastigheter 

inom Höganäs kommun som idag ligger utanför verksamhetsområde för spillvatten 

respektive vatten. Behovsanalysen ska visa om och varför anslutning rekommenderas. 

 

Analysen omfattar hela Höganäs kommun och de fastigheter som ligger utanför 

verksamhetsområde för spillvatten respektive vatten. Behovsanalysen ska visa om och 

varför anslutning rekommenderas. Metodiken som används är GIS och 

multikriterieanalys.  

 

Höganäs kommun har i enlighet med §6 i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 

ordnat vattenförsörjning och avlopp till skydd för människors hälsa och miljön i stora 

delar av kommunen. Höganäs kommun har ett uppdrag att ansvara för leveransen av 

livsmedelsgodkänt dricksvatten och/eller ansvaret för bortledning och rening av 

avloppsvatten inom dessa områden. 

 

Andelen kommuninvånare som är anslutna VA-abonnenter är ca 95%. 

I Höganäs kommun finns det ca 500 enskilda avlopp som miljöavdelningen har tillsyn 

över. Små dricksvattenbrunnar står utanför miljöavdelningens kontroll, men enligt 

Höganäs VA-plan 2015 har en uppskattning gjorts som visar att det finns drygt 300 

enskilda brunnar i kommunen. 

 

För behovsanalysen har ett digitalt kartunderlag bearbetats med GIS-verktyg. Kvalitén 

på detta underlag har stor betydelse, olika register uppdateras i olika cykler och 

ändringar förs in i olika takt. 

 

I lagen om allmänna vattentjänster regleras vattenförsörjning och avlopp för 

hushållsändamål. Lagen syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp 

ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön. 

 

GIS-underlaget har strukturerats och kvalitetssäkrats med hjälp av programmet FME 

och därefter har det gjorts en stegvis studie av effekterna av olika urval/sökningar i 

GIS-programmet ArcGIS. FME är ett program som kan jämföra och översätta olika 

digitala format med varandra och det är ett vanligt verktyg för digital 

registerbearbetning. FME-verktyget gör bearbetningen transparent och underlättar en 

upprepning av analysen. 

 

Alla områden utanför verksamhetsområdet i kommunen har studerats. En 

multikriterieanalys har gjorts där olika parametrar värderas på en skala 1–5 för att få 

fram en summa för områdets känslighet, alla områden i Höganäs har fått ett värde för 

dess summerade känslighet på mellan 0-20. Avstånd mellan sammanhängande 

bebyggelse är inte heller exakt angiven i vare sig lag eller praxis. De undersökta 

avstånden är 50 m, 100 m och 125 m mellan husen. 

 

Resultatet av analysen visar att Höganäs kommun år 2020 saknar sammanhängande 

bebyggelse med permanentboende (folkbokförda invånare) som ligger i områden med 

tillräckligt hög känslighet för att omfattas av LAV 6 §. Det gäller både spillvatten och 

vatten. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Höganäs kommun har tidigare gjort behovsanalyser för vatten och spillvatten i 

kommunen, senast år 2017. Behovsanalysen ska uppdateras löpande enligt Höganäs 

VA-plan. VA-planen är en övergripande rapport som beskriver VA-verksamheten och 

dess anläggningar och ledningsnät. Nu år 2020 har en ny, oberoende och uppdaterad 

behovsanalys efterfrågats. 

1.2 SYFTE 

Utredningens syfte är att inventera och klarlägga behovet av eventuell kommunal 

utbyggnad av vatten och spillvatten. Utredningen ska studera landsbygdsfastigheter 

inom Höganäs kommun som idag ligger utanför verksamhetsområde för spillvatten 

respektive vatten. Behovsanalysen ska visa om och varför anslutning rekommenderas. 

1.3 OMFATTNING 

Analysen omfattar hela Höganäs kommun och de fastigheter som ligger utanför 

verksamhetsområde för spillvatten respektive vatten. Behovsanalysen ska visa om och 

varför anslutning rekommenderas. Behovsanalysen har genomförts med hjälp av 

Geografiska Informations System (GIS) och multikriterieanalys. Multikriterieanalys är en 

metod för att få en objektiv bedömningsgrund av omgivningsförutsättningarna. 

Analysen tar ej hänsyn till verksamhetsområde för dagvatten. 

1.4 ORGANISATION 

Från Tyréns sida har Torbjörn Melin deltagit som uppdragsansvarig, Elin Florén som 

granskare och författare och Anna Hall som GIS-handläggare. Från Höganäs teknik- och 

fastighetsförvaltnings sida har Fredrik Arthursson, Douglas Hansson och Joakim 

Kronvall deltagit. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÖGANÄS BEFINTLIGA 

VATTENTJÄNSTER 

2.1 DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN 

Höganäs kommun har i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 

ordnat vattenförsörjning och avlopp till skydd för människors hälsa och miljön i stora 

delar av kommunen. Höganäs kommun har därmed ett utpekat verksamhetsområde för 

dricksvatten och för spillvatten och ett uppdrag att ansvara för leveransen av 

livsmedelsgodkänt dricksvatten och/eller ansvaret för bortledning och rening av 

spillvatten inom dessa områden (se Figur 1). 

2.1.1 VATTEN 

Höganäs kommun saknar egen vattenproduktion inom kommunen och har istället löst 

vattenproduktionen genom avtal med Sydvatten. Sydvatten förser Höganäs med vatten 

via vattenverket Örbyverket i Helsingborg. Det yttersta ansvaret för att leverera 

dricksvatten av livsmedelkvalité ligger ändå på kommunens VA-avdelning. 
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2.1.2 SPILLVATTEN 

Höganäs kommun har ett centralt beläget reningsverk för spillvatten i Höganäs 

centralort. Ett gemensamt ledningsnät leder allt spillvatten i kommunen till detta 

reningsverk. 

2.1.3 DAGVATTEN 

I denna analys är dagvattenhantering inte av intresse. 

 

 

 

Figur 1. Översikt över Höganäs verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. I kartans legend går det att 

utläsa vilka fyra olika verksamhetsområde som återfinns inom Höganäs kommun. 

2.2 DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN SAMMANFATTAT I SIFFROR 

Andelen kommuninvånare som är anslutna VA-abonnenter är ca 95%, se Tabell 1. Detta 

fås ur att samtliga bostadsbyggnader antas vara 11 100 st och av dessa antas alla 

utom 520 st vara anslutna. Höganäs kommun har en mycket hög andel anslutna VA-

abonnenter jämfört med andra kommuner. 
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Tabell 1. Den allmänna VA-anläggningen i siffror. 

Beskrivning  Antal  

Invånarantal år 2020 ca 27 000 personer 

Adresspunkter ca 13 700 st 

Byggnader klassade som bostadsbyggnad ca 11 100 byggnader 

VA-abonnent dricks- och spillvatten ca 9 600 st 

Enbart kommunalt spillvatten ca 190 st 

Enbart kommunalt dricksvatten ca 220 st 

Avtal finns gällande spillvattenanslutning med 

pumpteknik in till verksamhetsområdet för 

spillvatten 

ca 55 st 

Enskilda avloppslösningar som finns registrerade 

hos miljöavdelningen i Höganäs 

ca 520 st  

2.3 BEFINTLIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Figur 1 och Figur 2 redovisar vilka verksamhetsområden som förekommer inom 

Höganäs kommun. En mer detaljerad redovisning av verksamhetsområde i Höganäs 

centralort visas i Figur 2. Fastigheter som har tillgång till någon av de kommunala VA-

tjänsterna är markerade med färg: 

 

- Fastigheter som har kommunalt spillvatten med lila eller röd färg. Den lila 

färgen indikerar att fastigheterna även har dricksvatten.  

- Fastigheter som enbart har haft möjlighet att ansluta sig till dricksvatten är 

markerade med blå färg. 

- Fastigheter som har kommunalt vatten och ett avtal för en spillvatten-

anslutning med hjälp av pumpteknik är markerade med orange färg. 

 

För förståelsen av verksamhetsområdenas utbredning kan det nämnas att utbyggnad 

av kommunalt VA alltid har skett gradvis i etapper över tid. Hur en kommun växer och 

bostadsområden utvecklas är en gradvis process. Ofta har en utvidgning av 

verksamhetsområdet för spillvatten inneburit ett krav på anslutning av fastigheter 

inom detta område samtidigt som anslutning av vatten har varit en valfri tjänst. I andra 

situationer har förutsättningar för självfall varit styrande för val av utbyggnad, vilket då 

kan ha resulterat i att tjänster för spillvatten inte har kunnat erbjudas men att det 

trycksatta dricksvattennätet ändå har kunnat byggas ut. I ytterligare andra fall har 

ledningssystemens kapacitet varit styrande för hur en utbyggnad har kunnat 

genomföras. Det är alltså olika förutsättningar och begränsningar som styr 

möjligheten att leverera de två olika vattentjänsterna. 
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Figur 2. Befintliga verksamhetsområdestyper. Verksamhetsområde för både spillvatten och vatten har lila 
färg, enbart tjänster för vatten har blå färg, enbart tjänster för spillvatten har röd färg och specialfallet –

tjänster för vatten men med avtal för pumpteknik även anslutning för spillvatten – har orange färg. 

2.4 FASTIGHETER MED EGET ANSVAR FÖR VA 

Det finns också fastigheter som har eget ansvar för sitt vatten och spillvatten. I 

Höganäs kommun med en befolkning på ca 27 000 personer finns det ca 520 enskilda 

avlopp som miljöavdelningen har tillsyn på. Små dricksvattenbrunnar står utanför 

miljöavdelningens kontroll, men enligt Höganäs VA-plan 2015 har en uppskattning 

gjorts som visar att det finns drygt 300 enskilda brunnar i kommunen.  

 

Statusen för de enskilda avloppsanläggningarna varierar, ungefär hälften uppfyller inte 

ställda krav. Höganäs kommun har inget register avseende vattenkvalité för de privata 

dricksvattenbrunnarna, det är upp till varje enskild fastighetsägare att provta och 

hantera den egna vattenkvalitén. Status för avloppsanläggningar och vattenkvalitén i 

den egna brunnen har utelämnats från analysen; att den egna anläggningen är 

undermålig ska inte räknas som behov av utbyggnad. 
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Figur 3 och Figur 4 visar de två större områden inom kommunen där enskilt VA 

dominerar. Avstånden mellan landsbygdsfastigheterna inom dessa områden är relativt 

stora. 

 

 

Figur 3.Område mitt i kommunen, mellan Nyhamnsläge och Jonstorp, där enskilda VA-lösningar 
dominerar. 

 

Nyhamnsläge 
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Figur 4. Område i södra delen av kommunen, mellan Viken och Mjöhult där enskilda VA-lösningar 
dominerar. 

2.5 ENSKILD ANSLUTNING I EFTERHAND 

Fastigheter med enskilt VA kan alltid fråga VA-huvudmannen om det finns möjligheter 

för anslutning. Även om inte VA-huvudmannen har en skyldighet att ordna en 

kommunal anslutning utifrån ett större sammanhang så kan fastigheter i nära 

anslutning till befintligt ledningssystem ibland få möjlighet till anslutning i efterhand, 

kanske med avtalslösning och pumpteknik om det finns kapacitet i spillvattensystemet 

lokalt. Då genomförs en ekonomisk beräkning av VA-huvudmannen och om 

anslutningskostnaderna är rimliga i förhållande till anslutningsavgiften så kan alltså 

även enskilda fastigheter få möjligheter till en anslutning genom dessa löpande 

prövningar. 

Viken 
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3 UNDERLAG 

3.1 DIGITALT KARTUNDERLAG 

För att genomföra analysen har ett digitalt kartunderlag bearbetats med GIS-verktyg. 

Kvalitén på detta underlag har stor betydelse, olika register uppdateras i olika cykler 

och ändringar förs in i olika takt. I Tabell 2 nedan redovisas och kommenteras det 

underlag som använts. 

 

Tabell 2. GIS-baserat underlag som använts för analysen. 

Namn Innehåll Kommentar 

Kommunala register   

Anslutna VA-

abonnenter (betalar 

VA-taxa) 

Alla fastigheter som betalar 

för vatten och/eller 

spillvatten (det finns inga 

fastigheter som enbart har 

dagvatten). 

Fakturering är knutet till 

anläggnings-ID.  

Verksamhetsområden Verksamhetsområden finns 

i 6 varianter beroende på 

vilka VA-delar som finns, 

alltså vatten, spillvatten och 

dagvatten i olika 

kombinationer. Det är ett 

material som administreras 

av Höganäs VA-avdelning.  

Observera att det finns 

fastigheter som ingår i 

verksamhetsområdet för 

enbart dricksvatten men som 

har eget avtal med 

pumpteknik nära 

verksamhetsområdet för 

spillvatten (orange färg i 

Figur 2 - Figur 4).   

Byggnader Alla byggnader klassade 

som bostad, 

komplementbyggnad, 

samhällsfunktion, 

verksamhet eller övrig 

byggnad. Denna klassning 

av byggnader har vissa 

brister, registret bygger på 

en klassning som är hämtad 

från Skatteverket. 

Bristerna i registret är att det 

förekommer byggnader 

klassade som ”övrig 

byggnad” som verkar vara 

bostadshus/fritidshus. Om 

man gör urval för bostäder 

faller en viss andel troliga 

fritidshus bort.  

Adresspunkter  Register över adresspunkter 

från Lantmäteriet – alla 

fastigheter som har en eller 

flera adresser. 

Verksamheter, bostäder, 

och ödehus kan alla ha en 

adresspunkt. 

Flerbostadshus har flera 

adresspunkter i samma 

byggnad. Planerade områden 

med tilldelad adress kan ha 

adress innan bostad är klar 

och inflyttningsbar.  

Befolkningsregister, 

folkbokförda per 

fastighet 

Höganäs kommun har 

befolkningsregister över 

folkbokförda inom 

kommunen. Registret 

kommer från Skatteverket.  

Fastigheter med 

folkbokförda invånare har 

tolkats som permanent-

bostäder. Här faller vissa 

bostadsbyggnader bort, 

främst i områden med 

fritidshus. 

Vatten (data från 

Höganäs kommun, 

Register över vattendrag, 

vattenförekomster, 

dikningsföretag, hav/sjö. 

Detta underlag används i 

multikriterieanalysen och det 

manuella sista steget. 
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VISS, Länsstyrelsen 

och Lantmäteriet) 

Badplats och 

avrinningsområde. 

SGU Jordartskarta, brunnsarkiv, 

grundvattenförekomster 

och grundvattentillgång i 

berggrund. 

Detta underlag används i 

multikriterieanalysen och det 

manuella sista steget. 

Natur Register över 

områdesskydd såsom 

Natura 2000, naturreservat, 

vattenskyddsområde, 

nyckelbiotoper och lokala 

områdesskydd som 

Naturvård Höganäs, 

naturvårdsavtal Höganäs 

och naturvårdsplan för 

Höganäs. 

Detta underlag används i 

multikriterieanalysen och det 

manuella sista steget. 

Fornlämningar och 

övriga kulturhistoriska 

lämningar  

(uttag 2020-12-03, 

Riksantikvarieämbetet) 

Fornminnen, gravplatser, 

boplatser och färdvägar. 

Detta underlag används i 

multikriterieanalysen och det 

manuella sista steget. 

Framförallt gravplatser och 

boplatser har ett starkt skydd 

för exploatering enligt 

kulturminneslagen. 

 

3.2 ÖVRIGT UNDERLAG 

Utöver det GIS-baserade underlaget har följande underlag använts: 

 

- Höganäs VA-plan, fastställd av Kommunfullmäktige 2015-09-24. 

- LAV, Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster. 

- Vattentjänstlagen, en handbok av Jörgen Qvistström, 2016. 

4 LAGSTIFTNING VATTENTJÄNSTER 

4.1 LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER 

I lagen om allmänna vattentjänster regleras vattenförsörjning och avlopp för 

hushållsändamål. Lagen syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp 

ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön. Följande citat är hämtat ur lagtexten: 

”6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 

ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, skall kommunen 

   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.” 
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4.2 ÖVRIG LAGSTIFTNING 

VA-tjänster regleras även i annan lagstiftning, främst 

- Miljöbalken 

- Plan- och bygglagen 

- Ramdirektivet för vatten 

4.3 TOLKNING AV LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER 

Sedan lagen kom år 2006 har praxis utvecklats i Sverige. Det är en tolkningsfråga vad 

som avses med större sammanhang och även hur olika behov ska värderas mot 

varandra. Nästa kapitel redovisar hur denna praxis tolkas och tillämpas i rapporten. 

5 METOD 

GIS-underlaget har strukturerats och kvalitetssäkrats med hjälp av programmet FME 

och därefter har det gjorts en stegvis studie av effekterna av olika urval/sökningar i 

GIS-programmet ArcGIS. FME är ett program som kan jämföra och översätta olika 

digitala format med varandra och det är ett vanligt verktyg för digital 

registerbearbetning. FME-verktyget gör bearbetningen transparent och underlättar en 

upprepning av analysen. 

