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2022-09-20 

 

  

 
  
 

Kommunstyrelsen 
Plats: Gläntan, Sjöängsvägen 35 
Tid: tisdag 27 september 2022 kl. 09:00 

 

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

  

4.  Delgivningar 
 

  

5.  Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria 
nikotinprodukter 
 

Yvonne Andersson, VGS KF 

6.  Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter 
och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel, Ockelbo kommun 
 

Jenny Holm, VGS KF 

7.  Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen 
samt kart- och mätverksamhet, Ockelbo 
kommun 
 

Jenny Holm, VGS KF 

8.  Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
Ockelbo kommun 
 

Jenny Holm, VGS KF 

9.  Samråd - Ny regional vattenförsörjningsplan för 
Gävleborgs län 
 

Johanna Weglin Nilsson, VGS  

10.  Samråd gällande Regional 
vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022 
 

Johanna Weglin Nilsson, VGS  

11.  Delårsbokslut 2022-08-31 - kommunstyrelsen 
 

J Krüger  
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Ärende Föredragande  

12.  Finanspolicy - uppföljning 2022-08-31 
 

J Sandelin Eriksson KF 

13.  Förskjuten budgetprocess 
 

J Sandelin Eriksson  

14.  Tillägg tillfälligt statsbidrag - skolmiljarden 
 

J Sandelin Eriksson KF 

15.  Kommunstyrelsens förslag till års- och 
flerårsbudget 2023-2025 
 

J Krüger  

16.  Omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsbudget 
 

H Alkberg  

17.  Redovisning av partistöd 2021 och beslut om 
partistöd 2023 
 

J Sandelin Eriksson KF 

18.  Svar på revisionsrapport - Grundläggande 
granskning av styrelser och nämnder 2021 
 

J Krüger  

19.  Ansökan om kommunal medfinansiering för 
Leader Gästrikebygden 2023-2027 
 

J Krüger  

20.  Ansökan om visionsmedel - turistutveckling i 
naturen - Kolforsen i Ockelbo 
 

M Ekström  

21.  Ansökan om visionsmedel - utdelning av gratis 
matkassar till behövande i Ockelbo kommun 
 

M Ekström  

22.  Ansökan om visionsmedel - ombyggnad av 
foajén på Godtemplargården (Gotan) 
 

M Ekström  

23.  Ansökan om visionsmedel - stöd till 
mediaspelare för att fortsätta ha en biograf i 
Ockelbo 
 

M Ekström  

24.  Ansökan om visionsmedel - utveckling av nya 
grenar för sportskytte  
 

M Ekström  

25.  Ansökan om visionsmedel - bygglovskostnad för 
grillkåta 
 

M Ekström  

26.  Ansökan om medel för Stiftelsen Wij Valsverk 
 

M Ekström  
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Ärende Föredragande  

27.  Reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg 
 

J Krüger KF 

28.  Arvodesreglemente 2023-2026 
 

H Eriksson KF 

29.  Sammanträdesdatum 2023 
 

 KF  
delvis 

30.  KS-KF ärenden 
 

  

31.  Information kommunstyrelsen 
Corona Covid-19 – aktuell situation 
Ukraina 
Rönnåsen 
Ungdomsvänortsmöte i Ockelbo 
Arbetsmiljöverkets inspektion – uppföljning 
Fråga om ändring av beslut  

 
M Lindblom, 13:00 
M Lindblom 
H Alkberg/M Ekström 
Ida Olsson/J Krüger, 13:10 
M Wåhlström 
J Krüger 

 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2022-05-05 – 2022-09-12 har följande delegationsbeslut 
fattats: 
Verksamhetsansvarig trafik 2022-08-17 med stöd av punkt 1.13 – Besluta 
om eller avslå rätten till skolskjuts enligt gällande skolskjutsreglemente 
avseende förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.  
Teknisk chef 2022-08-24 med stöd av punkt 1.8 – Uppsägning av avtal.  
                         



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-06-14 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-06-14 
• Företagshälsovårdsnämnd – Protokoll 2022-06-09 
• Gästrike vatten AB – Protokoll styrelsemöte 2022-06-09 
• Ockelbo vatten AB – Protokoll styrelsemöte 2022-06-09 
• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2022-06-03 
• Konsument Gästrikland – Halvårsrapport januari-juni 2022 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-08-23 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-08-23 
• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2022-06-15 
• Finansdepartementet – Regeringsbeslut 2022-09-06 – Uppdrag att vidta 

energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen 
• Sveriges Kommuner och Regioner – Meddelande från styrelsen – 

Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner 2023 
• Sveriges Kommuner och Regioner – Meddelande från styrelsen – 

Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 
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 Kommunfullmäktige 

 

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för ansvar för kommunens 
uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
2. Beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022. 
                       

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet 
Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träder i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för kommunernas 
skyldigheter enligt den närbesläktade lagen om tobak och liknande 
produkter. Därför föreslås att även ansvaret för den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter placeras på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 
Enligt samverkansavtalet och kommunallagen framgår att alla tre 
kommuners kommunfullmäktige behöver besluta om förändrat reglemente. 
Samtliga tre kommuners kommunstyrelser kommer därmed lyfta upp ett 
varsitt ärende för beslut i kommunfullmäktige. Beslutet med ändring föreslås 
börja gälla den 18 oktober 2022 efter att samtliga tre kommuner har hunnit 
lyft ärendet till respektive kommunfullmäktige. 
                         

Beslutsunderlag 
Underlag tjänsteskrivelse reglemente VGS                          
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Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 



 

 

 
Namn Namnsson 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 
2022-06-27 

 
Sida 
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Diarienummer 
Ange dnr 

 

Kommunfullmäktige 

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för 
kommunens uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter, och 

2. beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022. 

Ärendet 
Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träder i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för kommunernas 
skyldigheter enligt den närbesläktade lagen om tobak och liknande 
produkter. Därför föreslås att även ansvaret för den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter placeras på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

Enligt samverkansavtalet och kommunallagen framgår att alla tre 
kommuners kommunfullmäktige behöver besluta om förändrat reglemente. 
Samtliga tre kommuners kommunstyrelser kommer därmed lyfta upp ett 
varsitt ärende för beslut i kommunfullmäktige. Beslutet med ändring föreslås 
börja gälla den 18 oktober 2022 efter att samtliga tre kommuner har hunnit 
lyft ärendet till respektive kommunfullmäktige. 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-27, diarienummer X 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

Underskrifter 

[Förvaltningschefens namn] 
[Förvaltningschefens titel] 

[Namn] 
[Titel] 

mailto:vgs@sandviken.se
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 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel, Ockelbo 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel antas. 
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa för 
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träde i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna och kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 87, om taxa för tillsyn enligt 
lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Då lagen om tobaksfria nikotinprodukter är 
närbesläktad med lagen om tobak och liknande produkter föreslås denna taxa 
utökas med avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  
I nedan tabell framgår föreslagna förändrade tillsynsavgifter. Förutom att 
årlig tillsynsavgift tillkommer för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter föreslås den årliga 
tillsynsavgiften för försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare öka från 1 timme till 2 timmar motsvarande 2 240 kr. 
Med det har nya förslag av årliga tillsynsavgifter tillkommit för försäljning 
av två eller tre av de olika produkttyperna. De avgifterna är baserad på full 
avgift för försäljning av den produkttyp med högst avgift med tillägg på 25 
procent för de övriga produkttyperna.  
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Ärendetyp Timmar Avgift 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

2 2240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

2 2240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och försäljning 
av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

2,5 800 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak och 
tobaksfria nikotinprodukter eller försäljning av elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

3,5 3920 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter och försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

4 4480 kr 

 
Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan antogs har 
det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i lagstiftningen 
och därmed tas detta bort i och med denna förändring.                      