 

Därefter har en multikriterieanalys genomförts (med hjälp av FME) där olika parametrar 

värderas på en skala 1–5 för att få fram en summa för områdets känslighet, alla 

områden i Höganäs har fått ett värde för dess summerade känslighet på mellan 0–20. 

 

Avslutningsvis har utpekade fastigheter studerats för att manuellt värdera ytterligare 

några parametrar som inte kommit fram i de tidigare stegen. 

5.1 SAMMANHÄNGANDE BEBYGGELSE 

Det finns ingen enkel och tydlig definition i lagtexten om vad som är 

sammanhängande bebyggelse, rättsfall har visat att det beror på både hur många 

fastigheter det rör sig om och hur stort behovet är. Förenklat kan alltså färre 

fastigheter med större behov komma i fråga i vissa fall. 

 

I plan- och bygglagen definieras sammanhållen bebyggelse som "sammanhållen 

bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 

bebyggelsen". Detta kräver att nedanstående kriterier är uppfyllda: 

 

- en bebyggelsegrupp som består av minst 10–20 hus. 

- de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, 

parkmark och dylikt. 

 

I förarbetena till Lagen om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen, En handbok av 

Jörgen Qviström, 2016) finns ett citat om att ”20–30 anslutna fastigheter kan tänkas 

utgöra ett antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger 

så samlad att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande”. Denna lag fokuserar 

alltså i grunden på sanitära behov.  

 

Tre olika analyser har genomförts på det underlag som erhållits av kommunen för att 

få fram sammanhållen bebyggelse: bostadshus, adresspunkter och folkbokförda 

invånare. De två analyser som redovisas i detalj i rapporten är sammanhållen 

bebyggelse avseende bostadshus (se Figur 6) och folkbokförda invånare (se Figur 7). 
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Tabell 3. Analyserna för antal bostadshus och folkbokförda invånare är indelade i 

redovisningsintervaller/grupper. Grupp 4 redovisas aldrig i rapportens kartor och försämrar läsbarheten. 

Analys Grupp1 Grupp2 Grupp3 Grupp4 

Antal bostadshus ≤ 9 10–19 20–29 ≥ 30 

Antal folkbokförda invånare ≤ 19 20–39 40–59 ≥ 60 

 

 

Analyserna avseende antal bostadshus och antal folkbokförda invånare är indelade 

enligt de grupper som redovisas Tabell 3. I de kartor som visualiserar analysen finns 

inte grupp 4 redovisad då denna grupp sammanfaller med verksamhetsområdet för 

dricks- och spillvatten. En redovisning av grupp 4 skulle försvåra läsbarheten avsevärt 

och resultatet är ej relevant för bedömningar och slutsatser i denna rapport. 

 

Avstånd mellan sammanhängande bebyggelse är inte exakt angiven i vare sig lag eller 

praxis. De avstånd som undersökts och bedömts som rimliga är 50 m, 100 m och 125 

m. Avstånden mellan husen har beräknats med hjälp av en buffert kring bostadshuset 

och då buffertzonerna överlappar varandra är avståndet mellan husen 125 m eller 

mindre (se Figur 5). 

 

 

Figur 5. Buffertzonerna kring varje hus är 62,5 m och kommer att överlappa varandra då avståndet mellan 
husen understiger 125 meter. I detta exempel är avståndet mellan husen 127 m (röd pil) - därmed finns 
det ingen överlappning. 
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5.2 MULTIKRITERIEANALYS KRING BEHOV AV SPILLVATTEN 

För att studera om en grupp fastigheter ligger inom ett särskilt känsligt område med 

avseende på spillvatten så har en multikriterieanalys genomförts utifrån känslighet. En 

klassning med ett värde mellan 1–5 har genomförts, se Tabell 4. För vissa parametrar 

har dessutom avståndet till det som kan påverkas negativt tagits med, ju närmare 

avstånd desto högre klassning. Naturreservat och Natura 2000-områden överlappar 

varandra till stor del och för att få rätt viktning i analysen har dessa lager slagits 

samman. Multikriterieanalysen ger alla områden inom Höganäs kommun ett värde på 

mellan 0 och 20 (summerad känslighet). Bedömning av den summerade känsligheten 

redovisas i Tabell 5. 

 

Tabell 4. Parametrar som påverkar behovet av allmänna VA-tjänster. 

Vatten Avstånd 1 Avstånd 2 Klassning 1 Klassning 2 

Vattendrag ≤25 m >25 m - 100 m 4 1 

Vattenförekomst ≤25 m >25 m - 100 m 5 2 

Vattenförekomst hav  ≤ 100 m  2 

Dikningsföretag ≤25 m >25 m - 100 m 1  

Hav/sjö  ≤ 100 m  2 

Badplats  ≤ 100 m  3 

Natur     

Naturreservat/Natura 2000   5  
Nyckelbiotoper Höganäs   5  
Vattenskyddsområde   5  

 

 

Tabell 5. Bedömning av den summerade känsligheten. 

Summerad känslighet Bedömning Kommentar 

0–4 Ingen åtgärd Här bör enskilda VA-

lösningar för normal och 

hög skyddsnivå fungera 

för berörda fastigheter. 

5–9 Känslighet att beakta Här kan färre fastigheter 

vara värda att bedöma för 

VA-utbyggnad. 

10–20 Tydligt förhöjd känslighet Här kan VA-frågan spela 

stor roll för områdets 

höga känslighet.  

 

Exempelvis har en fastighet inom 25 m från en vattenförekomst klassats till 5, medan 

en fastighet 25–100 m från en vattenförekomst klassats till 2. Fastigheter inom Natura 

2000 eller Naturreservat har fått klassning 5, här har avstånd till reservatet inte vägts 

in utan bara inom/utanför. De parametrar som har klassats tyngst är mindre än 25 m 

till vattenförekomst, inom Natura 2000 eller Naturreservat, inom område för 

nyckelbiotoper och inom vattenskyddsområde.  
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5.3 MANUELL KOMPLETTERING AV ANALYSEN 

Följande parametrar har inte fått någon övergripande värdering i multikriterieanalysen 

men följer med till det sista steget där prioriteringarna motiveras. Dessa parametrar 

hanteras visuellt och från fall till fall och är som följer: 

 

- Grundvattenförekomst med goda uttagsmöjligheter/ hög kapacitet (SGU) 

- Strandskydd 

- Höganäs naturvårdsplan 

- Naturvårdsområde 

- Riksintresse för friluftsliv (3 kap § 6 miljöbalken) 

- Förekomst av fornminne som skyddas av kulturminneslagen (KML) 

6 ANALYS 

6.1 BEHOV AV SPILLVATTEN 

6.1.1 SAMMANHÄNGANDE BEBYGGELSE UTANFÖR VERKSAMHETSOMRÅDE 

Områden utanför verksamhetsområden för spillvatten med sammanhängande 

bebyggelse har studerats. 

 

Figur 6 visar grupper av bostadshus (byggnader klassade som bostäder) som ligger på 

max 125 m avstånd till varandra. Här pekas tre bostadsområden ut för att ha 

bostadsbebyggelse med 10 - 19 bostäder inom det studerade avståndet, Område 1 

ligger ute i Kullabergs naturreservat, område 2 i Glimminge och område 3 längs 

landsvägen Rågången. Bostadsområde med 20 – 29 bostäder eller fler ligger alla inom 

befintligt verksamhetsområde för spillvatten. Område 1 har 10 bostadsbyggnader, 

område 2 har 11 bostadsbyggnader och område 3 har 12 bostadsbyggnader. 

 

Figur 7 visar grupper av adresspunkter som ligger på max 125 m avstånd till varandra 

där minst en person är folkbokförd. Område 1 faller bort i denna analys då inte en 

enda person finns folkbokförd här. Område 2 har 15 folkbokförda personer i 

fastigheter inom det studerade avståndet och område 3 har 21 folkbokförda personer. 

 

Avstånd på 125 m ger samma resultat som 100 m avstånd. 
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Figur 6. Sammanhängande bebyggelse utifrån bostadshus med avstånd på 125 m. De tre utpekade 
områdena har 10 – 19 bostadshus utanför verksamhetsområdet för spillvatten. Område 1 ligger ute i 

Kullabergs naturreservat, område 2 i Glimminge och område 3 längs landsvägen. 
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Figur 7. Sammanhängande bebyggelse utifrån adresspunkter/fastigheter som har personer skrivna på 
adressen, om avståndet mellan är max 125 m hör de ihop. Område 1 (Kullabergs naturreservat) faller bort 

då det inte finns personer skrivna på adressen inom området. 

6.1.2 MULTIKRITERIEANALYS 

När alla de olika parametrarna för känslighet som skulle innebära ett ökat behov av en 

allmän VA-anläggning har summerats ihop så får man fram en känslighet på mellan 0 

och 20. Då kan man se att framförallt Naturreservat och Natura 2000-områden eller 

närhet till vattenförekomst (inom 100 m) får en hög prioritering. Vattenskyddsområden 

saknas i princip inom kommunen och ger därför inte något tydligt utslag. 

Nyckelbiotoper har pekats ut i 8 områden, men inget av de områdena har någon 

byggnad eller adresspunkt. 
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Multikriterieanalysen ger följande summerade värden på känslighet i de tre områden 

med sammanhängande bebyggelse: 

 

- Område 1 -> 5 känslighet att beakta 

- Område 2 -> 0 ingen åtgärd 

- Område 3 -> 0 ingen åtgärd 

 

Figur 8 och Figur 9 nedan visar översiktskartor för områdesskydd och hydrologi i 

Höganäs kommun. 

 

 

 

Figur 8. En översikt över var olika områdesskydd finns inom Höganäs kommun. Antal boende 
(folkbokförda) är fortfarande 0 i område 1, 15 personer i område 2 och 21 personer i område 3. 
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Figur 9. En översikt över Höganäs kommun avseende vattenförekomster, dikningsföretag och 
båtnadsområde.  

 

Det är observerat att mycket få fastigheter som ligger inom naturreservat, Natura 

2000- eller strandskyddsområde. Ett exempel visas i Figur 10, naturreservatet mellan 

Svanshall och Skäret går längs fastighetsgräns enligt Naturvårdsverkets definition. Det 

innebär att multikriterieanalysen inte pekar ut fastigheterna där. 
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Figur 10. Naturreservatet mellan Svanshall och Skäret.  

Slutsatsen av denna multikriterieanalys för Höganäs kommun är att den inte lyfter upp 

något av våra utpekade områden med sammanhängande bebyggelse tillräckligt högt 

för att utifrån förhöjd känslighet motivera en kommunal VA-utbyggnad.  

6.1.3 MANUELL KOMPLETTERING AV ANALYSEN 

En komplettering av analysen kring känslighet av område 2 och 3 visar ingen ökad 

känslighet. De ligger inte på en viktig grundvattenförekomst med goda 

uttagsmöjligheter (som ändå saknar vattenskyddsområde). De berörs inte heller av 

strandskydd, naturvårdsområde eller riksintresse för friluftsliv.  

 

Vad gäller fornminne så är det intressant ur ett omvänt perspektiv. Att lägga 

kommunala spillvattenledningar innebär en form av exploatering av mark. 

Kulturminneslagen ska skydda fornminnen från att förstöras. Ska behovet av en allmän 

VA-anläggning gå före skyddet av fornminne behöver motiveringen vara stark. Under 

alla omständigheter behöver hänsyn tas till fornminnen i ett anläggningsskede av 

kommunala VA-ledningar. Fornminnen vid de tre utpekade områdena redovisas i Figur 

11 till 13 nedan och visar på betydande konflikt i område 1 och 2. 
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Figur 11. Fornminnen vid område 1 redovisade som röda ytor och linjer, med en streckad buffertzon. Man 
kan se att det förekommer fornminnesskyddade färdvägar och stenåldersboplatser inom Västra Kullabergs 
naturreservat.
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Figur 12. Fornminnen inom område 2 redovisade som röda ytor och linjer, med en streckad buffertzon. 
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Figur 13. Fornminnen inom område 3 saknas. 

6.2 BEHOV AV VATTEN 

6.2.1 SAMMANHÄNGANDE BEBYGGELSE UTANFÖR VERKSAMHETSOMRÅDE 

Verksamhetsområdet för vatten har i Höganäs kommun i huvudsak samma utbredning 

som verksamhetsområdet för spillvatten. Enligt Figur 7 (sid. 18) där de båda 

verksamhetsområdena finns med framgår det att område 1–3 saknar kommunalt 

vatten. 

6.2.2 MANUELL KOMPLETTERING AV ANALYSEN 

Problem med att ordna sin egen vattenförsörjning som går ut över den egna hälsan 

kan handla om saltvatteninträngning i ett större område orsakat av många lokala 

grundvattenuttag eller förekomst av någon förorening i hög koncentration i ett visst 

område, som till exempel brandsläckningsmedlet Pfas. Men det är komplext och praxis 

av LAV 6 § visar att en samlad bedömning av olika parametrar krävs. 

 

För Höganäs del har kustnära sammanhängande bebyggelse redan utbyggd 

vattenförsörjning i mycket hög utsträckning, därmed är risk för saltvatteninträngning 
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vid större grundvattenuttag nära havet därmed redan hanterad. Det saknas 

indikationer på att detta problem skulle förekomma i Höganäs kommun.  

 

Det saknas också uppgifter om någon större lokal föroreningskälla som påverkar 

vattenkvalitén så negativt lokalt att boende drabbas.  

 

Det finns diffusa föroreningskällor från en mängd verksamheter som påverkar vårt 

grundvatten såsom trafik, jordbruk, exploatering, industri osv. Men för den samlade 

bebyggelsen saknas specifika problem för vattenförsörjning. 

 

Vattenbrist är enligt praxis ett tveksamt skäl till behov av kommunal vattenförsörjning, 

men Figur 14 och Figur 15 nedan visar att vattenbrist inte bör vara ett problem. 

Figurerna visar nedre och övre uttagskapacitet av grundvatten i berggrunden, baserat 

på kapacitetsuppgifter från SGU:s register över bergborrade brunnar. 

 

 

Figur 14. Övre uttagskapacitet av grundvatten i berggrunden. 
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Figur 15. Undre gräns för uttagskapacitet av grundvatten i berggrunden. 

7 RESULTAT OCH SLUTSATS 

Resultatet av analysen visar att Höganäs kommun år 2020 saknar sammanhängande 

bebyggelse med permanent boende (folkbokförda invånare) som ligger i områden med 

tillräckligt hög känslighet för att omfattas av LAV 6 §. Det gäller både spillvatten och 

vatten. 

 

Permanentboende (folkbokförda personer på adressen) väger i denna analys tyngre än 

klassningen av byggnadstyp, därmed finns det endast 2 områden med fastigheter 

inom rimligt avstånd till varandra (max 125m) som har följt med i analysens alla steg. 

Område 2 och 3 saknar ytterligare känslighet som skulle kunna motivera en 

utbyggnad. Område 2 omfattas dessutom av kulturminneslagens skydd av fornminne.   
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Sammanfattning 

Den här saneringsplanen är en fortsättning och uppföljning av saneringsplanen påbörjad 2007. Den tidigare 
saneringsplanen behandlar en tvåårsperiod från april 2007 till april 2009. I den här uppdaterade versionen 
sträcker sig perioden från januari 2014 till december 2017. Den uppdaterade saneringsplanen analyserar 
alla delområden från första saneringsplanen (april 2007 – april 2009) för att jämföra nyckeltalen från den 
med nya uppdaterade nyckeltal.  

Utredningen ska ligga till grund för beslut om var det mest precist kan göras insatser för att minska mängden 

av ovidkommande vatten. Samtidigt ger data på levererat vatten möjlighet att tolka om det finns förluster på 

vattenledningsnätet och om förbrukat vatten stämmer överens med antalet invånare på orten.   

Sedan första analysperioden har det utförts undersökningar för att finna ovidkommande vatten som belastar 
spillvattennätet i delområdena Väsby, Ingelsträde och Mjöhult. Det har därefter utförts åtgärder för att koppla 
bort ovidkommande vatten. Analysen i denna uppdaterade saneringsplan visar att det fortsatt finns 
ovidkommande vatten inom Ingelsträde och Mjöhult trots åtgärder för att minska detsamma. Kommunen är 
medveten om att det fortfarande finns en gata där takytor är direktkopplade till spillvattennätet.    

I denna uppdaterade saneringsplan har delområdena från Svanshall till och med Jonstorp delats upp i 
ytterligare underområden för att mer detaljerat kunna urskilja ovidkommande vatten uppdelat på de olika 
underområdena. 