Beslutsunderlag 
VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-04 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel                          

Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR OCKELBO KOMMUN 

  

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel 
Kommunfullmäktiges beslut den x 2022, § x 
Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap. 1-2 §§ Lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter, 40 § Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter och 23 § Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för verksamhet enligt lag om 
tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter 
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  
1. handläggning av ansökan och anmälan om försäljning av 

tobaksvaror. 
2. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver försäljning 

av tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter eller påfyllningsbehållare. 

3. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver verksamhet 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 
2. handläggning som föranleds av att beslut överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av 
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

5 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig och/eller 
anmälningspliktig försäljning enligt lagen om tobak och liknande 
produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och 
detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
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Timavgift 

6 § Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 120 
kronor per timme. 
Avgift tas ut  
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift), 
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen 
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),  
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), eller 
4. enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
tillsyns/kontrolltid avses med tillsyns/kontrolltid den sammanlagda 
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut.  
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar, 
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och 
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift med anledning av ansökan och anmälan 

8 § Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska betalas 
utefter vad som anges i nedan tabell. Avgiften beräknas genom att 
tilldelad handläggningstid, alternativt faktiskt nedlagd 
handläggningstid multipliceras med timtaxan. 
Avgift för handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som ansökningen avser. 
Avgift för handläggning av ansökan betalas med full avgift även 
om ansökan avslås. 

Ärendetyp Timmar Avgift 
Handläggning med anledning av ansökan 
om stadigvarande tobakstillstånd. 

8 8 960 kr 

Handläggning med anledning av ansökan 
om tillfälligt tobakstillstånd. 

5 5 600 kr 

Handläggning med anledning anmälan om 
ändring av tillståndspliktig verksamheten. 

T Timavgift 
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Avgift för tillsyn 

9 § För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de 
belopp som anges nedan.  
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 
multipliceras med timtaxan. 

Ärendetyp Timmar Avgift 
Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobak. 

3 3 360 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning 
av tobaksfria nikotinprodukter. 

2 2 240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning 
av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

2 2 240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning 
av tobaksfria nikotinprodukter och 
försäljning av elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare. 

2,5 2 800 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobak och 
tobaksfria nikotinprodukter eller 
försäljning av elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare. 

3,5 3 920 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobak, tobaksfria 
nikotinprodukter och försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

4 4 480 kr 

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av 
receptfria läkemedel. 

1 1 120 kr 
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10 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och betalas från och med 
det kalenderår som verksamheten påbörjas eller, om verksamheten 
har bedrivits utan tillstånd/anmälan, från och med det år som 
nämnden fick kännedom om verksamheten. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer 
efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.  

11 § Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på 
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga 
tillsynsavgiften.  
Avgift för detta tas ut i form av timavgift genom att den extra 
tillsyns-/kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 

Nedsättning av avgift 

12 § Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter 
om det finns särskilda skäl. 

Avgiftens erläggande m.m. 

13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

14 § Av 9 kap 1 § Lag om tobak och liknande produkter, 43 § lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och 22 a § förvaltningslagen framgår 
att nämndens beslut om avgift får överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd och 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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§ 132 Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel, Ockelbo 
kommun 

Diarienummer VGS-2022-113 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag 
om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel, och att 

2. den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa för 
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träde i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna och kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 87, om taxa för tillsyn enligt lag 
om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Då lagen om tobaksfria nikotinprodukter är närbesläktad med lagen 
om tobak och liknande produkter föreslås denna taxa utökas med avgifter för 
tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

I nedan tabell framgår föreslagna förändrade tillsynsavgifter. Förutom att årlig 
tillsynsavgift tillkommer för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter föreslås den årliga tillsynsavgiften 
för försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 
öka från 1 timme till 2 timmar motsvarande 2 240 kr. Med det har nya förslag 
av årliga tillsynsavgifter tillkommit för försäljning av två eller tre av de olika 
produkttyperna. De avgifterna är baserad på full avgift för försäljning av den 
produkttyp med högst avgift med tillägg på 25 procent för de övriga 
produkttyperna. 
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Ärendetyp Timmar Avgift 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter.  

2 2 240 kr  

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare.  

2 2 240 kr  

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och 
eventuella kontrollköp avseende försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter och försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare.  

2,5 2 800 kr  

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobak och tobaksfria 
nikotinprodukter eller försäljning av elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.  

3,5 3 920 kr  

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter 
och försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare.  

4 4 480 kr  

 
Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan antogs har 
det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i lagstiftningen och 
därmed tas detta bort i och med denna förändring. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-04, diarienummer VGS-2022-113 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen, Ockelbo kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 
2022-08-04 

 
Sida 
1(2) 

Diarienummer 
VGS-2022-113 

 

Kommunfullmäktige Ockelbo 

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, 
lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel, och 

2. den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 
för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 

Ärendet 
För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 
riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 
tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träde i kraft redan den 1 
augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 
kommunerna och kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 87, om taxa för tillsyn enligt 
lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Då lagen om tobaksfria nikotinprodukter är 
närbesläktad med lagen om tobak och liknande produkter föreslås denna taxa 
utökas med avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

I nedan tabell framgår föreslagna förändrade tillsynsavgifter. Förutom att 
årlig tillsynsavgift tillkommer för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 
avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter föreslås den årliga 
tillsynsavgiften för försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller 
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påfyllningsbehållare öka från 1 timme till 2 timmar motsvarande 2 240 kr. 
Med det har nya förslag av årliga tillsynsavgifter tillkommit för försäljning 
av två eller tre av de olika produkttyperna. De avgifterna är baserad på full 
avgift för försäljning av den produkttyp med högst avgift med tillägg på 25 
procent för de övriga produkttyperna.  

Ärendetyp Timmar Avgift 
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella 
kontrollköp avseende försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. 

2 2 240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella 
kontrollköp avseende försäljning av elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

2 2 240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella 
kontrollköp avseende försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter och försäljning av elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

2,5 2 800 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobak och tobaksfria nikotinprodukter 
eller försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

3,5 3 920 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt 
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp avseende 
försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter 
och försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare. 

4 4 480 kr 

 
Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan antogs har 
det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i lagstiftningen 
och därmed tas detta bort i och med denna förändring.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-04, diarienummer VGS-2022-113 
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Jenny Holm 
Förvaltningsekonom 
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 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet antas. 
2. Ändringar ska börja gälla den 1 januari 2023. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 
2019, § 125. 
Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska användas 
som underlag vid bygglovsansökningar av t.ex. komplementbyggnader och 
tillbyggnader. 
Kontrollerat kartutdrag föreslås därför att läggas till i taxan och bilaga C 1 
taxetabeller för kart- och mätverksamhet. Kontrollerat kartutdrag ersätter 
produkten förenklad nybyggnadskarta. Det medför att samtliga punkter kring 
förenklad nybyggnadskarta i tabell C 1 Nybyggnadskarta tas bort från taxan. 
Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna.  
I samband med detta har en genomsyn av avgifterna för 
fastighetsförteckning och grundkarta genomförts. Dessa två områden bygger 
inte som övriga områden i taxan på genomsnittlig nedlagd tid multiplicerat 
med handläggningskostnaden per timme. Genomgången av nedlagd tid visar 
att avgifter för fastighetförteckning och grundkartor ligger i rätt nivå. 
Däremot sker mindre justeringar för att anpassa avgifterna till nedlagd tid 
multiplicerat med handläggningskostnaden per timme. Ett undantag gäller 
för mindre grundkartorna med storlek 0,1–4,0 hektar och 4,1–5,0 hektar där 
även en liten ökning av avgiften föreslås med 586 kr respektive 700 kr mot 
tidigare taxa.  
Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 
mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked. 
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Beslutsunderlag 
VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-11 
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet med förslag till ändringar markerad                          

Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 



 

   

 

 

KOMMUNAL TAXA 
FÖR OCKELBO KOMMUN 

  

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 
Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2019, § 125, reviderad den 29 
november 2021, § 83 och x. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för  
A. 
1. beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
B. 
1. planbesked, 
2. upprättande av detaljplaner, planprogram och 
områdesbestämmelser. Avgiften tas ut via planavtal eller i 
samband med bygglov. 
C. 
1. upprättande av nybyggnadskarta, grundkarta och 
fastighetsförteckning, 
2. utstakning, fastighetsrättsliga uppdrag och kontrollerat 
kartutdrag, 
3. annan tid- och kostnadskrävande kart- och mätverksamhet 
inklusive uppdragsverksamhet. 

  



 

   

 

 

Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

2 § Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga A 
(Taxetabeller för lov, anmälan mm), bilaga B (Taxetabeller för 
planavgift och planbesked), bilaga C (Taxetabeller för kart- och 
mätverksamhet). Beloppen i tabellerna har beräknats genom att 
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har 
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 
åtgärd som ärendet avser. 
Areabestämning 
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in 
med undantag för planavgift i samband med planavtal. Där baseras 
avgiften på den taxa som gäller vid planavtalets ingående. 
Ändring av gällande lov 
För ansökan om att göra ändring i ett tidigare beviljat gällande lov 
utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om nämnden 
finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan 
avgiften grundas på timdebitering. 
Förnyelse av lov 
För ansökan om förnyelse av ett tidigare beviljat gällande lov utgår 
avgift enligt tabell A 9. Med förnyelse av lov avses prövning på 
befintliga handlingar och att ansökan har kommit in innan det 
gamla lovet har upphört att gälla. 
Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 
kap. 33 § PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande 
åtgärd. 
Om förhandsbesked finns 
Om ett gällande förhandsbesked för åtgärden finns när ansökan 
kommer in, ska avgift tas ut som för planenligt bygglov även om 
det är planavvikelse eller utanför planlagt område. Förutsatt att 
förhandsbeskedets villkor följs. 

 
  



 

   

 

 

 Flera olika åtgärder i samma ärende 
Om ett ärende om lov och/eller anmälan innehåller flera olika typer 
av åtgärder ska full avgift betalas för åtgärden som medför högst 
avgift med tillägg av 50 procent av summan av den åtgärd som 
medför näst högst avgift. För övriga åtgärder tas ingen avgift ut. 
Detta under förutsättning att allt ingår i samma ansökan.  
Flera byggnader i samma ärende 
Om ett ärende som härrör till tabell A 2 rör flera byggnader ska 
deras area räknas samman och avgift tas ut enligt tabell A 2. 
Undantag om avgiften blir lägre genom att räkna varje byggnad för 
sig. 
Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas 
avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per 
timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Avgift 
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd tid. I ärenden med 
timdebitering tas avgift för nedlagd tid fram till huvudbeslutet ut i 
det beslutet, för tid nedlagd under genomförandeskedet tas avgift ut 
i samband med slutbesked. 
Timdebitering används även om en åtgärd inte kan hänföras till en 
särskild grupp i tabellerna.  
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är  

• 936 kronor för ärenden i bilaga A   
• 1 270 kronor för ärenden i bilaga B 
• 1 170 kronor för ärenden i bilaga C 

Avgift under kvällar, helgdagar, m.m. 
Om arbete, på beställarens/exploatörens begäran, utförs vardagar 
mellan klockan 18.00 och 06.00, lördagar, söndagar, helgdagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och 
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie avgift. 
Gäller både vid timdebitering och för fasta avgifter. 
Reducering under vintersäsongen 
Avgifterna i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan mm) 
reduceras med 20 % för ärenden som inkommit och 
komplettförklarats under perioden första november till och med 
den sista februari. 
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas 
avgift ut som timdebitering för den handläggningstid som har lagts 
ner i ärendet, om inte annat framgår av tabell A 17 – A 19.  



 

   

 

 

 
Höjning/sänkning av avgift 
Finner Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att det finns 
skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag rätt att 
besluta om detta. 

Betalning av avgift m.m. 

3 § Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren/exploa-
tören mot faktura när denne tillställts Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd beslut, då beställd handling levererats 
eller beställd åtgärd vidtagits.  
Betalning av planavgift enligt avtal ska ske enligt de villkor som 
anges i avtalet.  
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills 
betalning sker. 
Avgift får även tas ut i förskott. 
Icke utnyttjade bygglov/anmälan 
Bygglovs- och anmälningsavgiften tas normalt ut i samband med 
huvudbeslutet. Därmed tas avgift för vissa åtgärder ut i förskott. 
Om åtgärden inte genomförs innan beslutet förfallit eller upphävts 
av högre instans återbetalas, om sökanden begär det den del av 
avgiften som berör åtgärder som ännu inte utförts av nämnden. En 
sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet 
förfallit. Ingen ränta betalas ut. 

 
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i fakturan. 
 

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2020 och de senaste ändringarna den 1 
januari 2023. 