I nyckeltalsmetoden från VA-FORSK rapport 1996, Utgiven av Svenska Vatten- och 
Avloppsverksföreningen, VAV Ref 1, jämförs nyckeltal för olika orter i Sverige. För att Höganäs kommun bättre 
ska kunna använda nyckeltalen för att reducera mängden av ovidkommande vatten till sitt eget 
avloppsreningsverk har nyckeltalen för Höganäs avloppsreningsverk använts som referensvärde för de 
övriga delområdena inom kommunen. På detta sätt kan nyckeltalen användas till att minska mängden 
ovidkommande vatten på de värst drabbade platserna i ett försök att få varje delområde att komma under 
eller i nivå med värdena för Höganäs avloppsreningsverk. Över tid kan belastningen av det ovidkommande 
vattnet minska på många av orterna och medelvärdet för Höganäs avloppsreningsverks nyckeltal kommer 
därvid att bli lägre. 

Kommunen kan om några år utföra analysen igen för de berörda delområdena, när det ovidkommande 
vattnet har arbetats bort. Detta innebär att den löpande processen med åtgärder för att minska mängden 
ovidkommande vatten ökar kännedomen om hela Höganäs kommuns avloppsledningsnät samtidigt som 
mängderna ovidkommande vatten kommer att minska.  

Nyckeltalsanalysen grundar sig på data för levererat vatten, beräknade spillvattenflöden, befolkningsantal 
och ledningslängder. Utifrån analysen har följande åtgärdsplan gjorts i samråd med Höganäs kommun, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen: 

 Spåra förluster av vatten på vattenledningsnätet 

Analys av levererat och debiterat vatten visar en förlust på 39 % på vattenledningsnätet. Det bör 
utföras undersökningar på vattenledningsnätet för att finna läckage och storleken på dessa för att 
sedan åtgärda läckorna i den mån det går. Lokalisering av läckage sker med hjälp av överflygningar 
med radarscanning. Kommunen är medveten om förlusterna och förväntar sig inte hitta enstaka 
stora läckor, förluster i sådan omfattning anser de skulle redan upptäckts. Istället förväntar sig 
kommunen mindre läckage utspridda över stora delar av vattenledningsnätet.     

 Undersöka vattenkonsumtion i utvalda delområden 

Vattenkonsumtionen ligger mycket högt i delområdena SP4 Väsby, SP44 Mölle, SP48 Arild, SP63 
Svanshall och till viss del SP70 Farhult. Dessa delområden har många sommargäster men det bör 
utredas om de är så många så att det kan förklara den höga vattenförbrukningen. 

 Undersöka förekomst av kapacitetsfel eller andra fel i pumpstation SP20 Viken och SP4 Väsby 

Nyckeltalen visar att mängden ovidkommande vatten är närmast noll i Viken och negativa i Väsby. 
Det pumpas även ut mindre vatten än vad som debiteras som renvatten i Viken. 
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 Utreda ovidkommande vatten enligt resultat från nyckeltal 

Det prioriteras att leta ovidkommande vatten i Lerhamn, Arild, Strandbaden, Svanshall, Jonstorp och 
även Ingelsträde och Vikens ytterområden. Även tätorten Höganäs prioriteras.   

 Spåra inträngande havsvatten i Jonstorp  

Inträngande havsvatten kan spåras genom att kontrollera salthalt och konduktivitet i utvalda 
pumpstationer. 
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1. Bakgrund och syfte 

1.1. Bakgrund 
På uppdrag av Höganäs kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen har en uppdatering gjorts av 
saneringsplanen för avloppsledningsnätet anslutet till Höganäs avloppsreningsverk. Uppdateringen av 
saneringsplanen är en påbyggnad av den redan befintliga planen som upprättades och utfördes 2010. 
Uppdateringen är uppbyggd med samma områdesindelningar som tidigare, för att lättare kunna jämföra 
nyckeltal och eventuella förändringar. I den här uppdaterade saneringsplanen har delområdena Svanshall 
och Jonstorp delats upp i underområden för att lättare kunna lokalisera ovidkommande vatten.  

Sedan den förra saneringsplanen har kommunen jobbat med att åtgärda en del av de dokumenterade 
problemen med ovidkommande vatten. Kommunen har arbetat med att koppla bort ovidkommande vatten i 
Väsby, Ingelsträde och Mjöhult. Nyckeltalen i denna undersökning visar dock att det fortsatt finns 
ovidkommande vatten i delområdet Ingelsträde, Mjöhult. Kommunen är även medveten om att det på en 
gata i Ingelsträde fortsatt finns hustak kopplade på spillvattenledningarna. Kommunen kommer att fortsätta 
arbetet med att koppla bort ovidkommande vatten i området.  

Saneringsplanen täcker avloppssystemet i hela kommunen. I sydöst gränsar Höganäs kommun till 
Helsingborgs kommun, gränsen är markerad med lila streck i figur 1.1. Mot väst avgränsas kommunen av 
Öresund/Kattegatt och mot nordöst av Skälderviken. 

 

1.2. Syfte  
Saneringsplanen har som huvudsyfte att kvantifiera mängden ovidkommande vatten anslutet till 
spillvattenledningsnätet anslutet till Höganäs avloppsreningsverk. Den uppdaterade saneringsplanen skall 
dels dokumentera effekten av bortkopplingarna i de områden där åtgärdsarbeten redan har utförts, dels 
skapa ett underlag för att finna i vilka områden det behöver utföras fler åtgärder i den kommande 3–5 
årsperioden.  

Eftersom det förekommer stora mängder ovidkommande vatten från Svanshall och Jonstorp finns det 
misstankar om att en del av det ovidkommande vattnet kommer från inträngande havsvatten. I 
saneringsplanen utförs därför en analys om det kan tränga in havsvatten på delar av avloppssystemet.  

Målet med uppdateringen av saneringsplanen är att ge ett arbetsverktyg till Teknik- och 
fastighetsförvaltningen som de under den kommande 3–5 årsperioden kan använda för att prioritera de 
områden som är i störst behov av att koppla bort eller på annat sätt bli av med ovidkommande vatten.  

Saneringsplanen går inte in på ledningskonditionen. Saneringsplanen innehåller således inga 
undersökningar eller markeringar av ledningssträckor som är i behov av renovering på grund av exempelvis 
slitage. Undersökningen begränsas ytterligare vid dagvattenledningarnas beskaffenhet och vilka 
belastningar som finns på dessa. Det betyder bland annat att den här saneringsplanen inte tar hänsyn till 
huruvida ledningsstråk av dagvatten och/eller kombinerade ledningar är underdimensionerade eller inte i 
förhållande till nederbörden dessa omhändertar. 

Undersökningen visar dock indikationer på att det finns ledningssträckor som är i behov av renovering. Det 
eftersom avloppsledningssystemet påvisar ett läckage eller annat mer sällsynt försvinnande av vatten ut ur 
systemet.  

Saneringsplanen är tänkt att användas som ett levande dokument som uppdateras allteftersom nätet 
kompletteras med utförda renoveringar, utbyggnader, eller andra ändringar på avloppsledningsnätet. 
Perioden mellan varje uppdatering behöver inte vara i fem eller tio år utan detta kan bestämmas allteftersom 
kommunen erfar att det har utförts eller observerats betydande förändringar. 
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Figur 1.1: Karta över Höganäs kommun. 

1.3. Uppdraget 
Atkins Sverige AB har fått i uppdrag av Höganäs Kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen att göra en 
uppdatering av Saneringsplan Höganäs 2010-04-16 med en ny mätperiod som sträcker sig från 2014 till 
2017. Den uppdaterade saneringsplanen ska uppdatera de delområden som finns med i den tidigare 
saneringsplanen. Detta för att lättare jämföra de förändringar som skett. Därtill ska det utföras ytterligare en 
indelning i underområden av Svanshall och Jonstorp för att lättare utföra undersökningar på dessa områden 
i detalj. Det önskas även en analys av de lägst belägna delarna av Svanshall och Jonstorp rörande påverkan 
av inträngande havsvatten.   

I uppdraget kommer följande punkter att behandlas för perioden 1 januari 2014 – 31 december 2017:  

- Beräkning av avloppspumpflöden från pumpstationer utifrån varje pumpstations driftsjournal och 
kapacitet. Gäller alla pumpstationer från den tidigare saneringsplanen samt fem nya underområden i 
delområdena Svanshall och Jonstorp. 

- Uppskattning av spillvattenflöden baserat på vattenförbrukning, antalet invånare och utifrån 
minimumnivåer för pumpflöden. 

- Sammanställning av dygnsnederbörd och beräkning av nederbördspåverkan på delområdena. 

- Sammanställning av havsnivåer och kontroll mot pumpat avloppsflöde från, i förhållande till 
havsnivån, lågt liggande områden. 

- Beräkning av nyckeltal enligt nedanstående beskrivning. 
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- Utifrån framtagna nyckeltal identifiera vilka delområden som är mer drabbade av ovidkommande 
vatten än andra, och om det ovidkommande vattnet härstammar från en direkt/snabb 
nederbördspåverkan eller en indirekt mer långsam nederbördspåverkan. 
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2. Förutsättningar och metodik  

2.1. Förutsättningar 
Höganäs Kommun täcker en area på 144 km2, eller 14 400 ha. Kommunen hade vid början av 2018 totalt   
24 260 invånare varav 9 325 är bosatta Höganäs tätort och de resterande 14 935 i mindre samhällen inom 
kommunen. 

Det har inte angivits hur stor andel av de 24 260 invånare som är direkt anslutna till det kommunala 
avloppsledningsnätet men troligtvis är det nära 100 % av invånarna.  

Avloppsledningsnätet är uppbyggt av 254 345 m spillvatten- och kombinerade avloppsledningar med 
avrinning till Höganäs avloppsreningsverk. Längden dagvattenledningar redovisas inte här då de inte ingår i 
undersökningen. Dagvattenledningarna belastar inte pumpstationer och avloppsreningsverk utan rinner ut i 
recipienter som åar eller direkt till Skälderviken eller Öresund.  

2.2. Metodik 
Bedömningen av hur mycket avloppsledningsnätet är belastat av ovidkommande vatten har gjorts utifrån en 
rad nyckeltal som beskrivs nedan. Med nyckeltalen är det möjligt att jämföra olika delområden med varandra 
och det är möjligt att jämföra nyligen undersökta perioder med tidigare undersökningsperioder för att se om 
det har skett förändringar. Nyckeltalen beräknas på ledningarna som är anslutna till avloppsreningsverket 
eftersom det är detta vattnet som ska pumpas på vägen in till avloppsreningsverket och sedan renas i 
detsamma.  

För att få fram flödena från de olika delområdena har pumpstationsflöden använts. Flödena innefattar allt 
avloppsvatten som belastar pumpstationen. Till dessa flöden räknas både spillvatten och ovidkommande 
vatten. Mängden avloppsvatten inom ett delområde fås genom att mängden inkommande avloppsvatten från 
angränsande pumpstationer dras från totalmängden pumpat avloppsvatten. 

Undersökningen behandlar inte dagvattenledningarna och vilka vattenbelastningar som finns på dessa. 

2.3. Underlag 
Följande underlag har använts för detta uppdrag: 

- Saneringsplan Höganäs 2010-04-16 

- Digital ledningsnätskarta över avloppsledningsnätet i Höganäs Kommun, i dwg-format  

- Driftsjournaler för spillvattenpumpstationer enligt bilaga 8.3 för åren 2014 – 2017 

- Kapacitet för pumpstationer uppmätt av Höganäs kommun eller beräknad av Atkins utifrån kända 
pumpar, pumphjul och ledningsgeometri. 

- Vattenförbrukningen för Höganäs kommun år 2014–2017 fördelat på pumpstationsområden  

- Dygnsmedelnederbörd från SMHI-mätstationerna nr. 62150 Louisefred och nr 62140 Nyhamnsläge 
för åren 2014 – 2017 

- Havsnivå, timvärden från SMHI-mätstation nr 2228, Viken  

 

.  
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2.4. Nyckeltal 
Metoden för att beskriva påverkan av ovidkommande vatten på avloppsledningsnätet, dvs på 
spillvattenledningar och kombinerade ledningar, består i att beräkna en rad nyckeltal uppdelat på 
delområden. Nyckeltalen baseras på VA-FORSK rapport ”Bedömning för ovidkommande vatten i avloppsnät 
– Metodikmanual, 1996”.  

Nyckeltalsmetodiken är ett arbetssätt där man kan jämföra påverkan av ovidkommande vatten från olika 
delområden oavsett om de är tätbefolkade i ett centrerat område eller om området består av ett fåtal 
invånare fördelade på långa ledningssträckor.  

 

Nyckeltalen som används i saneringsplanen är: 

- OV Ovidkommande vatten, m3 

Visar allt vatten som inte är spillvatten. Beräknas som summan av hela mätperioden. 

- USG Utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 

Beräknas som det samlade avloppsvattenflödet per medelspillflöde.  
l/s totalvatten / l/s spillvatten 

- LDM Ovidkommande flöde per ledningslängd, l/dygn∙m 

Beräknas som den totala mängden ovidkommande vatten per dygn och ledningslängd. 

- TDA Total dräneringsarea per ledningslängd, m2/m 

Beräknas som den area per ledningslängd som behövs för att uppmätt regn ska kunna 
generera det flöde som ses i ledning eller pumpstation. För hela mätperioden.   

- BNA Bidragande nederbördsarea per ledningslängd, m2/m 

Beräknas för korta flödestoppar som tex enstaka dygn eller enskilda regn. 

BNA har inte kunnat beräknas med erhållna flödesdata 

 

Nyckeltalet BNA används för att beskriva mängden hårdgjorda ytor som är anslutna till ledningsnätet. 
Nyckeltalet beräknas för kortare perioder som till exempel ett dygn. Den normala frekvensen för avläsningar 
av pumparnas gångtider på 2–3 veckors intervaller gör att det inte är möjligt att beräkna BNA. Det är därför 
endast möjligt att beräkna BNA i de tillfällen där det har utförts en mätning direkt före och dagarna efter ett 
större nederbördstillfälle. I denna utredningen har det inte planerats in sådana mät-dagar.  

De övriga fyra nyckeltalen beräknas utifrån flöden som sträcker sig över en längre period. I denna 
undersökning beräknas de utifrån flödet under fyra år, 2014–2017 
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2.5. Ovidkommande vatten, varifrån 
För att förtydliga begreppet ovidkommande vatten beskrivs här nedan vilket vatten som inte är 
ovidkommande. De olika flödeskomponenterna i spillvattenledningarna kan härstamma från många olika 
källor. Spillvattendelen består av vatten från hushållen som toalett, dusch, disk och tvätt. Spillvattendelen är 
den flödeskomponent som är tilltänkt att vara i spillvattenledningsnätet för att ledas till avloppsreningsverket 
för rening.  
Där avloppet har byggts upp med kombinerade ledningar finns det i systemet medvetna anslutningar av tak 
och gatuytor. Vatten härifrån leds medvetet till avloppsreningsverket och kan härledas direkt till 
nederbördspåverkan eller anslutet vatten med snabb avrinning.  

Allt vatten utöver ovan nämnda är ovidkommande vatten.  

Orsaker till ovidkommande vatten kan vara anslutningar där dagvattnet felkopplats till spillvattenledningarna, 
eller oönskade samt felaktigt påkopplade dräneringsledningar. Det kan även komma från grundvatten som 
tränger in genom otäta ledningar.  

Det ovidkommande vattnet kan delas upp i tre olika typer:  

- Q indirekt anslutet, långsam: Dagvatten som når spillvattenledning via överläckage från dagvattenledning 
eller inträngning genom otät spillvattenledning. 

- Q direktanslutet, snabb: Dagvatten från tak eller hårdgjorda ytor, som är direkt anslutna till 
spillvattenledningar. Nederbördspåverkan är direkt. 

- Q direktanslutet, långsam: Dräneringsledningar som är direkt anslutna till spillvattenledningar. 
Nederbördspåverkan är indirekt. 

 

En illustration av de olika typerna av dagvattenpåverkan ses i figur 2.1.    

                   

Figur 2.1. Dagvattenpåverkan på spillvattenledningar 

 

Nederbördspåverkan kan även beskrivas som bidragande nederbördsarea. Metoden kräver emellertid att 
flödena återfinns i dygnsvärdena. Då pumpstationerna i denna utredning endast avläses med 7–14 dagars 
intervall är det inte möjligt att se variationer mellan olika dygn. 

Nyckeltalen BNAsnabb och BNAlångsam beskrivs närmare i avsnitt 9, appendix 1.    
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3. Beräkningsunderlag 

3.1. Flöden 
För beräkning av nyckeltalen behövs ett flödestal från varje delområde. I denna utredning har det varit 
möjligt att använda sig av pumpstationer för att få fram flöden för de olika delområdena. I avsnitt 3.2 beskrivs 
osäkerheter som metoden har. 

Alla använda pumpkapaciteter framgår av Bilaga 8.3. 

3.2. Pumpstationsdata 
Pumpat flöde har beräknats utifrån gångtider och kapacitet. Gångtider har erhållits från driftjournaler från alla 

pumpstationer. Flödesdata för totalflöden har därefter skapats utifrån gångtider och kapacitet.  

Metoden är den mest lämpade för att beräkna avrinningen från varje pumpstation, dock har metoden brister 

som kan ge fel resultat.  