Bilagor 
A – Taxetabeller för lov, anmälan mm  
B – Taxetabeller för planavgift och planbesked 
C – Taxetabeller för kart- och mätverksamhet 



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

A
A 1

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 1.1 Planenligt 21 528 kr 6 552 kr

A 1.2 Planavvikelse 25 740 kr 10 764 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 26 676 kr 11 700 kr

A 1.4 Planenligt 20 592 kr 5 616 kr

A 1.5 Planavvikelse 24 804 kr 9 828 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 25 740 kr 10 764 kr

A 1.7 Planenligt 9 360 kr 5 616 kr

A 1.8 Planavvikelse 13 572 kr 9 828 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 14 508 kr 10 764 kr

A 1.10 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 1.11 Planavvikelse 16 380 kr 7 956 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 12 168 kr 3 744 kr

A 1.13 Planenligt 5 616 kr 3 744 kr

A 1.14 Planavvikelse 9 360 kr 7 488 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 5 616 kr 3 744 kr

A 1.16 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 1.17 Planavvikelse 15 912 kr 7 488 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 15 912 kr 7 488 kr

A 1.19 Planenligt 5 616 kr 3 744 kr

A 1.20 Planavvikelse 7 488 kr 5 616 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 5 616 kr 3 744 kr

A 1.22 Planenligt 9 360 kr 3 276 kr

A 1.23 Planavvikelse 11 232 kr 5 148 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 9 360 kr 3 276 kr

A 1.25 Planenligt 4 680 kr 3 276 kr

A 1.26 Planavvikelse 6 552 kr 5 148 kr

A 1.27 Utanför planlagt område 4 680 kr 3 276 kr

A 1.28 Planenligt 8 892 kr 2 340 kr

A 1.29 Planavvikelse 9 828 kr 3 276 kr

A 1.30 Planenligt 3 744 kr 2 340 kr

A 1.31 Planavvikelse 4 680 kr 3 276 kr

Taxetabeller för lov, anmälan mm
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av 
komplementbyggnad samt 
enkel tillbyggnad av 
bostadshus, såsom altan, 
uterum, farstukvist, carport.

Ärendetyp

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av bostadshus

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus 
med högst två bostäder

Nybyggnad av 
komplementbyggnad

Med tekniskt samråd

Nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus

Fasad- eller takmaterialbyte, 
omfärgning/kulörbyte eller 
annan ändring som påverkar 
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3 c)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x
A 1.32 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 1.33 Planavvikelse 15 912 kr 7 488 kr

A 1.34 Utanför planlagt område 15 912 kr 7 488 kr

A 1.35 Planenligt 5 616 kr 3 744 kr

A 1.36 Planavvikelse 9 360 kr 7 488 kr

A 1.37 Utanför planlagt område 9 360 kr 7 488 kr

A 1.38 11 700 kr 3 276 kr

A 2

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 2.1 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 2.2 Planavvikelse 15 912 kr 7 488 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 15 912 kr 7 488 kr

A 2.4 Planenligt 7 488 kr 3 744 kr

A 2.5 Planavikelse 11 232 kr 7 488 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 11 232 kr 7 488 kr

A 2.7 Planenligt 22 464 kr 7 488 kr

A 2.8 Planavvikelse 26 208 kr 11 232 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 29 016 kr 14 040 kr

A 2.10 Planenligt 11 232 kr 6 552 kr

A 2.11 Planavikelse 15 912 kr 11 232 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 18 720 kr 14 040 kr

A 2.13 Planenligt 34 632 kr 15 912 kr

A 2.14 Planavvikelse 44 928 kr 26 208 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 49 608 kr 30 888 kr

A 2.16 Planenligt 51 480 kr 25 272 kr

A 2.17 Planavikelse 61 776 kr 35 568 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 66 456 kr 40 248 kr

A 2.19 Planenligt 67 392 kr 34 632 kr

A 2.20 Planavikelse 77 688 kr 44 928 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 82 368 kr 49 608 kr

A 2.22 Planenligt 85 176 kr 43 992 kr

A 2.23 Planavikelse 100 152 kr 58 968 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 109 512 kr 68 328 kr

Vid handläggning av ärenden enligt punkterna A 2.13 - A 2.18 och A 2.43 - A 2.45, 
markerat med *, där nedan fyra kriterier uppfylls nedskrivs avgiften med 50 %. 
• Oisolerad eller öppenarea
• En våning
• Huvudsakligen ett rum/en hall
• Endast en brandcell

Nybyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd
Ändrad användning till en- eller 
tvåbostadshus samt inreda 
ytterligare en bostad i 
enbostadhus (om lovpliktigt) 
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Nybyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad  151-1000 kvm (BTA+OPA) (*se ovan)

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) (*se ovan)



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x
A 2.25 Planenligt 11 232 kr 3 744 kr

A 2.26 Planavvikelse 14 976 kr 7 488 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 14 976 kr 7 488 kr

A 2.28 Planenligt 6 084 kr 3 744 kr

A 2.29 Planavikelse 9 828 kr 7 488 kr

A 2.30 Utanför planlagt område 9 828 kr 7 488 kr

A 2.31 Planenligt 15 912 kr 5 616 kr

A 2.32 Planavvikelse 20 124 kr 9 828 kr

A 2.33 Utanför planlagt område 20 124 kr 9 828 kr

A 2.34 Planenligt 8 892 kr 5 616 kr

A 2.35 Planavikelse 13 104 kr 9 828 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 13 104 kr 9 828 kr

A 2.37 Planenligt 24 336 kr 9 360 kr

A 2.38 Planavvikelse 31 356 kr 16 380 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 31 356 kr 16 380 kr

A 2.40 Planenligt 14 976 kr 9 360 kr

A 2.41 Planavvikelse 21 996 kr 16 380 kr

A 2.42 Utanför planlagt område 21 996 kr 16 380 kr

A 2.43 Planenligt 37 440 kr 15 912 kr

A 2.44 Planavikelse 47 736 kr 26 208 kr

A 2.45 Utanför planlagt område 47 736 kr 26 208 kr

A 2.46 Planenligt 51 480 kr 25 272 kr

A 2.47 Planavikelse 61 776 kr 35 568 kr

A 2.48 Utanför planlagt område 61 776 kr 35 568 kr

A 2.49 Planenligt 57 096 kr 29 952 kr

A 2.50 Planavikelse 67 392 kr 40 248 kr

A 2.51 Utanför planlagt område 67 392 kr 40 248 kr

A 2.52 Planenligt 10 764 kr 2 808 kr

A 2.53 Planavikelse 13 572 kr 5 616 kr

A 2.54 Planenligt 4 680 kr 2 808 kr

A 2.55 Planavikelse 7 488 kr 5 616 kr

A 2.56 Planenligt 12 168 kr 3 744 kr

A 2.57 Planavikelse 15 912 kr 7 488 kr

A 2.58 Utanför planlagt område 15 912 kr 7 488 kr

A 2.59 Planenligt 6 084 kr 3 744 kr

A 2.60 Planavikelse 9 828 kr 7 488 kr

A 2.61 Utanför planlagt område 9 828 kr 7 488 kr

A 2.62 Planenligt 22 464 kr 9 360 kr

A 2.63 Planavikelse 26 208 kr 13 104 kr

A 2.64 Utanför planlagt område 26 208 kr 13 104 kr

A 2.65 Planenligt 14 040 kr 9 360 kr

A 2.66 Planavikelse 17 784 kr 13 104 kr

A 2.67 Utanför planlagt område 17 784 kr 13 104 kr

TIllbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) (*se ovan)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  151-1000 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Fasad- eller takmaterialbyte, 
omfärgning/kulörbyte eller 
annan ändring som påverkar 
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3c)

Tillbyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Ändrad användning, inreda 
ytterligare bostad eller inreda 
ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, ≥101 
kvm  (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Ändrad användning, inreda 
ytterligare bostad eller inreda 
ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, 0-100 
kvm (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

A 3

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 3.1 3 744 kr 2 340 kr

A 3.2 6 084 kr 4 680 kr

A 3.3 234 kr 234 kr

A 3.4 468 kr 468 kr

A 4

A 4.1

A 4.2

A 4.3

A 4.4

A 4.5

A 4.6

A 4.7

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Avgift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor 
som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre 
än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, 
i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ärendetyp



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

A 5

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 5.1 Planenligt 9 360 kr 3 744 kr

A 5.2 Planavvikelse 11 232 kr 5 616 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 11 232 kr 5 616 kr

A 5.4 Planenligt 3 744 kr 2 340 kr

A 5.5 Planavvikelse 7 956 kr 5 616 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 5 148 kr 3 744 kr

A 5.7 Planenligt 9 360 kr 3 744 kr

A 5.8 Planavvikelse 11 232 kr 5 616 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 11 232 kr 5 616 kr

A 5.10 Planenligt 3 744 kr 2 340 kr

A 5.11 Planavvikelse 7 956 kr 5 616 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 5 148 kr 3 744 kr

A 5.13 Planenligt 3 744 kr 2 340 kr

A 5.14 Planavvikelse 7 956 kr 5 616 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 5 148 kr 3 744 kr

A 6

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 6.1 4 212 kr 4 212 kr

A 6.2 4 212 kr 4 212 kr

A 7

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 7.1 Planenligt 3 276 kr 3 276 kr

A 7.2 Planavvikelse 4 212 kr 4 212 kr

A 7.3 Utanför detaljplan 4 212 kr 4 212 kr

A 7.4

Förnyelse av lov om ansökan kommit in innan det gamla 
lovet upphört att gälla

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Parkeringsplatser utomhus

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 

Transformatorstation

Utan tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Ändring och förnyelse av lov

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Ändring av lov om ansökan kommit in innan det gamla lovet upphört att gälla Enligt den tabell där 
åtgärden återfinns eller om 
motiverat timdebitering

Mur eller plank

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

A 8

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 8.1 Med tekniskt samråd 7 020 kr 4 680 kr

A 8.2 Utan tekniskt samråd 2 808 kr 2 808 kr

A 8.3 Med tekniskt samråd 7 488 kr 5 148 kr

A 8.4 Utan tekniskt samråd 3 276 kr 3 276 kr

A 8.5 Med tekniskt samråd 7 488 kr 5 148 kr

A 8.6 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.7 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.8 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.9 Med tekniskt samråd 6 552 kr 3 744 kr

A 8.10 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.11 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.12 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.13 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.14 Utan tekniskt samråd 2 340 kr 2 340 kr

A 8.15 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.16 Utan tekniskt samråd 2 808 kr 2 808 kr

A 8.17 Timdebitering Timdebitering

A 8.18 Med tekniskt samråd 13 104 kr 9 360 kr

A 8.19 Utan tekniskt samråd 3 744 kr 3 744 kr

A 8.20
Med tekniskt samråd

7 488 kr 4 680 kr

A 8.21
Utan tekniskt samråd

3 276 kr 3 276 kr

A 8.22
Med tekniskt samråd

9 360 kr 7 020 kr

A 8.23
Utan tekniskt samråd

3 744 kr 3 744 kr

A 8.24
Med tekniskt samråd

8 424 kr 6 084 kr

A 8.25
Utan tekniskt samråd

3 276 kr 3 276 kr

A 8.26 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.27 Utan tekniskt samråd 3 276 kr 3 276 kr

A 8.28 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.29 Utan tekniskt samråd 3 276 kr 3 276 kr

A 8.30 Med tekniskt samråd 7 488 kr 4 680 kr

A 8.31 Utan tekniskt samråd 3 276 kr 3 276 kr

Ändring av  
komplementbyggnad till 
komplementbostadshus
(PBF 6 kap 5 § p 11)

Installation eller väsentlig 
ändring av anordning för 
ventilation

Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av ett vindkraftverk

Installation eller väsentlig 
ändring av hiss

Anmälningspliktiga åtgärder

Rivning av byggnad eller en 
del av byggnad

Installation eller väsentlig 
ändring av eldstad eller 
rökkanal

Nybyggnad eller tillbyggnad, 
vid minskad lovplikt

Ärendetyp

Ny- eller tillbyggnad av 
attefallshus - 
komplementbostadshus
(PBL 9 kap 4a §)

Installation eller väsentlig 
ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp

Attefallstillbyggnad
(PBL 9 kap 4b § p 1)

Ändring som berör 
byggnadens bärande delar 
eller ändring av planlösning

Attefallstakkupa
(PBL 9 kap 4b § p 2)

Inreda ytterligare bostad i 
enbostadhus
(PBL 9 kap 4c §)

Ny- eller tillbyggnad av 
attefallshus - 
komplementbyggnad
(PBL 9 kap 4a §)

Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser (q-märkning)

Ändring av byggnad som 
väsentligt påverkar 
brandskyddet



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

A 9

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 9.1 Planenligt 7 488 kr 1 872 kr

A 9.2 Planavvikelse 8 892 kr 3 276 kr

A 9.3 Planenligt 3 276 kr 1 872 kr

A 9.4 Planavvikelse 4 680 kr 3 276 kr

A 10

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 10.1 7 488 kr 2 808 kr

A 10.2 4 212 kr 2 808 kr

A 11

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 11.1 BTA 0 - 1 000 kvm 11 232 kr 11 232 kr

A 11.2 BTA  ≥ 1001 kvm 14 976 kr 14 976 kr

A 12

A 12.1

A 13

A 13.1

A 14

A 14.1

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ingripandebesked

Utan takniskt samråd

Villkorsbesked

Förhandsbesked

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Marklov

Villkorsbesked

Rivningslov
Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Förhandsbesked

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Avgift
Timdebitering

3 744 kr

Extra arbetsplatsbesök

Avgift
Timdebitering

Ingripandebesked

Avgift



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

A 15

A 15.1

A 15.2

A 16

A 16.1 Andra tids- eller 
kostnadskrävande åtgärder

A 17

A 17.1 Avslag

A 18

A 18.1 Avskrivning

A 18.2

A 19

A 19.1 Avvisning Timdebitering

Avvisning

Avskrivning

Avslag

Avgift fram till och med 
huvudbeslut i enlighet med 
tillämplig tabell

Avgift
Timdebitering

Ingen avgiftAvskrivande av lov- eller anmälansärende som avser åtgärd som ej är lov- eller 
anmälningspliktig.

Ärendetyp

Avgift

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp Avgift

Ärendetyp

Avgift

Avgift
I enlighet med tillämplig 

tabell
Timdebitering

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

B. 
B 1

Avgift
B 1.1 Planbesked, positivt och negativt

Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från 
kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

16 510 kr

 B 2

Avgift
I samband med ny planläggning tas planavgift ut i förskott och slutregleras vid beslut 
om att planen antas, godkänns eller upphävs. Förskottsavgift tas ut enligt följande 
princip: 25 % vid planstart, 50 % vid samråd och  25 % efter antagandet.