För att få trovärdiga resultat är det viktigt att utföra kapacitetsmätningar för varje pump med tryckledning 

under riktiga driftförhållanden. Även samdrift bör mätas för att ge en uppfattning om hur kapaciteten vid 

samdrift förhåller sig till pumparnas enskilda kapaciteter.  

En orsak till fel i beräkningen av flödet kan vara att någon av pumpstationerna har beräknats med felaktig 

kapacitet. Det kan även vara att kapaciteten har ändrats över tid på grund av slitage på pumphjulet eller för 

att pumphjulet i pumpen har ersatts. 

Samdrift av två pumpar kan ge betydande avvikelser i utpumpat flöde. Med erhållna driftdata har det inte 
varit möjligt att urskilja de drifttimmar där två eller fler pumpar har varit i drift samtidigt. Om flera pumpar i 
stationen pumpar till samma spillvattentryckledning kommer utpumpat flöde vara lägre än summan av de 
enskilda pumpkapaciteterna.  

3.3. Kontroll av pumpflödenas trovärdighet 
Genom att lista total mängd pumpat flöde från pumpstationerna i den följd som de ligger i riktning mot 
Höganäs avloppsreningsverk är det möjligt att se om de beräknade pumpflödena är trovärdiga. Summan av 
pumpat flöde i pumpstationer som ligger i följd bör öka ju närmre pumpstationen ligger avloppsreningsverket. 
Detta eftersom pumpstationen både ska pumpa det stationen före gav samt tillskottet som kommer lokalt 
från pumpstationens delområde.  

Nedan följer ett antal pumpkedjor. Flödena är redovisade som dygnsmedelflöde beräknat utifrån totalflöde 
över 4 årsperioden 2014–2017. Det har under våren 2019 utförts en rad kompletterande kontroller av 
pumpkapaciteter med flera revideringar som följd för att få fram trovärdiga resultat. 

I flödeskedjan från Svanshall och genom Jonstorp är flödet från SP69 högre än SP60. Resultatet visar att 
det är en eller flera av pumpstationerna som har haft felaktiga kapaciteter angivna i beräkningen av flödena.  

I fallet med SP69, samt i liknande fall, går det inte att omedelbart bestämma om det är flödet från SP69 som 
beräknats fel eller om felet återfinns i pumpstationen därefter. Det är möjligt att båda visar fel. 

Felen beror troligen på att angivna pumpkapaciteter är fel eller att kapaciteterna är felaktiga för perioden 
2014–2017. Ett alternativ kan vara att avloppsvatten läcker ut mellan två pumpstationer. Det är dock inte 
troligt att så stora mängder avloppsvatten läcker ut utan att det upptäcks. 
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Tabell 3.1. Volym i pumpkedjor. 

Pumpkedja: Pumpstn 

m2/dygn 

Pumpstn 

m2/dygn 

Pumpstn 

m2/dygn 

Pumpstn 

m2/dygn 

Pumpstn 

m2/dygn 

Pumpstn 

m2/dygn 

Från Mölle SP44 SP43 SP43+48 SP40,41,42 SP15  

 225 490 1311 2020 2961  

Från Arild, Skäret SP48      

 821      

Från Svanshall SP63 SP62 SP69 SP60 SP60+70 SP61 

 338 447 864 745 1138 1330 

Från Farhult SP70      

 393      

Från Jonstorp SP61 SP67 SP67+32 SP4   

 1330 1452 2365 2428   

Från Ingelsträde SP32      

 913      

Från Viken SP20 SP18     

 650 1289     

 

I de övriga kedjorna verkar de beräknade pumpflödena trovärdiga. 

Nyckeltalen inom varje delområde beräknas utifrån flödet ut minus flödet in från tidigare delområde. Om 
flödet ut är lägre än flödet in uppstår det ett negativt flödesvärde inom delområdet och nyckeltalen blir 
negativa vilket inte är trovärdigt. Som det nämnts ovan verkar det heller inte troligt att det läcker ut så stora 
mängder vatten.  

3.4. Förbrukat vatten som spillvattenflöde 
För perioden 2014–2017 pumpades det totalt ut 9 833 065 m3 vatten på vattenledningsnätet. I samma period 

har det registrerats en vattenförbrukning på 5 963 168 m3 vatten. Det ger en förlust på ledningsnätet på        

3 869 897 m3 eller 39 % för de fyra åren. Det motsvarar 967 474 m3 per år i förlust. Det är en mycket stor 

andel. Svenskt vatten rekommenderar att förlusterna ej överskrider 15 %. 

Flödesmätaren in till Höganäs kommun är en elektromagnetisk flödesmätare som mäter med hög 

noggrannhet. Flödesmätningen in till varje fastighet utförs av en mekanisk vattenmätare som kan ge en 

felaktig mätning. Då det finns närmare 6000 abonnenter är det dock troligt att det är några mätare som mäter 

för mycket respektive för lite. Mängden uppmätt vatten kan därför anses som trovärdig. 

Kommunen är medveten om den stora förlusten på vattenledningsnätet. Det finns dock redan ett planerat 

arbete för att lokalisera läckage, bland annat med hjälp av överflygningar med radarscanning. 

Förbrukat vatten används normalt som ett mått för mängden spillvatten. Det finns dock små avvikelser från 

detta då en del av dricksvattnet används för bevattning och andra utomhusaktiviteter. Ett annat mått för 

spillvattenmängden är personekvivalenter, PE, där normalförbrukningen per person multipliceras med 

antalet invånare inom ett område. 

Inom varje delområde har spillvattenmängden bestämts utifrån förbrukat vatten och personekvivalenten.    

Se siffror i bilaga 8.1 och 8.2 
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3.5. Nederbörd 
Nederbördsdata har erhållits från SMHI-mätstationerna nr. 62150 Louisefred och nr. 62140 Nyhamnsläge. 

 

 

Diagram 3.1 Dygnsmedelnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 

Nederbörden används för beräkning av TDA och BNA enligt avsnitt 2.4 eller hårdgjorda ytors area.  

I denna utredning finns ingen möjlighet att beräkna anslutna hårdgjorda ytor på dygnsnivå eftersom 

avläsning av gångtider i pumpstationerna för perioden 2014–2017 har skett med 2–4 veckors intervall. 

För att se trender under längre perioder än 2–4 veckor, har nederbördsdata omarbetats till 

månadsnederbörd som redovisas tillsammans med beräknade flöden från pumpstationerna. 

 

 

Diagram 3.2 Månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 
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3.6. Havsnivåer 
Höganäs kommun misstänker att vissa pumpstationer kan vara belastade av inträngande havsvatten i 

samband med höga havsnivåer. Tillgängliga historiska havsnivåer har erhållits från SMHI mätstation nr. 

2228 Viken. SMHI anger havsnivå i cm. I diagram 3.3 ses uppmätta havsnivåer för perioden 2014–2017.  

 

Diagram 3.3 Havsnivå Viken, Timvärden 2014–2017. 

Genom att sortera nivåerna från högsta till lägsta ses tydligare de högsta och lägsta nivåerna.  

 

Diagram 3.4 Havsnivå Viken, Timvärden sorterade 2014–2017 

En närmare titt på datan visar högsta nivåer på +1,59 m över noll och lägsta nivån på -0,85 m, dvs 0,85 m 

under noll. Medelhavsnivån ligger på +0,07 m. 

Havsnivåerna har registrerats varje timme och det ses i observationerna att både höga och låga havsnivåer 

kan uppträda i enstaka timmar för att sedan snabbt gå tillbaka till mer normala förhållanden.  

I avsnitt 5 utförs en mer detaljerad analys av havspåverkan och om det kan finnas ett samband mellan flödet 

i pumpstationerna och aktuell havsnivå.  
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4. Nyckeltal alla delområden 

4.1. Mölle 
Mölle ligger i den nordvästra delen av kommunen vid kusten mot Öresund. Antalet invånare för orten uppges 

vara 601 personer. 

Avloppssystemet är byggt som duplikatsystem. Längden avloppsledningar, spillvatten och kombinerade 

ledningar som är anslutna till pumpstation SP44 har uppmätts till 11 813 m.  

 

4.1.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP44 Kap P1 Kap P2 

 

  13 l/s 13 l/s 

Understation SP45, 46B, 46, 47   

Angränsande pumpstationer Inga   

 

4.1.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
Nedan ses pumpflöde för SP44 jämfört med mängden nederbörd uppmätt månadsvis. 

 

 

Diagram 4.1 Pumpstation SP44 jämfört med månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 

I diagram 4.1 ovan ses onormalt stora pumpflöden under två perioder. Pumpstation SP44 jämförs nedan i 

diagram 4.2 med understationerna i delområdet. 
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Under perioden 29–30 november 2015 korrelerar de höga pumpflödena med den förhöjda havsnivån på 

+1,50 m. Under perioden 1 januari 2016 till 14 januari 2016 visar driftjournalen att en pump har haft ett högt 

antal gångtimmar men under samma period ses ingen markant förhöjd havsnivå. Den 2 februari 2016 

observerades havsnivån till +0,90 m utan att ett ökat pumpflöde observerades. Även den 7 december 2016 

uppmättes havsnivån till +1,60 m utan att det observerades ett ökat pumpflöde. 

Det finns delar av ledningsnätet som ligger under 0,50 m ö.h. 

Flödeskurvan i diagram 4.1 visar att delområdet SP44 varit utsatt för en yttre påverkan och det finns 

anledning att misstänka att havsvatten trängt in 2015. Under 2016 ses inte längre något samband mellan 

förhöjda havsnivåer och pumpflöden.   

 

 

Diagram 4.2 Pumpstation SP44 jämfört med SP45, SP46, SP47 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 
2014–2017. 
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4.1.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för orten framgår av tabellen. Orten har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Mölle ARV tot. 

SP44   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 601 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år  63 525 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 290  (170) 169 

Ledningslängd, m 11 813 

 

 252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år 20 020  1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 55 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 1,3 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 5 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 6 23 

Nödavlopp, recipient Öresund Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 5  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 10 010  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 20 020  

 

Debiterat vatten visar en mycket hög förbrukning på 290 l/person∙dygn, se rödmarkerad text i tabell ovan. 

Minimum på pumpflödet visar att spillvattenflödet endast är 200 l/person∙dygn. Det verkar som om en stor 

andel av vattenförbrukningen inte hamnar i avloppssystemet. Orten har en del sommargäster vilket kan 

förklara den höga vattenförbrukningen men det förklarar inte den förhållandevis låga spillvattenflödet. En del 

av förbrukningen kan gå till bevattning i lantbruket eller andra verksamheter. 

4.1.4. Åtgärder 
Det kan vara värt att studera varför vattenkonsumtionen är så stor i delområdet Mölle. Det kan bero på att en 

stor del av förbrukningen inte hamnar i avloppssystemet, eller att vattenmätarna visat fel. Eventuellt läckage 

på vattenledningsnätet påverkar inte uppmätt vattenförbrukning eftersom debiterat vatten har mätts vid varje 

hus.  

Nyckeltalen verkar inte indikera några problem med ovidkommande vatten i delområdet. Om nyckeltalen 

däremot beräknas med ett lägre spillvattenflöde på 170 l/person∙dygn likt medel i kommunen kommer den 

ovidkommande vattenvolymen att öka motsvarande. Nyckeltalen blir då större men är fortfarande inte 

oroväckande höga. Delområdet rekommenderas inte att prioriteras i den kommande åtgärdsperioden. Se 

avsnitt 6 och 7.   
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4.2. Lerhamn, Krapperup 
Lerhamn och Krapperup ligger i den nordvästra delen av kommunen vid Öresundskusten strax söder om 

Mölle och norr om Höganäs. Antalet invånare för Lerhamn uppges vara 109 personer. Antalet i Krapperup 

har antagits till 50 personer. Samlade antalet invånare för delområdet blir då 159 personer.   

Avloppssystemet är byggt som duplikatsystem. Längden avloppsledningar, som är anslutna till pumpstation 

SP43 efter SP44 Mölle har uppmätts till 8204 m.  

 

4.2.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP43 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

  27,8 25,3 

Understation SP54   

Angränsande pumpstationer SP44   

 

4.2.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
Nedan ses pumpflöde för SP43 jämfört med inkommande flöde från SP44 uppmätt månadsvis. 

 

 

Diagram 4.3 Pumpstation SP43 jämfört med SP44 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 

Av kurvan kan utläsas en mindre säsongvariation där perioderna januari till april visar ett större flöde medan 

det finns ett lägre flöde från sensommaren till november. Det är vanligt att det under vinterhalvåret är mer 

blött i marken och att det finns ett större vattentryck som kan tränga in i avloppsledningarna. 

Flödeskurvan för utgående SP43 ligger över flödeskurvan för inkommande SP44 vilket bekräftar angivna 

pumpkapaciteters trovärdighet. 

0

50

100

150

200

250

3000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

M
ån

ad
sn

ed
er

b
ö

rd
, m

m
/m

ån
ad

D
yg

n
sm

ed
el

fl
ö

d
e,

 m
3
/d

yg
n

SP43 jämfört med inkommande SP44 och månadsnederbörd

Månadsnederbörd Louisefred Nyhamnsläge Dygnsmedelflöde SP43 SP44

Page 411 of 471



Höganäs saneringsplan  2020-08-18 
Uppdatering 2014–2017  

 

 
 

ATKINS –Höganäs saneringsplan, Uppdatering 2014–2017 21 av 78 
 

 

Nedan ses en jämförelse mellan utgående SP43 och underområdet pumpstation SP54.  

Understationen SP54 verkar ha liknande flöde som SP44. Det skulle vara rimligt om det inte fanns större 

arealer eller ledningslängder mellan dessa. I det här fallet ligger dock hela Lerhamn tätort mellan SP54 och 

SP43. En möjlig orsak är att angiven pumpkapacitet för SP54 är för hög. 

SP54 har inte använts för beräkning av nyckeltal utan endast för att visa trender inom underområdet. 

 

 

Diagram 4.4 Pumpstation SP43 jämfört med SP54 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 
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4.2.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för delområdet framgår av tabellen. Delområdet har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Lerhamn 

Krapperup 

ARV tot. 

SP43   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 159 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år 9516 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 160 169 

Ledningslängd 8204  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år  87 527 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 240 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 10,6 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 29 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 36 23 

Nödavlopp, recipient Öresund Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 3  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 26 258  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 87 527  

 

Nyckeltalen visar en stor andel ovidkommande vatten av totalmängden 240 m3/dygn. Den stora mängden 

ovidkommande vatten från detta förhållandevis lilla område utgör 5 % av allt ovidkommande vatten som leds 

till Höganäs avloppsreningsverk. 

Utspädningsgraden, USG=10,6, visar detta tydligare genom att den ovidkommande vattenmängden är 240 

m3/dygn samtidigt som spillvattenmängden endast är 23 m3/dygn, vilket blir 10,6 gånger så mycket 

ovidkommande vatten som spillvatten. Delområdets nyckeltal LDM är inte lika högt i förhållande till samma 

nyckeltal för Höganäs avloppsreningsverk. Detta tyder på att det ovidkommande vattnet är fördelat på långa 

ledningssträckor. 

4.2.4. Åtgärder 
Det kan vara värt att undersöka om det inträngande vattnet är fördelat över ett större område eller om det 
kan finnas enstaka punkter som bidrar till merparten av det inträngande vattnet. Då nyckeltalet USG är högt 
bör delområdet prioriteras under den kommande åtgärdsperioden. Se slutsatser och åtgärdsplan i avsnitt 6 
och 7. 
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4.3. Arild, Skäret 
Arild och Skäret är två grannorter som ligger vid kusten mot Skälderviken nordöst om Höganäs. Antalet 

invånare inom delområdet uppges vara 535. 

Avloppssystemet är byggt som duplikatsystem. Längden avloppsledningar, som är anslutna till pumpstation 

SP48 har uppmätts till 21 596 m.  

  

4.3.1. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.5 Pumpstation SP48 jämfört med månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 

Av staplarna kan utläsas en mycket varierad flöde mellan olika säsonger. Under vinterperioderna kan det 

förekomma 3 gånger så stort flöde som i juli till september. Under slutet av 2017 infaller det största flödet för 

fyraårsperioden samtidigt som det är en kontinuerligt stor nederbördsmängd under hela hösten. 

Arild är beläget på berg vilket kan ha ett stort inflytande på mängden inträngande vatten. Under blötare 

perioder kommer vattnet inte tränga ned i marken utan istället rinna längs med bergytan vilket i sin tur 

medför en extra mängd vatten och i slutändan påverkan på avloppsledningsnätet. 

 

4.3.2. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP48 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

  55 Ingen 

Understation SP49, 50, 51, 52, 53   

Angränsande pumpstationer Inga   
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4.3.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för delområdet framgår av tabellen. Delområdet har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 
 

Ort / delområde Arild och 

Skäret 

ARV tot. 