I planavtalet ingår en betalningsplan som är till för att fördela kostnaderna över 
planarbetets gång. Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att 
planarbetet avbryts med mera.

Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren.

Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller 
ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. Vid upprättande av planavtal ska planavgiftens belopp i första hand 
baseras på de fasta priserna i tabellen. I fall då det inte går att definiera en brutto- 
eller öppenarea, exempelvis vid upprättande av detaljplan för att skapa en park eller 
bygga en väg, eller då fasta priser av andra skäl inte är tillämpbara, kan timdebitering 
tillämpas.

Fasta priser baserat på area
I avgiften ingår inte kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för 
planbesked ingår inte heller i avgiften.
Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive 
bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören
vill få prövad i planläggningen.

 B 2.1 ≤500 92 710 kr
 B 2.2 501–1 000 149 860 kr
 B 2.3 1 001–2 000 210 820 kr
 B 2.4 2 001–3 500 241 300 kr
 B 2.5 3 501–5 000 285 750 kr
 B 2.6 5 001–10 000 368 300 kr
 B 2.7 10 001–15 000 450 850 kr
 B 2.8 15 001–20 000 533 400 kr
 B 2.9 Därutöver för varje 500-intervall 82 550 kr

 B 2.10 50 001 eller mer 1 028 700 kr
Timdebitering för planarbete

 B 2.11 Brutto- eller öppenarea går inte att definiera eller andra skäl när fast pris inte är 
tillämpbart. 

Timdebitering

Planavgift som avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser
 B 2.12 Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre fastighetsplan, 

tomtindelningsbestämmelser) vid enkelt plan-förfarande som sker
genom ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Inga andra bestämmelser 
ändras. En eller ett fåtal fastigheter.

Timdebitering

Övriga planavgifter
 B 2.13 Områdesbestämmelser Timdebitering
 B 2.14 Planprogram Timdebitering

Taxetabeller för planavgift och planbesked
Planbesked

Ärendetyp

Planavgift för planarbeten som regleras i planavtal

Ärendetyp



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

B 3
Avgift

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med 
bygglov och senast vid beslut om startbesked. Gäller detaljplaner som antagits med 
stöd av PBL.

Planavgift tas inte ut inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL.

Planavgift tas ut för planer där fastighetsindelningsbestämmelser införts eller 
upphävts i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. Det gäller 
även planer från tiden före PBL, som ändrats genom tillägg.

Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus. För övriga byggnader och 
anläggningar tas planavgift ut baserat på area i kvadratmeter (bruttoarea + 
öppenarea).

Planavgift tas endast ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder, alltså inte för 
exempelvis friggebodar. Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan 
(9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap.33 § PBL). Planavgift kan 
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen 
(tolkningsutrymme).

Planavgift för en- och tvåbostadshus, tillbyggnad och/eller komplementbyggnader
B 3.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 

sammanglagt max 100 kvm
23 850 kr

B 3.2 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 
sammanglagt större än 100 kvm

57 240 kr

B 3.3 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm i 
separat ärende

0 kr

B 3.4 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshu, 51-100 kvm i 
separat ärende

14 310 kr

B 3.5 Mycket enkla anläggningar/byggnader, t.ex. taktäckta uteplatser som inte är 
bygglovsbefiade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, nätstationer och liknande, 
max 100 kvm i separat ärenden

14 310 kr

Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive 
bygglovpliktiga komplementbyggnader. Gäller både nybyggnad och tillbyggnad.

B 3.6 1-50 19 080 kr
B 3.7 51-100 28 620 kr
B 3.8 101-200 38 160 kr
B 3.9 201-300 47 700 kr

B 3.10 301-400 66 250 kr
B 3.11 401-700 94 870 kr
B 3.12 701-1 000 123 490 kr
B 3.13 1 001-2 000 171 190 kr
B 3.14 2 001-3 000 218 360 kr
B 3.15 3 001-4 000 266 060 kr
B 3.16 4 001-6 000 322 770 kr
B 3.17 6 001-8 000 417 640 kr
B 3.18 8 001-11 000 474 880 kr
B 3.19 11 010-15 000 593 600 kr
B 3.20 Därutöver för varje 5 000-intervall 108 120 kr

Övriga byggnader

Planavgift för gällande planer
Ärendetyp



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

C
C 1

Avgift

C 1.1 11 408 kr

C 1.2 11 408 kr

C 1.3 4 680 kr

C 1.4 Timdebitering, däremot 
inte lägre än kostnaden 
för 15 000 kvm enligt  C 
1.3

C 1.5 7 605 kr

C 1.6 Timdebitering

C 1.7 Timdebitering

Taxetabeller för kart- och mätverksamhet
Nybyggnadskarta

Kontroll och uppdatering

I normal nybyggnadskarta ingår bland annat följande information: 
fastighetsindelning, rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, 
vattendrag, markhöjder, arbetsfix, murar, staket och fornminnen. Gällande 
detaljplaner och bestämmelser har tolkats in tillsammans med uppgifter om 
infrastruktur för kommunala va-ledningar och fjärrvärme. 

Kontroll av karta enligt C 1

Nybyggnadskarta för alla en- och tvåbostadshus oavsett fastighetens yta (ej 
gruppbyggda en- och tvåbostadshus)
Nybyggnadskarta för alla åtgärder förutom de som listas i C 1.1 där kartbilden 
visar en yta på max 3 000 kvm
Kostnadstillägg på nybyggnadskarta enligt C 1.2 per påbörjad 
3 000 kvm utöver de första 3 000 kvm men maximalt 15 000 kvm
Nybyggnadskarta där kartbilden visar en yta på mer än 15 000 kvm

Tillägg per tillkommande angränsande fastighet i samma beställning

Ärendetyp

Uppdatering av karta enligt C 1



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

C 2

Avgift

Area i hektar
C 2.1 16 380 kr
C 2.2 18 720 kr
C 2.3 21 645 kr
C 2.4 25 740 kr
C 2.5 29 835 kr
C 2.6 33 930 kr
C 2.7 38 025 kr
C 2.8 4 095 kr

C 2.9 Timdebitering

C 2.10 Timdebitering

C 3

Avgift

C 3.1 1 170 kr
C 3.2 2 340 kr
C 3.3 293 kr
C 3.4 293 kr

C 3.5 Timdebitering

Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan

Tillägg per fastighet

Uppdatering av fastighetsförteckning enligt C 3

0,1 - 4,0
4,1 - 5,0
5,1 - 6,0
6,1 - 7,0
7,1 - 8,0

Avgiften för fastighetsförteckning i samband med detaljplanering baseras på 
grundavgiften med tillägg för varje fastighet och rättighet.

Fastighetsförteckningar för annat ändamål än underlag till detaljplanering 
betraktas som fastighetsrättsligt uppdrag och faktureras enligt gällande taxa för 
fastighetsrättsliga uppdrag.