SP48   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 535 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år 63 062 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 320 / (180) 169 

Ledningslängd 21 596  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år 237 791 / ( 263 358) 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 651 / (721) 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 4,8 / (8,2) 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 30 / (33) 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 37 / (41) 23 

Nödavlopp, recipient Öresund Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 3  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 71 337  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 237 791  

 

Nyckeltalen visar en stor mängd ovidkommande vatten med en totalmängd på 651 m3/dygn. Den stora 

mängden ovidkommande vatten från detta förhållandevis lilla område utgör hela 14 % av allt ovidkommande 

vatten som leds till Höganäs avloppsreningsverk. 

Utspädningsgraden, USG=4,8, visar detta tydligare genom att av de 821 m3/dygn som delområdet totalt 

uppgår till, består 170 m3 av spillvatten och 651 m3 av ovidkommande vatten. 

Delområdets nyckeltal LDM är inte lika högt i förhållande till samma nyckeltal för Höganäs 

avloppsreningsverk. Detta tyder på att det ovidkommande vattnet är fördelat på långa ledningssträckor. 

Normalförbrukningen på 320 l/person∙dygn är mycket hög. Det kan tyda på att allt förbrukat vatten inte 

hamnar i avloppssystemet. Nyckeltalen har beräknats för två alternativ där det första alternativet 

320 l/person∙dygn avser förbrukning enligt debiterad mängd. Andra alternativet inom parantes, 180 

l/person∙dygn avser en mer normal vattenförbrukning. Om nyckeltalen beräknas med andra alternativets mer 

realistiska vattenförbrukning kommer en större andel av avloppsvattnet vara ovidkommande vatten och 

därmed blir nyckeltalen ännu högre. Se tal inom parantes i tabell ovan. 
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4.3.4. Åtgärder 
Det kan vara värt att studera varför vattenkonsumtionen är så stor i Arild. Det verkar som att en stor del av 

vattenförbrukningen inte hamnar i avloppssystemet. Eventuellt läckage på vattenledningsnätet påverkar inte 

uppmätt vattenförbrukning eftersom debiterat vatten har mätts vid varje hus.  

Nyckeltalen för delområdet ligger över medel i kommunen men inte högst. Delområdet bör prioriteras i den 

kommande åtgärdsperioden då de totala mängderna ovidkommande vatten är stora. Se slutsatser och 

åtgärdsplan i avsnitt 6 och 7. 
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4.4. Nyhamnsläge, Brunnby 
Nyhamnsläge ligger vid Öresund norr om Strandbaden men söder om Lerhamn. Brunnby ligger nordöst om 

Höganäs, inte långt från Arild. Orten Nyhamnsläge har 1414 invånare. Det har inte erhållits hur många 

invånare som bor i Brunnby, men invånarantalet har antagits vara 500. Det ger en rimlig vattenkonsumtion 

för orterna på ca. 170 l/person∙dygn. Delområdet antas ha 1914 invånare. 

Avloppssystemet har byggts som duplikatsystem. Längden avloppsledningar, som är anslutna till 

pumpstation SP43 efter SP44 Mölle har uppmätts till 8204 m.  

 

4.4.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation  

SP40, SP41, SP42 

Kap P 

l/s 

Kap P2 

l/s 

Kap P1+P2 

l/s 

Tre pumpstationer pumpar 
flödet från Nyhamnsläge 

SP40 

SP41 

SP42 

25,5 

76,8 

40,9 

26,6 

82,1 

42,2 

42 

82,6 

72,8 

Understationer Inga    

Angränsande pumpstationer SP43 från Lerhamn, 
SP48 från Arild och 
Skäret 

   

 

4.4.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.6 Pumpstation SP40+SP41+SP42 jämfört med SP43+SP48 och månadsnederbörd Louisefred och 
Nyhamnsläge, 2014–2017. 
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Ur jämförda flödeskurvor utläses att dessa följer varandra och att summan av SP40+SP41+SP42 ligger strax 

över inkommande flöden. Flödet inom delområdet visar inga ovanliga tillskott av ovidkommande vatten men 

indikerar att mängden ovidkommande vatten är som störst i perioden januari till juni månad. 

4.4.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för delområdet framgår av tabellen. Delområdet har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Nyhamnsläge 

Brunnby 

ARV tot. 

SP40, SP41, SP42   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 1914 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år  119 274 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 170 169 

Ledningslängd 27 266  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år   151 700 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 415 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 2,3 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 15 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 19 23 

Nödavlopp, recipient Öresund Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 4  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 60 680  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 151 700  

 

 

4.4.4. Åtgärder 
Nyckeltalen för delområdet ligger på medel i kommunen. Delområdet behöver inte prioriteras i den 

kommande åtgärdsperioden. Se slutsatser och åtgärdsplan i avsnitt 6 och 7. 
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4.5. Strandbaden 
Strandbaden ligger vid Öresundkusten strax norr om Höganäs. En del av orten Strandbaden tillhör 

pumpstationsområdet Nyhamnsläge i norr. Delområdet Strandbaden har ca. 960 invånare. 

Allt vatten pumpas vidare mot Höganäs avloppsreningsverk genom en spillvattenpumpstation, SP15. 

Pumpstationen avvattnar området på båda sidorna av Kullagatan ända fram till Industrigatan. SP16 ligger 

inom delområdet och avvattnar en liten del av det men är inkluderad i flödet genom SP15.  

 

4.5.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP15 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

  120 60 

Understation SP16   

Angränsande pumpstationer SP41+40+42, 
SP51 Arild och 
SP48 Skäret ligger 
bakom SP42  

  

 

 

4.5.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 

 

Diagram 4.7 Pumpstation SP15 jämfört med SP40+SP41+SP42 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 

2014–2017. 

Av flödeskurvan ses inga ovanligheter i mönstret. Utflödet ligger som det bör över inflödet utifrån summan av 

SP40+SP41+SP42. 
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4.5.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för orten framgår av tabellen. Orten har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Strandbaden ARV tot. 

SP15   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 917 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år 55 633 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 170 169 

Ledningslängd 14 806  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år 279 578 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 765 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 6,1 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 52 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 64 23 

Nödavlopp, recipient Öresund Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 1  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 27 958  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 279 578  

 

Nyckeltalen visar en ganska stor påverkan av ovidkommande vatten. 

Utspädningsgraden, USG=6,1, visar att det finns 6,1 gånger så mycket ovidkommande vatten som det finns 

spillvatten, dvs när det rinner 765 m3 ovidkommande vatten per dygn rinner det samtidigt endast 125 m3 

spillvatten per dygn. 

Även nyckeltalet LDM ligger högt. 

 

4.5.4. Åtgärder 
Nyckeltalen för delområdet ligger över medel i kommunen men inte högst. Delområdet bör prioriteras i den 

kommande åtgärdsperioden eftersom de totala mängderna ovidkommande vatten ligger högt. Se slutsatser 

och åtgärdsplan i avsnitt 6 och 7  

Page 420 of 471



Höganäs saneringsplan  2020-08-18 
Uppdatering 2014–2017  

 

 
 

ATKINS –Höganäs saneringsplan, Uppdatering 2014–2017 30 av 78 
 

4.6. Svanshall 
Svanshall ligger vid Skälderviken nordöst om Höganäs. Antalet invånare inom orten uppges till 

141 personer.  

Avloppssystemet har byggts som duplikatsystem. Längden avloppsledningar, som är anslutna till 

pumpstation SP63 har uppmätts till 3561 m.  

 

4.6.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation  Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

Kap P1+P2 

l/s 

 SP63 10,6 8,0 --- 

Understationer SP64 47,2   

 SP66 Saknas Saknas  

 SP65 15 15  

Underområde efter SP63 SP62-63    

Angränsande pumpstationer Inga    

 

4.6.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.8 Pumpstation SP63 jämfört med månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 

Av kurvan kan vi utläsa en stor variation av flödet mellan sommar och vinter. På vintern genereras ca 

dubbelt så stort flöde som på sommaren. 
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Diagram 4.9 Pumpstation SP63 jämfört med SP64, SP65 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–
2017. 

I en jämförelse mellan pumpstationerna SP63, SP64 och SP65 kan vi utläsa liknande mönster. Inga flöden 

utmärker sig. Det ovidkommande vattnet är fördelat över hela Svanshall. Kurvorna visar även att 

flödestillskotten ökar på vintern. 
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4.6.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för orten framgår av tabellen. Orten har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Mellan Jonstorp 
ock Svanshall 

Svanshall ARV tot. 

SP63 SP62 till SP63 SP63 SP1 

Beräkningsunderlag:    

Antal invånare 60 141 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år 3826 16 700 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 160 320 / (180) 169 

Ledningslängd 936 3561  252 473 

Nyckeltal:    

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år  36 118 114 244 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 99 313 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 10,9 13,5 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 106 88 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 131 109 23 

Nödavlopp, recipient Skälderviken Skälderviken Öresund 

Nödavlopp, mängd    

Kostnader    

Antal pumpstationer 6 7  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 21 671 79 971  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 36 118 114 244  

 

I Svanshall förekommer en mycket hög normalförbrukning av vatten på 320 l/person∙dygn. Minimumflödet för 

SP63 går ned till160 m3/dygn motsvarande 1135 l/person∙dygn. Total mängd. Avläst i diagrammet för SP63. 

Detta visar en stor del inträngande vatten även under torrperioder. Även om normalförbrukningen ligger på 

de normala 180 l/person∙dygn i hushållen kan det tänkas att en del av vattenförbrukningen används till 

verksamheter i området.   

Inom underområdet mellan Jonstorp och Svanshall, SP62 – SP63 finns ganska stora mängder 

ovidkommande vatten.   

4.6.4. Åtgärder 
Nyckeltalen är så stora i förhållande till medel i kommunen att det i delområdet bör prioriteras att leta 

ovidkommande vatten i den kommande åtgärdsperioden. Se slutsatser och åtgärdsplan i avsnitt 6 och 7.  
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4.7. Jonstorp 
Jonstorp ligger vid Skälderviken efter Svanshall. Antalet invånare inom orten uppges till 1738 personer. 

Avloppssystemet har byggts som duplikatsystem. Längden självfallsledningar, som är anslutna till 

pumpstation SP61 efter SP63 har uppmätts till 20 774 m.  

Avloppsvattnet från Jonstorp pumpas ett flertal gånger innan det kommer fram till Höganäs 

avloppsreningsverk. Det är därför önskvärt att Jonstorp tillsammans med Svanshall undersöks med avsikt att 

bygga bort påverkan av ovidkommande vatten. Orten har delats in i tre underområden för att om möjligt 

kunna urskilja de delar i Jonstorp som är mest drabbade av ovidkommande vatten. De tre underområdena 

definieras som: 

- Jonstorp syd: Avgränsning mellan SP61 och SP60 med avdrag av SP70 

- Jonstorp mitt: Avgränsning mellan SP60 och SP69 

- Jonstorp nord: Avgränsning mellan SP69 och SP62 

Flödeskurvorna tas fram för alla pumpstationerna SP61, SP60, SP69 med avdrag för SP62 för att sedan 

kunna beräkna nyckeltalen för alla del- och underområden.  

4.7.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP61 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

Kap P1+P2 

l/s 

  43,0 42,0 Saknas 

Understation i underområden SP60, 68, 69    

Angränsande pumpstationer SP70, SP62    
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4.7.2. Beräknat flöde, samlade Jonstorp, jämfört med nederbörd 

 

Diagram 4.10 Pumpstation SP61 Jonstorp samlat jämfört med SP62+SP70 och månadsnederbörd Louisefred och 
Nyhamnsläge, 2014–2017. 
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4.7.2.1. Beräknat flöde, mellan Jonstorp och Svanshall, jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.11 Pumpstation SP62 Jonstorp jämfört med SP63 Svanshall och månadsnederbörd Louisefred och 
Nyhamnsläge, 2014–2017. 
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4.7.2.2. Beräknat flöde, Jonstorp nord, jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.12 Pumpstation SP69 Jonstorp nord jämfört med SP62 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 
2014–2017. 
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4.7.2.3. Beräknat flöde, Jonstorp mitt, jämfört med nederbörd 

 

Diagram 4.13 Pumpstation SP60 Jonstorp mitt jämfört med SP69 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 
2014–2017. 
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4.7.2.4. Beräknat flöde, Jonstorp syd, jämfört med nederbörd 

 

Diagram 4.14 Pumpstation SP61 Jonstorp syd jämfört med SP60+SP70 och månadsnederbörd Louisefred och 
Nyhamnsläge, 2014–2017. 

 

Uppdelningen av Jonstorp i mindre underområden visar att det inte är så stora flödestillskott inom varje 

underområde. Detta i sig kan tyda på att flödesuppgifterna kanske inte är helt korrekta på alla platser 

eftersom flödet borde öka lite efter varje område. Endast i underområdet SP69 till SP62 ses en skillnad i 

flödena. Detta beror dock inte på ökade spillvattenmängder utan på en större mängd ovidkommande vatten 

som ser ut att vara störst på sommaren.  
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4.7.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för orten framgår av tabellen. Orten har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 
 

Ort / delområde Jonstorp 
total 

Syd Mitt Norr ARV tot. 

SP61  SP61-60 SP60-69 SP69-62  

Beräkningsunderlag:      

Antal invånare 1738 295 1338 104 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år 96 984 16 758 74 711 5515 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 150 150 150 150 169 

Ledningslängd 20 774 3779 12 193 3867  252 473 

Nyckeltal:      

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- --- --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år 267 457 47 290 -110 173 147 043 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 732 129 -302 403 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 3,8 3,9 -0,5 27,8 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 35 34 -25 104 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 44 42 -31 129 23 

Nödavlopp, recipient Skäldervikn Skälderv Skälderv Skälderv Öresund 

Nödavlopp, mängd      

Kostnader      

Antal pumpstationer 3 3 4 5  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 80 237 --- --- ---  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 267 457 --- --- ---  

 

Nyckeltalen för Jonstorp ligger generellt högre än referensvärdena för Höganäs avloppsreningsverk. 
Underområdet Syd SP61-SP60 har liknande värden som Jonstorp total. Däremot ses negativa värden för 
underområdet Mitt SP60-SP69. Detta kan bero på att pumpkapaciteterna i beräkningen av flödena inte har 
varit korrekta. Alternativt sker bräddning eller läckage av större mängder vatten mellan SP60 och SP69.    

4.7.4. Åtgärder 
Det finns oklarheter kring vissa pumpkapaciteter, se avsnitt 3.3 tabell 3.1. Det går därför inte att dra pålitliga 
slutsatser av skillnader inom Jonstorps olika pumpstationsområden. 

Nyckeltalen för Jonstorp ligger över medel i kommunen. Delområdet bör prioriteras i den kommande 

åtgärdsperioden eftersom de totala mängderna ovidkommande vatten ligger högt. Se slutsatser och 

åtgärdsplan i avsnitt 6 och 7  
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4.8. Farhult, Häljaröd 
Farhult och Häljaröd ligger vid kusten mot Skälderviken nordöst om Höganäs. Antalet invånare inom orterna 

uppges till 476 personer. 

Avloppssystemet har byggts som duplikatsystem och trycksatta spillvattenledningar. Längden 

självfallsledning som är ansluten till pumpstation SP70 har uppmätts till 13 954 m.  

 

4.8.1. Pumpstationsdata 
 

Huvudpumpstation SP70 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

  8,3 7,6 

Understation SP71, 72   

Angränsande pumpstationer Ingen   

 

 

4.8.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.15 Pumpstation SP70 jämfört med månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 

Av kurvan ses att det sedan 1 januari 2016 inte är några stora variationer av flöden. Samtidigt ses ett något 

mindre flöde än jämfört med två år tidigare. 
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4.8.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för delområdet framgår av tabellen. Delområdet har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Farhult 

 Häljaröd 

ARV tot. 

SP70   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 476 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år 36 593 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 210 / (180) 169 

Ledningslängd 13 954  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år  107 001  1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn  293 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 3,9 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 21 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 26 23 

Nödavlopp, recipient Skälderviken Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 4  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 42 801  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 107 001  

 

Det finns en relativt hög normalförbrukning på 210 l/person∙dygn. Om normalförbrukningen faktisk ligger på 

180 l/person∙dygn kan det tänkas att en del av vattenförbrukningen används till bevattning i lantbruket.   

 

4.8.4. Åtgärder 
Nyckeltalen för delområdet ligger över medel i kommunen för USG och på medel för övriga. Delområdet 
kommer inte att prioriteras vid sökandet efter ovidkommande vatten under den kommande åtgärdsperioden. 
Se slutsatser och åtgärdsplan i avsnitt 6 och 7. 
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4.9. Ingelsträde, Mjöhult 
Ingelsträde och Mjöhult är två grannorter som ligger inåt landet i följd efter varandra mot västra 

kommungränsen. Antalet invånare inom de två orterna uppges till sammanlagt 583 personer. 

Avloppssystemet har byggts som duplikatsystem. Längden självfallsledningar, som är anslutna till 

pumpstation SP32 har uppmätts till 8155 m.  

 

4.9.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP32 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

  

  15 15   

Understation SP30, 33, 31, 34     

Angränsande pumpstationer Ingen     

 

4.9.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.16 Pumpstation SP32 jämfört med månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 

Flödeskurvan visar en minskning från medel 1000 m3/dygn under åren 2014-2015 till drygt 500 m3/dygn 

under åren 2016-2017. Det stämmer överens med att det i perioden 2015-2016 har utförts åtgärder för att få 

bort ovidkommande vatten. 
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Diagram 4.17 Pumpstation SP32 jämfört med SP30, SP31, SP33 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 
2014–2017. 
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4.9.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för delområdet framgår av tabellen. Delområdet har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Ingelsträde 

Mjöhult 

ARV tot. 

SP32   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 583 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år 31 947 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 150 169 

Ledningslängd 8155  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år  302 593 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 825 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 10,7 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 102 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 139 23 

Nödavlopp, recipient Öresund Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 2  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 60 519  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 302 593  

 

Minimumflödet på 350 m3/dygn, motsvarande 600 l/person∙dygn tyder på att angiven pumpkapacitet är fel 

och för hög. Andra orsaker kan vara en stor andel ovidkommande vatten. Delområdet har nyligen sanerats 

och siffrorna visar att minimumflödet har gått ned de senaste två åren. Nyckeltalen tyder dock på en fortsatt 

stor andel ovidkommande vatten.  

 

4.9.4. Åtgärder 
Nyckeltalen är så stora i förhållande till medel i kommunen att delområdet bör prioriteras i sökandet efter 

ovidkommande vatten i den kommande åtgärdsperioden. Se slutsatser och åtgärdsplan i avsnitt 6 och 7.  
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4.10. Väsby 
Väsby ligger strax nordöst om Höganäs. Antalet invånare inom orten uppges till 491 personer. 

Allt avloppsvatten från Väsby rinner till spillvattenpumpstationen SP4. Pumpstationen tar även avloppsvatten 
från en större överföringsledning med avloppsvatten från SP32 Ingelsträde och Mjöhult samt SP67 Jonstorp 
m.fl. Väsby ligger således avgränsat mellan SP4, SP32 och SP67. Avloppssystemet inom delområdet är 
duplikatsystem där spillvatten-självfallsledningarna har uppmätts till 10 446 m ledning. 

Flödet från Väsby fås genom att från SP4 dra ifrån flödena från SP32 och SP67. Men eftersom Väsby 
endast har 400 invånare jämfört med 2400 i Jonstorp, Svanshall, Ingelsträde, Mjöhult och Farhult, utgör 
Väsby endast ca. 15 % av det samlade spillvattenflödet till SP4. Flödet kan därför även med små fel i 
beräknat flöde från en av pumpstationerna ge en betydande osäkerhet för nyckeltalen för Väsby. 

 

4.10.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP4 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

Kap P3 

l/s 

  65 65 45 

Understation Endast trycksatta 
ledningar från 
enskilt avlopp 

   

Angränsande pumpstationer SP32 och 67    

 

 

4.10.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 

 

Diagram 4.18 Pumpstation SP4 jämfört med SP32+SP67 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–

2017 

0

50

100

150

200

250

3000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2014-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2017-01-01

M
ån

ad
sn

ed
er

b
ö

rd
, m

m
/m

ån
ad

D
yg

n
sm

ed
el

fl
ö

d
e,

 m
3 /

d
yg

n

SP4 jämfört med SP32+SP67 och månadsnederbörd

Månadsnederbörd Louisefred Nyhamnsläge Dygnsmedelflöde SP04 SP32+SP67

Page 436 of 471



Höganäs saneringsplan  2020-08-18 
Uppdatering 2014–2017  

 

 
 

ATKINS –Höganäs saneringsplan, Uppdatering 2014–2017 46 av 78 
 

Flödeskurvan enligt diagram ovan, visar den vanliga säsongsvariationen med högre flöde under höst, vinter 
och tidig vår samt ett minskande flöde efter lövsprickning under vår och sommar. Det anslutna 
avrinningsområdet påverkas betydligt av ovidkommande vatten. Efter den ganska torra sensommaren 2015 
kom det några stora regn och flödet från SP32+SP67 gick upp markant. Hösten och vintern 2016/2017 
minskar nederbörden samtidigt som dygnsmedelflödet ökar. Det kan tyda på inträngande vatten från en 
högre grundvattennivå.  

Flödeskurvan enligt diagram ovan, visar också att SP4 i perioder har ett lägre flöde än SP67. Detta kan tyda 
på att pumpkapaciteterna för beräkning av flödena har varit för låga. Om man ser på flödeskurvorna nedan 
där SP67 jämförs med SP61 (Jonstorp) som är pumpstationen ett steg längre ute i pumpkedjan. Dessa 
kurvor visar att SP67 ligger lite över SP61 och följer samma mönster. När flödena för dessa två 
pumpstationer ligger rätt i förhållande med varandra verkar det troligt att flödet i SP4 har beräknats för lågt. 

 

 

Diagram 4.19 Pumpstation SP67 jämfört med SP61 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 
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4.10.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för orten framgår av tabellen. Orten har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Väsby ARV tot. 

SP4   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 491 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år 40 113 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 230 169 

Ledningslängd 10 445  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år -17 506 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn -48 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 0,6 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m -5 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m -6 23 

Nödavlopp, recipient Skälderviken via 
Madgropen och 

Görslövsån  

Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 1  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år ---  

Reningskostnad per år för OV, kr/år ---  

 

Nyckeltalen för Väsby ger negativa värden. Det kommer alltså in mer vatten än det pumpas ut. Det går därför 
inte att beräkna trovärdiga nyckeltal för Väsby. 

Den höga vattenkonsumtionen på 230 l/p dygn tyder på att en del av vattnet går till bevattning av lantbruk. 

 

4.10.4. Åtgärder 
Det finns oklarheter på vissa pumpkapaciteter. Enligt avsnitt 3.3 tabell 3.1 är pumpad mängd i SP4 som 
förväntat högre än summan av SP32+SP67. Skillnaden är dock så liten att totalmängden pumpat vatten 
inom delområdet understiger mängden debiterat rent vatten vilket inte kan vara möjligt. Mängden 
ovidkommande vatten och nyckeltalen blir pga. detta negativa. Det går därför inte att dra pålitliga slutsatser 
inom delområdet. Insatser bör göras för att undersöka var och varför pumpflödena inte stämmer. 
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4.11. Viken 
Viken ligger utmed Öresund söder om Centralorten Höganäs. Antalet invånare inom orten uppges till 4553 

personer. 

Viken är ett ytterområde där allt avloppsvatten samlas till och pumpas mot Höganäs avloppsreningsverk av 
en spillvattenpumpstation, SP20. Understationer till SP20 är SP21, SP25, SP26, SP22 och SP24. 
Avloppssystemet inom delområdet är duplikatsystem där spillvatten har uppmätts till 34 921 m ledning. 
Spillvattnet från Viken pumpas flera gånger varför det är av betydelse att mängden ovidkommande vatten 
minimeras. En del av spillvattenledningsnätet ligger under havsnivå varför det sannolikt är vattentryck på 
ledningarna och risk för inträngande vatten. 

 

4.11.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP20 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

  31,8 22,1 

Understation SP21, 25, 26, 22, 24   

Angränsande pumpstationer Ingen   

 

 

4.11.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.20 Pumpstation SP20 jämfört med månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 

Kurvan visar en markant minskning från mer än 1000 m3 i 2014 till kring 500 m3/år 2015 – 2017. Det finns 
ingen stor variation över säsongerna.  
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4.11.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för orten framgår av tabellen. Orten har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Viken ARV tot. 

SP20   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 4553 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år  252 845 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 150 169 

Ledningslängd, m 34 921  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år  50 * 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 0,14 * 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 1,0 * 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 0 * 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 23 * 23 

Nödavlopp, recipient Öresund Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 1  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 15 *  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 50 *  

 

Enligt debiterat vatten och normalförbrukning bör Viken avleda drygt 680 m3 spillvatten per dygn vilket 
motsvarar 150 l/person∙dygn. Utpumpat flöde från delområdet påvisar emellertid att tre av fyra år har minsta 
flödet varit så lågt som 375 m3/dygn vilket motsvarar 82 l/person∙dygn. Periodvis pumpas det alltså ut mindre 
avloppsvatten från området än det levereras renvatten. Detta är inte troligt.    

Det observerade/pumpade flödet tre av åren är 375 m3/dygn motsvarar en ovanligt låg förbrukning på 
82 l/person∙dygn. Flödet i de låga perioderna innehåller endast en mängd motsvarande spillvattenflödet 
vilket indikerar på att det inte finns ovidkommande vatten. Det har beräknats att det endast finns 50 m3 
ovidkommande vatten per år motsvarande 0,14 m3/dygn.  

Förklaringen till att det i perioder pumpas bort mindre avloppsvatten från delområdet än det levererats 
renvatten kan inte bero på fel i vattenmätningen. Denna mäts vid förbrukaren av ett stort antal mätare, en för 
varje hushåll där det är några mätare som mäter lite för mycket och några lite för lite. Den förbrukade 
mängden vatten bör vara trovärdig.  

Den mest troliga orsaken till att spillvattenmängden är så mycket lägre än den normala vattenförbrukningen 
är att den för beräkningen använda kapaciteten för pumpstationen är för låg. En annan möjlig bidragande 
orsak är att det förekommer frekventa bräddningar. Det bör undersökas om förändringen som syns på 
flödeskurvan från år 2014 till perioden 2015–2017 beror på förändringar i pumpstationens kapacitet. 

Trovärdigheten av nyckeltalen markerade med * bör pga ovan nämnda osäkerheter kontrolleras närmare. 
Om det finns fel i utpumpad flödesmängd påverkar det även nyckeltalen i efterföljande delområden. 
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4.11.4. Åtgärder 
Nyckeltalen är mycket låga för Viken i förhållande till Höganäs avloppsreningsverk. Det kan tyda på att 
beräknat pumpflöde är för lågt. Pumpkapaciteterna bör därför kontrolleras även om pumparnas kapacitet har 
ändrats mellan 2014 och 2015. Om man jämför denna pumpstation för Viken med efterföljande pumpstation 
SP18 Lerberget ses tydligt att en förändring har skett i pumpstation SP20. Kommunen ser samtidigt att flödet 
från delområdet ökar i samband med regn. Detta bekräftar att något inte stämmer med de pumpflöden som 
har angivits. 

Delområdet bör under den kommande åtgärdsperiod prioriteras vid sökandet av ovidkommande vatten även 

om nyckeltalen inte visar tecken på det. Det faktiska förhållandet visar en ökning av flödena i samband med 

regn. Insatser bör samtidigt göras för att undersöka varför pumpflödena inte stämmer. Se slutsatser och 

åtgärdsplan i avsnitt 6 och 7. 
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4.12. Lerberget 
Lerberget ligger vid Öresund söder om Höganäs. Antalet invånare för orten uppges till 2827 personer. 

Allt avloppsvatten från Lerberget rinner till och pumpas mot Höganäs avloppsreningsverk genom en 
spillvattenpumpstation, SP18. Delområdet avgränsas mot Viken i söder av SP20. Inom delområdet befinner 
sig understationerna SP12, SP19, SP10 och SP11. Avloppssystemet inom delområdet är duplikatsystem där 
spillvattensjälvfallsledningarna har uppmätts till 20 476 m ledning. Spillvattnet från Lerberget pumpas flera 
gånger varför det är av betydelse att mängden ovidkommande vatten minimeras.  

 

4.12.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP18 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

Kap P1+P2 
l/s 

  40,6 43,8 60,6 

Understation SP12, 19, 10, 11    

Angränsande pumpstationer SP20    

 

4.12.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.21 Pumpstation SP18 jämfört med SP20 månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 2014–2017. 
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4.12.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för orten framgår av tabellen. Orten har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Lerberget ARV tot. 

SP18   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 2827 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år  143 481 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 140 169 

Ledningslängd 20 476  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea --- --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år  90 972 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 249 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 1,6 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 12 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 15 23 

Nödavlopp, recipient Öresund Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 2  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 18 194  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 90 972  

 

Nyckeltalen kan vara påverkade av en felaktig flödesberäkning i SP20. 

 

4.12.4. Åtgärder 
Nyckeltalen för delområdet ligger under medel i kommunen. Kommunen ser dock att flödet från delområdet 

ökar i samband med regn. Detta bekräftar att pumpkapaciteterna i detta och/eller delområdet innan inte 

stämmer med det förväntade. Delområdet kommer inte att prioriteras vid sökandet av ovidkommande vatten 

under den kommande åtgärdsperioden. Se slutsatser och åtgärdsplan i avsnitt 6 och 7. 
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4.13. Höganäs tätort 
Höganäs är kommunens centralort. Höganäs tätort är sammanvuxen med mindre närliggande delområden. 
Delområdet Höganäs tätort definieras som området efter pumpstation SP4, SP15, SP18 och fram till 
Höganäs avloppsreningsverk. Ledningslängder och debiterat vatten följer samma avgränsning. Invånare 
inom delområdet Höganäs tätort, med samma avgränsning som nämnd uppges till 9325 personer.  

Avloppssystemet har byggts som duplikatsystem. Längden avloppsledningar, inom delområdet har uppmätts 

till 55 718 m.  

4.13.1. Pumpstationsdata 

Huvudpumpstation SP1 Kap P1 

l/s 

Kap P2 

l/s 

  

  Beräknas Beräknas   

Understation SP12, 19, 10, 11     

Angränsande pumpstationer SP15, SP4, SP18     

 

4.13.2. Beräknat flöde jämfört med nederbörd 
 

 

Diagram 4.22 Pumpstation SP1 jämfört med SP15+SP4+SP18 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 
2014–2017. 

Kurvorna kan vara svåra att jämföra för att flödet in till Höganäs avloppsreningsverk enbart har erhållits som 

årsmedelflöden. Årsvariation kan inte tydas. Nyckeltalen går dock fortfarande att beräkna. Det ses även att 

flödet ut från delområdet, in till avloppsreningsverket, är högre än in till delområdet SP15+SP4+SP18 som 

det ska vara.   
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Diagram 4.23 Pumpstation SP1 jämfört med SP15, SP4, SP18 och månadsnederbörd Louisefred och Nyhamnsläge, 
2014–2017. 

 

Av kurvorna ses att ingen av pumpstationerna inom delområdet utmärker sig med avvikande flödesmönster.   
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4.13.3. Nyckeltal 
Nyckeltalen för orten framgår av tabellen. Orten har jämförts med nyckeltalen för Höganäs 
avloppsreningsverk. 

Ort / delområde Höganäs tätort ARV tot. 

SP1   

Beräkningsunderlag:   

Antal invånare 9325 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år  556 086 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 160 169 

Ledningslängd 55 718  252 473 

Nyckeltal:   

BNA, bidragande nederbördsarea   

OV, ovidkommande vatten, m3/år 792 986 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 2171 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 2,4 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 39 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 48 23 

Nödavlopp, recipient Öresund Öresund 

Nödavlopp, mängd   

Kostnader   

Antal pumpstationer 1  

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 79 299  

Reningskostnad per år för OV, kr/år 792 986  

 

Nyckeltalet, USG, visar att det finns dubbelt så mycket ovidkommande vatten som spillvatten, vilket är nära 

medelvärdet för Höganäs kommun. Ovidkommande vatten per ledningslängd (LDM) och total 

dräneringsarea (TDA) är däremot högre än medel för kommunen.     

4.13.4. Åtgärder 
Nyckeltalet USG ligger på medel i kommunen men övriga nyckeltal LDM och TDA ligger högre än medel. 

På grund av att ledningsnätet i stadsmiljö ligger tätt kommer LDM och TDA, även om de inte är bland de 

största, samlat att ge ganska stora totalmängder ovidkommande vatten. Av allt ovidkommande inom 

kommunen bidrar Höganäs tätort med nästan hälften av allt. Då ledningsnätet ligger tätt bör det vara relativt 

enkelt att hitta anslutningar med ovidkommande vatten.    

Höganäs tätort kommer att prioriteras i den kommande åtgärdsperioden. Se slutsatser och åtgärdsplan i 

avsnitt 6 och 7.  
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4.14. Höganäs avloppsreningsverk 
Höganäs avloppsreningsverk, ARV, är avloppsreningsverk för hela Höganäs kommun. Hit pumpas och 

rinner allt avloppsvatten från kommunen. I utredningen ska nyckeltalen för Höganäs avloppsreningsverk 

ligga till grund för prioriteringen av vart det enklast och mest precist kan göras insatser för att minska 

mängden av ovidkommande vatten.  

I nyckeltalsmetoden från VA-FORSK rapport 1996, jämförs nyckeltal för olika orter i Sverige. För att Höganäs 

kommun ska kunna använda nyckeltalen för att reducera mängden ovidkommande vatten till Höganäs 

avloppsreningsverk har nyckeltalen för avloppsreningsverket använts som referensvärden för de övriga 

delområdena inom kommunen.     

Nyckeltalen för Höganäs avloppsreningsverk framgår av tabellen. 

Ort / delområde Höganäs kommun 
ARV 

SP1  

Beräkningsunderlag:  

Antal invånare 24 260 

Vattenförbrukning, m3/år 1 490 792 

Vattenförbrukning, l/person∙dygn 169 

Ledningslängd  252 473 

Nyckeltal:  

BNA, bidragande nederbördsarea --- 

OV, ovidkommande vatten, m3/år 1 728 740 

OV, ovidkommande vatten, m3/dygn 4733 

USG, utspädningsgrad, l/s / l/s spillvatten 2,2 

LDM, ovidkom per ledningslängd, l/dygn∙m 19 

TDA, total dräneringsarea, m2/m 23 

Nödavlopp, recipient Öresund 

Nödavlopp, mängd  

Kostnader  

Antal pumpstationer --- 

Pumpkostnad per år för OV, kr/år 172 874 

Reningskostnad per år för OV, kr/år 1 728 740 
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5. Inträngande havsvatten, analyser 

Det misstänks att en del av det ovidkommande vattnet kan komma från inträngande havsvatten. Det har 
därför undersökt om det kan ses ett samband mellan hög havsnivå och ett ökat flöde genom 
pumpstationerna SP60 Gamla reningsverket i Jonstorp, SP61 Görslövs Byaväg och SP65 Svanshalls Hamn, 
eller SP63 och SP69 Revavägen. 

5.1. Påverkan från havet 
Höganäs Kommun ligger vid havet. Kommunen gränsar mot Öresund/Kattegatt i väst och Skälderviken i 
nordöst. Flera av samhällena ligger vid kusten och vissa delar av dessa samhällen och därmed deras 
avloppssystem ligger nära havet.  Det gäller för Höganäs tätort, Rekekroken och Jonstorp, där delar av 
avloppsledningsnätet ligger lägre än + 1 m över havet. Även områdena inåt land mellan Höganäs tätort och 
Jonstorp ligger lågt i förhållanden till avvattningen via Görslövsån. 

Det är inte troligt att det finns påverkan från havet i Svanshall, Jonstorp, eftersom dessa ligger med VG 
högre än 2,00 m ö.h. 

På västkusten ligger delar av avloppsnätet i Viken ända nere på nivån -0,37, och en överföringsledning upp 
mot Höganäs ligger ända ner mot -0,89 och med långa ledningssträckor under +1,00 m  

Däremot ligger överföringsledning från delområdena Svanshall, Jonstorp, i vissa delar helt nere på nivå -
0,14. Där kan det vara höjd risk för påverkan av grundvatten eller dräneringar.  

SP3 i centrala Höganäs har anslutna ledningar på nivån -2,40 m. Detta kan ge stora mängder inträngande 
vatten. 

Det kan eventuellt läcka in havsvatten i pumpstationerna eftersom dessa ligger lågt. Det kan enkelt 
kontrolleras på plats om det läcker in havsvatten i pumpstationerna. På dagar med förhöjd havsnivå kan det 
även ses väta eller avlagringar/markeringar på betongen om det läcker in vatten. Gäller för betongen över 
spillvattennivån. 

För att undersöka om det läcker in havsvatten genom ledningarna kan salthalten mätas på fler utvalda 
punkter samtidigt och en eventuell inträngning av havsvatten kan lokaliseras.  
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5.1.1. Kontrolldagar för havspåverkan 
För att kontrollera om det finns en ökad mängd pumpat vatten från havet, har ett antal tillfällen valts ut där 
havsnivån i Öresund, Kattegatt och Skälderviken har stått högt samtidigt som det inte har varit någon 
nederbörd. Även perioder med låg havsnivå har undersökts för att se om ett inträngande flöde från havet 
minskar vid låg havsnivå. 

Händ 
else 
nr. 

Datum Havsnivå Viken 

 i förhållanden till 

0,00 

Louisefred 
nederbörd 

Nyhamnsläge 
nederbörd 

  M mm mm 

 
 Hög havsnivå Nederbörd Nederbörd 

1. 2015 01 03, kl. 00:00 

till kl. 11:00 

+0,81 – +1,12 0,0 0,0 

2. 2015 01 10, kl. 11:00  

till  2015 01 11, kl. 19:00 

+0,80 – +1,46 6,8 10,6 

3. 2015 11 29, kl. 21:00 

till  2015 11 30, kl. 22:00  

+0,80 – +1,50 7,5 8,4 

4. 2016 12 26, kl. 12:00 

till  2016 12 27, kl. 13:00 

+0,80 – +1,59 0,0 1,8 

5. 2017 10 29, kl. 13:00 

till  2017 10 30, kl. 04:00 

+0,80 – + 1,16 0,0 0,0 

  Medel havsnivå Nederbörd Nederbörd 

6. 2014 06 01, kl. 06:00 

till 2014 06 02, kl. 06:00 

-0,13 - +0,02 

Medel: -0,05 

0,0 0,0 

7. 2015 06 11, 06:00 

till 2015 06 12, kl. 06:00  

-0,18 - +0,12 

Medel: -0,05 

0,0 0,0 

8. 2016 06 28, kl. 06:00 

till 2016 06 29, kl. 06:00 

-0,13 - +0,16 

Medel: +0,08 

0,0 0,0 

  Låg havsnivå Nederbörd Nederbörd 

9. 2014 01 25, kl. 07:00 

till  2014 01 26, kl. 11:00 

-0,52 – -0,85 0,2 

 

0,0 

10. 2015 12 29, kl. 06:60 

till  2015 12 30, kl. 03:00 

-0,51 – -0,75 0,0 0,0 

11. 2016 03 02, kl. 02:00  

till kl. 10:00 

-0,52 – -0,72 13,3 15,5 
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5.1.2. Kontroll av påverkan från havet 
Höganäs kommun misstänker att det läcker in havsvatten i de lägst belägna pumpstationerna nära 

Skälderviken. 

Händ 
else 
nr. 

Årstid 

 

   Pumpad volym per dygn     

  SP60 SP69 SP68 SP62 SP63 SP64 SP65 

  m3/dygn m3/dygn m3/dygn m3/dygn m3/dygn m3/dygn m3/dygn 

Hög havsnivå       

1. Vinter 1068 431 Saknar 

Driftdata 

2441 864 79 213 

2. Vinter 1068 431  2441 864 79 213 

3. Vinter 757 538  3118 840 23 199 

4. 

Högt 
och 
utan 
regn 

Vinter 1923 385  1000 371 35 72 

5. Höst 1993 484  2388 881 66 307 

Medel havsnivå       

6. Sommar 579 497  991 426 32 102 

7. Sommar 1144 506  1008 420 36 108 

8. Sommar 827 546  1008 247 24 64 

Låg havsnivå       

9. Vinter 314 520  1734 736 21 - 

10. Vinter 1068 494  3014 1100 61 301 

11. Vinter 1644 428  2155 838 47 253 

Nivå ledningsnät - 0,99 -0,14 1,78 0,47 1,32 1,57 1,09 

 

 

Händelse 2, 3 och 4 visar extrema högvattennivåer, lite nederbörd på 2 och 3 och inget på 4. Visserligen 

ligger pumpvolymerna högt när havet står högt men det finns samtidigt regn på händelse 2 och 3. I händelse 

4 finns ingen nederbörd och här ligger volymerna i nivå med dagarna med normal havsnivå. Samtidigt ses 

mycket vatten i nr 9 och 10 även om det är lågt vatten och ingen nederbörd. I händelse 11 finns en mindre 

mängd nederbörd. 

Det går därför inte att tolka om det kommer in havsvatten utifrån de flödesmätningarna som föreligger. 
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I SP62 ses inte en lika stor säsongvariation mellan sommar och vinter. Det är 3 gånger så mycket vatten 

under blöta perioder som under torra. 

I SP63 ses en mycket tydlig säsongvariation mellan sommar och vinter. 

SP64 har en tydlig säsongvariation. Variationen beror på nederbördsmängderna under sommar och vinter. 

Mellan avläsningarna 13 maj 2015 och 3 juni 2015 samt mellan 9 november 2017 och 28 november 2017 

ses markanta flödestoppar. Dessa beror dock på fel i räknesystemet. 

SP65 har ett mycket tydligt säsongmönster. Se diagram 5.1. På vinter, vår och höst ses ett mycket större 

pumpflöde än på sommaren. Jämförelsen med havsnivåerna visar inga trendmönster. Det kan pumpas lika 

mycket vid låg havsnivå som vid hög nivå. Vid medelhavsnivå pumpas ett lägre flöde. Havsnivåerna borde 

inte ha något inflytande eftersom de lägsta delarna av ledningsnätet ligger 1,09 m över havsytan. Skillnaden 

tyder därför istället på att det finns en betydande mängd inträngande vatten under de blöta perioderna på 

året, som troligen beror på annat än inträngande havsvatten. 

 

 
Diagram 5.1 Spillvattenpumpstation 65, årsvariationer. 

Ett exempel där det observerats hög havsvattennivå är den 29 november 2015. Avläsningen av drifttimmar i 
pumpstation SP60 har gjorts den 27 oktober och den 2 december, en period på 36 dagar. För att 
dygnsmedelflödet endast kan beräknas som ett medelvärde över 36-dagarsperioden går det inte att se om 
det har förekommit inträngande havsvatten i den korta perioden från kvällen den 29 november 2015 och 
cirka ett dygn fram. Diagram 5:2 visar även att havsnivån i samma period har befunnit sig under noll. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

01-jan 01-feb 01-mar 01-apr 01-maj 01-jun 01-jul 01-aug 01-sep 01-okt 01-nov 01-dec

M
ed

el
fl

ö
d

e 
m

3 /
d

yg
n

Spillvattenpumpstation 65

2014 2015 2016 2017

Page 451 of 471



Höganäs saneringsplan  2020-08-18 
Uppdatering 2014–2017  

 

 
 

ATKINS –Höganäs saneringsplan, Uppdatering 2014–2017 61 av 78 
 

 

Diagram 5.2 Havsnivå Viken oktober-december 2015 

I nedan diagram 5.3 ses att havsnivå kan variera kraftigt på kort tid. Exempelvis har en av de högsta 
nivåerna observerats 22 december 2015 och en av de lägsta nivåerna bara en vecka senare 29 december 
2015. 

 

 

Diagram 5.3 Havsnivå Viken december 2015Viken 

Havsnivåer mäts varje timme och kan variera stort på kort tid medan pumparnas gångtider avläses med upp 
till 36 dagars intervall. Detta medför att det med rådande avläsningsintervaller inte går att urskilja om det har 
varit en stor mängd inträngande havsvatten.   
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6. Slutsatser av undersökningen 

I denna saneringsplan 2014–2017 för avloppsledningsnätet inom Höganäs kommun ingår driftdata från 24 
av kommunens 63 avloppspumpstationer. Driftdata ingår för alla fyra åren för i stort sett alla 24 
pumpstationerna. Vattenförbrukningen ingår för samma period med en mycket hög detaljeringsgrad så att 
kommunen har kunnat ta fram vattenförbrukningen fördelat på pumpstationsområden. Nederbördsdata har 
erhållits från två SMHI-mätare inom kommunens gränser och havsnivån från en SMHI-mätare vid Viken. 

I materialet ingår även antalet invånare fördelat på de olika avrinningsområdena, samt anslutna 
ledningslängder inom varje avrinningsområde där dessa mätts utifrån digitala ledningskartor. 

Med dessa data har nyckeltal beräknats för alla 14 delområden, därutöver har Jonstorp delats upp i 3 
underområden för en detaljstudie av dessa. I flera av de stora delområdena har huvudpumpstationen 
jämförts med understationer inom området för att se om det finns delar inom delområdet där flödesmönstret 
avviker från mönstret i delområdets huvudpumpstation.   

I flödeskurvorna ses i en del av pumpstationerna en tydlig trend mellan sommar och vinter. Det gäller SP48, 
SP40+41+42, SP15, SP53, SP61, SP32 och SP4. I dessa pumpstationer kan skillnaden mellan sommar och 
vinter visa ett 3 gånger så stort flöde på vintern jämfört med sommaren. Det är ett tydligt tecken på att det 
förekommer inträngande vatten. En del kan eventuellt komma från husdräneringar som man tidigare kopplat 
till spillvattnet.    

 

6.1. Nyckeltal för Höganäs kommuns 
spillvattenavrinningsområde 

 

En sammanställning av alla nyckeltalen för alla delområden framgår av nedanstående diagram.  

 

             

Diagram 6.1 Nyckeltalet Ovidkommande vatten, alla delområden 
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Diagram 6.2 Nyckeltalet Utspädningsgrad, alla delområden 

 

             

Diagram 6.3 Nyckeltalet LDM, ovidkommande vatten per ledningslängd, alla delområden 

             

  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0
l/

s 
 t

o
ta

lv
at

te
n

 /
 l/

s 
 s

p
ill

va
tt

en

USG, Utspädningsgrad

-20

0

20

40

60

80

100

120

l/
d
yg
n
·m

LDM, Ovidkommande vatten per dygn och 
ledningslängd

Page 454 of 471



Höganäs saneringsplan  2020-08-18 
Uppdatering 2014–2017  

 

 
 

ATKINS –Höganäs saneringsplan, Uppdatering 2014–2017 64 av 78 
 

 

             

Diagram 6.4 Nyckeltalet Total dräneringsarea per ledningslängd, alla delområden 

            

I planeringen för åtgärder mot det ovidkommande vattnet bör det även vägas in var investeringarna ger 

störst effekt. Ovidkommande vatten som ligger långt ut i avloppsnätet pumpas genom flera pumpstationer. 

Detta ger högre driftkostnader för delområdena belägna längst bort jämfört med de som ligger närmast 

Höganäs avloppsreningsverk. Dock är pumpkostnaden inte stor jämfört med kostnaden för rening. 

Om man ser på ovidkommande vatten som totalmängder är det Höganäs tätort, Arild, Strandbaden, Jonstorp 

och Ingelsträde som främst utmärker sig. 

I nyckeltalet USG utmärker sig Lerhamn, Svanshall och Ingelsträde. Här finns mycket ovidkommande vatten 

i förhållande till spillvatten. Dessa delområden står för mer än en fjärdedel av den totala mängden 

ovidkommande vatten i Höganäs kommun. 

Hur det ovidkommande vattnet är fördelat på ledningsnätet ses på nyckeltalen LDM, ovidkommande vatten 

per ledningslängd och TDA, dräneringsarea per ledningslängd där Svanshall och Ingelsträde ligger högt. 

Nyckeltalen visar att det bör vara enklare att hitta orsaken till och åtgärda det ovidkommande vattnet i dessa 

delområden eftersom vattnet där tillkommer på en mindre längd ledning. 

Utöver ovanstående sammanfattningar av delorterna får man ha i åtanke att analysen visar att det kan vara 

fel på flödesmätningarna på vissa av pumpstationerna, se avsnitt 4. Därmed kan vissa av nyckeltalen som till 

synes verkar vara bra i själva verket dölja sämre nyckeltalsvärden. Det gör sig troligen gällande för Viken 

och Väsby. Osäkerheterna kommer man bäst åt genom att kontinuerligt kontrollera pumpkapaciteterna eller 

införa bättre mätningar i pumpstationerna. Se avsnitt 6.3 

Utvärderingen av vilket delområde som bör prioriteras är inte entydigt. En faktor är priset för att pumpa och 

rena det i princip rena ovidkommande vattnet, men även det faktum att ovidkommande vatten som uppträder 

i samband med regn kan förorsaka översvämningar är en stor olägenhet för både husägarna och kommunen 

i form av ersättningar. Priser för rening och pumpning omtalas i avsnitt 6.2.   
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6.2. Pump- och reningskostnader 
Det är ganska omfattande att räkna ut vad det kostar att rena 1 m3 vatten. Priset ska täcka kostnader för 
byggnader/betalningar på avloppsreningsverksanläggningen, ström, kemikalier och personalen som sköter 
anläggningen. Även kostnaden att pumpa 1 m3 vatten är svårt att uppskatta av samma skäl som för 
reningen. Kostnaderna har schematiskt satts till: Rening 1,00 kr/m3. Pumpning 0,10 kr/m3. 

Antalet pumpstationer som det ovidkommande vattnet passerar från varje delområde till Höganäs 
avloppsreningsverk har tagits med i beräkningen. Det finns fler understationer men dessa pumpar bara delar 
utav vattnet inom ett delområde och räknas därför inte med. 

I de följande diagrammen, 6.5–7, sammanställs kostnader för pumpning, respektive rening samt summan av 
pumpning och rening för alla delområden. 

 

             

Diagram 6.5 Kostnad pumpning ovidkommande vatten per år. Alla delområden 

 

             

Diagram 6.6 Kostnad rening ovidkommande vatten per år. Alla delområden 
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Diagram 6.7 Kostnad pumpning och rening ovidkommande vatten per år. Alla delområden 

 

6.3. Osäkerheter vid arbetsmetoden 
En av de större utmaningarna vid beräkning av nyckeltalen är att få trovärdiga flödesvärden.  

Metoden med att beräkna utpumpat flöde med kapacitet och gångtid ger flera osäkerheter. Vid gångtider där 

två eller fler pumpar är i drift samtidigt blir flödet lägre än om pumparna är i drift var för sig. Detta för att flödet 

som pumpas till samma tryckledning inte ökar linjärt med antal pumpar. Det kan även hända att 

pumpkapaciteterna förändras över analysperioden. Om detta är fallet behövs det noggrant föras in i 

flödesberäkningen när de ändrade kapaciteterna gäller ifrån. Även slitage över 4-årsperioden kan påverka 

resultatet.  

För att få bättre mätdata i framtiden har kommunen påbörjat installation av flödesmätare på utgående 

tryckledning. Dessa mätare kommer ge en noggrannare och samtidigt en mycket mer detaljerad upplösning 

på flödesdata. 

Även om det kan vara avvikelser på flödena från denna utredning för fyraårsperioden 2014–2017, är det 

fortsatt det bästa sättet att på ett relativt enkelt sätt få fram flöden i många pumpstationer och över en lång 

period.   
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7. Åtgärdsplan för den kommande perioden 

Utifrån nyckeltalen, pump och reningskostnader och efter bearbetning av vattendata och analys av 
pumpflöden har det i samarbete med beställaren satts upp en arbetslista som beskriver vilka delområden 
som kommer att prioriteras i sökandet efter ovidkommande vatten. Det fortlöpande arbetet inom Höganäs 
kommun täcker också letandet efter läckage på vattenledningsnätet och förbättringar av mätmetoder enligt 
följande. 

Prioriteringar för kommande period: 

 Spåra förluster av vatten på vattenledningsnätet 

I dag ses att 39 % av vattnet som pumpas ut på vattenledningsnätet aldrig kommer fram till 
förbrukarna. Det finns idag ett planerat arbete med att lokalisera läckage bl.a. med hjälp av 
överflygningar med radarscanning. 

 Undersöka vattenkonsumtion i delområden där det förbrukas ovanligt mycket vatten.  

I delområdena SP4 Väsby, SP44 Mölle, SP48 Arild, SP63 Svanshall och delvis i SP70 Farhult ses 
att förbrukningen ligger dubbelt så högt i förhållandet till normalkonsumtionen på 169 l/p dygn i hela 
kommunen. En del av förklaringen kan finnas i att de flesta områdena har många sommargäster. 
Om sommargästerna vistas där 3 månader om året behövs det fyra gånger fler sommargäster än 
åretruntboende för att uppnå en fördubbling av förbrukningen. Det bör undersökas om det verkligen 
är fallet. Se åtgärdskommentarer under respektive avsnitt. 

 Leta rätt på kapacitetsfel eller andra fel i pumpstation SP20 Viken och SP4 Väsby. 

Nyckeltalen visar att mängden ovidkommande vatten är närmast noll i Viken. Det pumpas även ut 
mindre vatten än det kommer in renvatten. Inom Väsby blir nyckeltalen negativa vilket kan betyda fel 
i mätvärden från pumpkapaciteten i denna eller angränsande pumpstationer. 

 Lokalisera ovidkommande vatten enligt resultat från nyckeltal.  

Utvärderingen leder till att delområdena Lerhamn, Arild, Strandbaden, Svanshall, Jonstorp och även 
Ingelsträde prioriteras före ytterområdena. Samtidigt prioriteras även Höganäs tätort. Även Viken 
prioriteras eftersom observationer visar ovidkommande vatten även om nyckeltalen inte visar detta.   

 Spåra inträngande havsvatten i Jonstorp  

Inträngande havsvatten kan spåras genom att kontrollera salthalt och konduktivitet i utvalda 
pumpstationer. 

 

 

En annan åtgärd för att ringa in var det ovidkommande vattnet förekommer kan vara att utföra mätkampanjer 
med sammanhängande mätning av flöden på ledningsnät och nederbördsintensitet. Mätkampanjer kan visa 
om påverkan från det ovidkommande vatten kommer från långsam dränering eller direktkopplade ytor. Även 
storleken på de hårdgjorda ytorna kan beräknas. 
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8. Bilagor 

8.1. Folkmängd uppdelat på delområden 
 

Mail 2018-05-04 

Senast kommuninvånarantalet var nere på nivån 21 000 var 1975… 

 

Höganäs tätort inrymmer egentligen hela området från Nyhamnsläge i norr till Lerberget i 

söder. Men definierar man Höganäs utifrån vägskyltarna (dvs från Margreteberg i norr till 

Lexikonvägen i söder) så bor det i dagsläget ca 9 300 invånare i staden. 

 

Brunnby och Krapperup har vi inte siffror på men i Brunnby rör det sig gissningsvis om ca 50 

personer. I Krapperup troligtvis ännu färre. 

 

Viken                             4553 

Lerberget                       2827 

Väsby                            491 

Strandbaden                   917 

Nyhamnsläge, Brunnby     1414 + ? 

Jonstorp                         1738 

Svanshall                       141 

Farhult, Häljaröd              350 + 126 

Ingelsträde, Mjöhult         254 + 329 

Arild, Skäret                   316 + 219 

Lerhamn, Krapperup        109 + ? 

Höganäs tätort                9325 

 

 

 

Mail 2018-05-07 

 

Invånare i Mölle är 601 
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8.2. Vattenförbrukning 

 
Inkommande från Sydvatten    

2014 2 391 329 m3    

2015 2 370 480 m3    

2016 2 532 476 m3    

2017 2 538 780 m3    

Summa 9 833 065 m3    

      

      

Debiterat vatten uppdelat på delområden 
(pumpstationsområden)   
Pumpstn Sum_2014 Sum_2015 Sum_2016 Sum_2017        Summa 2014-2017 

  m3/år m3/år m3/år m3/år m3/år 

SP 1 179 540 181 057 195 440 183 589 739 626 

SP 10 52 602 52 586 50 490 48 874 204 552 

SP 11 40 438 42 502 41 506 40 814 165 260 

SP 15 47 183 48 738 59 738 49 690 205 349 

SP 16 3 653 3 999 3 854 5 676 17 182 

SP 18 24 186 25 668 25 108 25 024 99 986 

SP 19 26 253 26 765 25 766 25 340 104 124 

SP 2 122 179 125 801 128 456 125 035 501 471 

SP 20 22 612 22 450 24 146 26 400 95 608 

SP 21 141 348 131 330 130 215 133 108 536 001 

SP 22 13 826 14 524 15 222 15 964 59 536 

SP 23 59 101 60 818 59 669 62 879 242 467 

SP 24 16 362 18 565 14 050 9 078 58 055 

SP 25 4 832 4 988 5 025 4 866 19 711 

SP 3 119 496 123 635 128 068 117 216 488 415 

SP 30 10 852 11 008 9 667 10 552 42 079 

SP 31 14 123 14 595 15 016 15 754 59 488 

SP 32 4 791 4 136 4 269 4 141 17 337 

SP 33 2 452 2 138 2 193 2 102 8 885 

SP 4 39 182 41 348 39 969 39 953 160 452 

SP 40 40 314 40 654 38 345 38 472 157 785 

SP 41 26 224 26 571 24 101 25 090 101 986 

SP 42 55 609 55 353 55 747 50 616 217 325 

SP 43 9 167 8 974 9 303 9 397 36 841 

SP 44 39 097 40 228 40 282 40 380 159 987 

SP 45 8 185 8 691 7 747 8 056 32 679 

SP 46 10 633 12 859 12 534 12 264 48 290 

SP 47 3 198 3 591 3 288 3 065 13 142 

SP 48 21 063 20 890 20 483 20 791 83 227 

SP 49 27 451 28 699 24 379 27 405 107 934 

SP 5 3 340 4 115 3 574 3 609 14 638 
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SP 50 1 583 1 917 1 578 1 798 6 876 

SP 52 1 635 1 626 1 305 1 417 5 983 

SP 53 12 041 12 354 11 956 11 877 48 228 

SP 54 358 336 266 264 1 224 

SP 60 71 132 73 852 76 357 77 502 298 843 

SP 61 5 407 5 467 5 431 5 753 22 058 

SP 62 4 229 3 462 3 767 3 846 15 304 

SP 63 12 402 17 942 16 182 13 654 60 180 

SP 64 901 957 844 932 3 634 

SP 65 553 650 746 583 2 532 

SP 66 100 88 161 103 452 

SP 67 1 292 1 193 1 144 1 202 4 831 

SP 68 434 507 439 498 1 878 

SP 68 2 054 2 242 2 221 2 491 9 008 

SP 69 826 811 783 505 2 925 

SP 69 12 580 13 109 13 339 14 194 53 222 

SP 7 37 056 37 985 38 727 35 893 149 661 

SP 70 9 403 9 446 9 012 8 925 36 786 

SP 71 18 190 18 969 19 179 19 280 75 618 

SP 72 7 766 8 746 8 661 8 800 33 973 

SP 8 62 059 59 415 61 384 57 471 240 329 

SP 9 21 895 22 414 23 173 22 723 90 205 

Summa 1 473 188 1 500 764 1 514 305 1 474 911 5 963 168 
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8.3. Pumpstationer 
 

Pumpstationsdata      

  
Pstn 
nr 

Har 
driftdata 

Tastat 
ind Kapaciteter 

Klar/Ej 
klar   

 ARV    Ѵ /  
  SP2 Ja Ja       

  SP3 Ja Ja 65, 65, 45 Ѵ   

  SP4 Ja Ja 
P2 och P2: 65l/s  P3: 
45l/s  Ѵ   

  SP5 Ja Ja 17  ,     

  SP6           

  SP7 Ja ja 70 m3/h ger 19 l/s     

  SP8 Ja ja       

  SP9 Ja ja       

  SP10 Ja Ja 55 Ѵ Understation 

  SP11 Ja Ja 19 X Understation 

  SP12 Ja Ja 15 X Understation 

  SP13           

  SP14           

Strandbaden SP15 ja Ja 124  75 Ѵ   

  SP16     5,8  10,8  X Understation 

  SP17           

Lerberget SP18 ja Ja 40,6  43,8  Summa 60,6 Ѵ   

  SP19 ja Ja 14  14 X Understation 

Viken SP20 ja Ja 31,8  22,1  Ѵ   

  SP21 ja Ja 47  47 Ѵ   

  SP22 Ja Ja 13  13  Ѵ   

  SP23 Ja Ja 24  24  X Understation 

  SP24 Ja Ja 15  15  Ѵ   

  SP25 Ja Ja 6,6  6,6  Ѵ   

  SP26 Ja Ja 24  24  X Understation 

  SP27           

  SP28           

  SP29           

  SP30 Ja   7  7   X Understation 

  SP31 Ja Ja 10  10  X Understation 

Mjöhult Ingelsträde SP32 Ja Ja 15  15 Ѵ   

  SP33 Ja Ja 11,5  11,5   X Understation 

  SP34     Saknar kapacitet     

              

Nyhamnsläge  SP40 Ja Ja 25,5  26,6 Ѵ   

och SP41 Ja Ja 14,4  20,5 Ѵ   

Brunnby SP42 Ja Ja 28,4  32,1 Ѵ   

  SP43 Ja Ja 27,8  25,3  Ѵ   

Mölle SP44 Ja Ja 13  13 Ѵ   
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  SP45 Ja ja 17  17 Ѵ Understation 

  SP46 Ja ja 8  8  Ѵ Understation 

  SP46B           

  SP47 Ja ja 8,4  8,4 Ѵ Understation 

  SP48 Ja ja 55  55 Ѵ   

  SP49 Ja   45,5  45,5     

  SP50 Ja Ja 19  19  X Understation 

  SP51     Saknar kapacitet. Men kanske för liten 

  SP52 Ja   Saknar kapacitet. Men kanske för liten 

  SP53 Ja   12-13 l/s     

  SP54 Ja Ja 24,5  24,5  Ѵ Understation 

              

              

  SP60 Ja ja 21,5  22  Summa XX,x Ѵ   

Jonstorp SP61 Ja ja 43,0 42,0  Summa XX,x Ѵ   

Rekekroken SP62 Ja ja 12,0  8,6  Summa XX,x Ѵ   

Svanshall SP63 Ja ja 10,6  8,0  Summa XX,x Ѵ   

  SP64 Ja ja 47,2 Ѵ   

  SP65 Ja ja 15 Ѵ   

  SP66           

  SP67 Ja Ja 60  37  Ѵ   

  SP68           

  SP69 Ja ja 15,6  11,4  Summa X,x Ѵ   

Farhult Häljaröd SP70 Ja ja 8,3  7,6  Summa 6,6 Ѵ  
  SP71 Ja ja 7,1  7,1  7,1  x   

  SP72 Ja ja 7,1  7,1  7,1  x   
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9. Appendix 1 

En illustration av de olika typerna av dagvattenpåverkan ses i figur 1.    

                   

Figur 1. Dagvattenpåverkan på spillvattenledningar 

 

När vi talar om nederbördspåverkan på avloppsledningsnätet kan den beskrivas som den bidragande 
nederbördsarean. Det vill säga den area som behövs för att med en given nederbördsvolym kunna generera 
en viss observerad eller uppmätt volym.  

Det kan vara mycket svårt att identifiera och särskilja källan till indirekt nederbördspåverkan samt läck- och 
dräneringsvatten. Exempelvis direktansluten dränering, överläckage från dagvattenledning till 
spillvattenledning eller indirekt anslutning som med tiden bildat underjordisk rinnväg till dagvattenledning. 
Därför räknar man normalt bara med två begrepp för bidragande nederbördspåverkan: 

 

 BNA snabb: Area som snabbt eller direkt genererar ett flöde till ledningsnätet. 

Arean kan också tolkas som reducerad area, Ared, och visar sig som en 
avrinning som uppträder direkt i samband med regnet och avvecklas i 
närområdet på under en timme. Enhet ha eller m2. 

 

 BNA trög:  Area som mer långsamt genererar ett flöde till ledningsnätet. 

Avrinningen från arean visar sig som en trög svans i flödet som byggs upp i 
samband med och efter regnet. Avrinningen avtar sedan långsamt men kan 
hålla på med ett långsamt fallande flödesbidrag i flera dagar. Enhet ha eller 
m2.  

 

Där det finns kombinerade ledningar är det medvetet att dagvattnet ska ledas bort i dessa och rinna till 
avloppsreningsverket. Dagvattenanslutningarna kan endast plockas bort om det finns ett dagvattensystem i 
närheten eller en recipient där man får lov att släppa dagvattnet. Den bidragande nederbördsarean på 
kombinerade ledningar beräknas på samma sätt som ovan. 
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Diagram 9.1 Avrinning beroende på snabb och trög flödeskomponent 

 

 

Diagram 9.2 Avrinning uppdelad på flödeskomponenterna snabb och trög avrinning.  

Den verkliga samlade avrinningen ses i diagram 9.1. 

 

Det kan vara bra att känna till om det finns mycket vatten från den snabba avrinningen eller den långsamma 
avrinningen, eftersom det då fastställs vad man ska leta efter. De snabba avrinningar kan vara enkla att hitta 
genom att utföra TV-inspektion samtidigt som det spolas vatten i stuprör och rännstensbrunnar. En metod 
utan TV-inspektion är att spola färgat vatten i utvalda stuprör och rännstensbrunnar och se om det kommer 
till spillvattenledningen. 

Den tröga påverkan kan vara svårare att hitta eftersom den kan uppträda som ett inträngande vatten i botten 
av ledningar och därför inte omedelbart kan ses på TV-inspektioner. Bidraget kan vara minst lika stort som 
de direkta anslutningarna när man ser på totalvolymer över längre tid. Om man med hjälp av nyckeltalen 
hittar ett stort läckage över tid, och vill minska flödesbelastningen på avloppsreningsverket, kan det bli 
nödvändigt att täta ledningarna genom att fodra ledningarna med tex. glasfiberstrumpor eller genom att 
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injicera fogarna. Metoderna kräver dock att även serviser tätas. Annars kommer inträngningen av vattnet 
bara att förflytta sig från huvudledningarna till servisledningarna.  

Med den erhållna upplösningen på flödesdata från pumpstationerna, går det inte att se om ett flöde har en 
snabb avrinning eller en mer långsträckt avrinning. Avläsningarna sker oftast med 7–14 dagars intervaller. 
Ibland går det en månad mellan avläsningen av pumparnas gångtider. Bästa sättet att hitta snabb avrinning 
är att utföra en mätkampanj med nederbördintensitetsmätare och flödesmätare i ledningsnätet. Detta ingår 
dock inte i detta uppdraget. Det har därför planerats in en period där avläsningarna görs en gång per dygn.  
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
     2021-12-16   
 
 

  

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

  
§ 
Enkel fråga 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2021 § 120 att Lennart Nilssons (S) enkla fråga gällande 
kommunens IT-system ska besvaras av Peter Schölander (M) vid nästa sammanträde. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse frågan gällande kommunens IT-system ska besvarad.   
 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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