Uppdatering av karta enligt C 2
Uppdatering

Uppdatering

Grundavgift 201 eller fler fastigheter

Fastighetsförteckning

Ärendetyp

Tillägg per rättighet

Ärendetyp

Kostnadstillägg på grundkarta utöver 10,0 hektar per påbörjad hektar
9,1 - 10,0

Grundkartan baseras på en kvalitetskontrollerad form av baskarta och används 
som underlag när man gör en ny detaljplan.
Kvalitetskontrollen innebär att man extra noga går igenom att kartan stämmer med 
verkligheten. I grundkarta ingår normalt följande information: fastighetsindelning, 
rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, murar, 
staket och fornminnen samt nivåkurvor (höjddata) som skapats från lantmäteriets 
höjddata.

Avgift för upprättande av grundkarta utgår från arean på kartan, räknat i hektar. 
Stora ytor utan kartinformation räknas bort från arean.

Grundkarta

8,1 - 9,0

Inmätning av annat

Grundavgift 1 - 200 fastigheter



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

C 4

Avgift

C 4.1 Grovutstakning, för en- och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

4 680 kr

C 4.2 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

8 190 kr

C 4.3 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

5 850 kr

C 4.4 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

9 360 kr

C 4.5 Grovutstakning, för en- och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

439 kr

C 4.6 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

439 kr

C 4.7 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

731 kr

C 4.8 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

731 kr

C 4.9
Grov- eller finutstakning för ny- och 
tillbyggnad, 13 hörn eller fler

Timdebitering, däremot 
inte lägre än kostnaden 
för 12 hörn enligt C 4.5 - 
C 4.8

C 4.10 1 463 kr

C 4.11 1 170 kr

C 5

Avgift
C 5.1 2 340 kr
C 5.2 293 kr

C 6

Avgift
C 6.1 Timdebitering

Tillägg per hörn utöver de 4 första, upp till 
12 hörn

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen i samma bygglov

Gränsutvisning (25 % moms tillkommer)

Gränsutvisning

Objekt, 1 - 4 hörn
Tillägg per hörn utöver de fyra första

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person

Ärendetyp

Ärendetyp
Avgiften för utstakning skrivs ned med 15 % när det i utstakningsärendet 
lämnas in ett digitalt underlag för situationsplan. Kravet är att underlaget är en 
dwg-fil som är baserad på nybyggnadskartan och som inte är förändrad i skala, 
koordinatsystem eller förvanskad på annat sätt.

Ärendetyp

Lägeskontroll (25 % moms tillkommer)

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person för utstakning/inmätning i egen 
regi

Utstakning (25 % moms tillkommer)

För ny- och tillbyggnad, 1-4 hörn



Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 125, reviderad 2021-11-29, § 83 och x

C 7

Avgift
C 7.1 Timdebitering. 

För uppdrag som måste 
ske av mätlag sker 
debitering för 
mätpersonalens 
sammanlagda tid som 
lagts ner i ärendet.

C 8

Avgift

C 8.1 Timdebitering

C 9
Avgift

C 9.1 2 340 kr
C 9.2 585 kr

C 9.3 Timdebitering, däremot 
inte lägre än kostnaden 
för 15 000 kvm enligt C 
9.1 + C 9.2

Ärendetyp
I ett kontrollerat kartutdrag ingår bland annat: Kontrollerad fastighetsindelning, 
officialrättigheter, prickmark, U-områden, byggnader och vägar. Vid behov görs 
mätning på plats.

Kontrollerat kartutdrag där kartbilden visar en yta på max 3 000 kvm
Kostnadstillägg på kontrollerat kartutdrag enl. punkt C 9.1 per påbörjad 3 000 
kvm utöver de första 3 000 kvm men maximalt 15 000 kvm
Kontrollerat kartutdrag där kartbilden visar en yta på mer än 15 000 kvm

Kontrollerat kartutdrag (25% moms tillkommer)

Fastighetsrättsliga åtgärder (25 % moms tillkommer)

Ärendetyp

Fastighetsrättsliga uppdrag

För fastighetsbildning, t.ex. avstyckning, fastighetsreglering och 
fastighetsbestämning, finns särskild taxa, beslutad av lantmäterimyndigheten. 

För övriga fastighetsrättsliga uppdrag (fastighetsägarförteckning, 
servitutsutredningar och andra fastighetsutredningar etc.) tillämpas taxa för 
fastighetsrättsliga åtgärder nedan.

Ärendetyp
Uppdragsverksamhet

Andra kart- och mätningstjänster (25 % moms tillkommer)
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§ 126 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, Ockelbo kommun 

Diarienummer VGS-2022-107 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, och att 

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019, 
§ 125. 

Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska användas 
som underlag vid bygglovsansökningar av till exempel komplementbyggnader 
och tillbyggnader. 

Kontrollerat kartutdrag föreslås därför att läggas till i taxan och bilaga C- 
taxetabeller för kart- och mätverksamhet. Kontrollerat kartutdrag ersätter 
produkten förenklad nybyggnadskarta. Det medför att samtliga punkter kring 
förenklad nybyggnadskarta i tabell C 1 Nybyggnadskarta tas bort från taxan. 

Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna. 

I samband med detta har en genomsyn av avgifterna för fastighetsförteckning 
och grundkarta genomförts. Dessa två områden bygger inte som övriga 
områden i taxan på genomsnittlig nedlagd tid multiplicerat med 
handläggningskostnaden per timme. Genomgången av nedlagd tid visar att 
avgifter för fastighetförteckning och grundkartor ligger i rätt nivå. Däremot 
sker mindre justeringar för att anpassa avgifterna till nedlagd tid multiplicerat 
med handläggningskostnaden per timme. Ett undantag gäller för mindre 
grundkartorna med storlek 0,1–4,0 hektar och 4,1–5,0 hektar där även en liten 
ökning av avgiften föreslås med 586 kr respektive 700 kr mot tidigare taxa. 

Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 
mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-11, diarienummer VGS-2022-107 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 
2022-08-11 

 
Sida 
1(2) 

Diarienummer 
VGS-2022-107 

 

Kommunfullmäktige Ockelbo 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, och 

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 
2019, § 125. 

Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska användas 
som underlag vid bygglovsansökningar av t.ex. komplementbyggnader och 
tillbyggnader. 

Kontrollerat kartutdrag föreslås därför att läggas till i taxan och bilaga C- 
taxetabeller för kart- och mätverksamhet. Kontrollerat kartutdrag ersätter 
produkten förenklad nybyggnadskarta. Det medför att samtliga punkter kring 
förenklad nybyggnadskarta i tabell C 1 Nybyggnadskarta tas bort från taxan. 

Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna. 

I samband med detta har en genomsyn av avgifterna för 
fastighetsförteckning och grundkarta genomförts. Dessa två områden bygger 
inte som övriga områden i taxan på genomsnittlig nedlagd tid multiplicerat 
med handläggningskostnaden per timme. Genomgången av nedlagd tid visar att 
avgifter för fastighetförteckning och grundkartor ligger i rätt nivå. Däremot sker 
mindre justeringar för att anpassa avgifterna till nedlagd tid multiplicerat med 
handläggningskostnaden per timme. Ett undantag gäller för mindre 
grundkartorna med storlek 0,1–4,0 hektar och 4,1–5,0 hektar där även en 
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liten ökning av avgiften föreslås med 586 kr respektive 700 kr mot tidigare 
taxa.  

Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 
mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-11, diarienummer VGS-2022-107 
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet med förslag till ändringar markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Jenny Holm 
Förvaltningsekonom 
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 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas. 
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 
upphör att gälla. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i 
kraft 1 januari 2018, kommunfullmäktige beslut 27 november 2017, § 81. 
har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett nytt 
taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 
avgifterna i taxan. 
En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har 
skett inför att det nya taxeföreslaget har arbetats fram. Behovsutredningen 
visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är lägre än nuvarande 
taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga tillsynsavgifter. Ett 
annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 
efterskott. 
Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 
Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 
                         

Beslutsunderlag 
VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-110 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken                          
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Ärendet 
Bakgrund 
Utgångspunkten för tillsyn enligt miljöbalken är principen att förorenaren 
ska betala. I förarbetena till miljöbalken betonas att en avgiftsfinansiering av 
tillsynen tillgodoser intresset av en mera likvärdig tillsyn och 
konkurrensneutralitet. 
Av 27 kap. 1 § framgår att det är kommunerna själva – genom 
kommunfullmäktige – som utfärdar föreskrifter om avgifter för sin 
verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt balken. Det finns ingen 
skyldighet att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
I motiven till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516) uttalas att 
utgångspunkten bör vara att full kostnadstäckning ska uppnås för 
myndigheters och kommuners verksamhet enligt miljöbalken och att detta så 
långt som möjligt ska ske genom avgifter. 
Taxekonstruktion 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i kraft 1 
januari 2018, kommunfullmäktige beslut den 27 november 2017, § 81. 
Sedan dess har enbart några mindre justeringar skett. Sedan den gällande 
taxa arbetades fram har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram 
ett nytt taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 
avgifterna i taxan. Genom det har en grundlig genomgång av 
behovsutredningen för miljöbalksområdet skett inför att det nya 
taxeföreslaget har arbetats fram. 
Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 
Taxebestämmelser (paragrafer) inklusive timavgift 
Taxebestämmelsen är likvärdig med nuvarande taxa med justeringar utefter 
nya taxekonstruktionen. Bland annat har de två nya begreppen 
återkommande tillsyn och regelbunden tillsyn tillkommit. Återkommande 
tillsyn syftar på verksamheter med årlig tillsynsavgift och regelbunden 
tillsyn syftar på verksamheter som har behov av regelbunden tillsyn men där 
avgiftsuttag sker genom timdebitering efter utförd tillsyn.  
Timavgiften har, precis som för den nu gällande taxan, beräkningen enligt 
SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad. Beräkningen visar att 
nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor fortsatt bör gälla för föreslagen ny taxa.  
Kostnaderna per handläggare har minskat något på grund av att 
förvaltningen växt och fler handläggare/anställda delar på 
overheadkostnader. Dessutom ger det förbättringsarbete med effektivisering 
och förändring av arbetssätt, där timmar kunna flyttats från gemensam tid till 
handläggningstid (produktionstid) att kostnaderna kan fördelas på fler 
handläggningstimmar. 
Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 
Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte 
omfattas av fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) enligt taxebilaga 2 eller 
timavgifter (efterskottsbetalning) enligt taxebilaga 3. 
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Avgift baseras antingen på avgiftsnivåer, timavgift eller ett fast belopp. 
Avgiftsnivåer är förutbestämda och fastställda schablonbelopp och bestäms 
utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång enligt tabell nedan. 
Avgiftsnivå Timmar 

Avgiftsnivå 1 1 tim 

Avgiftsnivå 2 2 tim 

Avgiftsnivå 3 3 tim 

Avgiftsnivå 4 5 tim 

Avgiftsnivå 5 6 tim 

Avgiftsnivå 6 7 tim  

Avgiftsnivå 7 9 tim 

Avgiftsnivå 8 Timavgift 

 
En förändring i taxebilaga 1 är att prövnings-/anmälningsavgiften för 
flertalet av hälsoskyddsverksamheter har minskat. Grunden till föreslagen 
förändringen är att tillsyn av verksamheten bedöms ge mer effekt efter att 
den har startat än vid uppstart i samband med handläggning av 
ansökan/anmälan. 
En annan förändring är att avgiften för strandskyddsdispensärenden för 
etablerad tomt ökar från 3 360 kr (3 timmar) till 6 720 kr (6 timmar). En 
kontroll av nedlagd tid för ärendetypen visar att nuvarande schablon inte 
motsvarar nedlagd tid. För dispensärenden för oetablerad tomt föreslås ingen 
ändring. 
Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning) samt Taxebilaga 3 - 
Timavgift (efterskottsbetalning) 
Det nya taxeförslaget innehåller flera förändringar. För att göra 
taxebilagorna mer lättlästa har exempelvis alla de 
branscher/verksamhetstyper som inte finns i kommunerna, och som inte 
bedöms kommer att lokaliseras inom kommunerna tagits bort. 
Verksamheter med återkommande eller regelbunden tillsyn har delats upp i 
två olika taxebilagor. Taxebilaga 2 avser fast årlig tillsynsavgift med 
förskottsbetalning medan avgifter enligt taxebilaga 3 betalas genom 
timdebitering efter utförd tillsyn. 
Behovsutredningen visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är 
lägre än nuvarande taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga 
tillsynsavgifter. 
Ett annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 
efterskott genom taxebilaga 3. En bransch som detta är tydligt för är 
lantbruken där de flesta objekten nu kommer debiteras genom timdebitering i 
efterskott. Fastighetsägare med ett mindre antal bostäder/lägenheter och 
hotell med mindre bäddar är andra typer av verksamheter som har gått över 
till timdebitering. 
Även vissa branscher/verksamheter som förvaltningen saknar tillräckligt 
underlag kring för att bedöma ett korrekt tillsynsbehov har gått över till 
timdebitering. 
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Den nya taxan innehåller generellt färre avgiftsnivåer för C-verksamheterna 
mot tidigare taxa. Förändringen medför att det finnas några verksamheter 
som kommer upp en nivå i tillsynsavgift medan andra ned en nivå. 
Mekaniska verkstäder som är ett område som tidigare haft många 
avgiftsnivåer och med det kommer påverkas av denna förändring. 
Ekonomisk påverkan 
Det nya förslaget innebär en påverkan på ekonomin genom att 
tillsynsavgifter i mindre grad kommer ske genom förskottsbetalning. Detta 
medför en större osäkerhet kring intäkterna, däremot bedöms motsvarande 
avgifter tas in via timdebitering i efterskott när tillsynen skett. 

Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 



Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
Mötets diarienummer 

VGS2022/8 
Sida 
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§ 129 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Ockelbo 
kommun 

Diarienummer VGS-2022-110 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och att 
2. den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 

upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i kraft 
1 januari 2018, kommunfullmäktige beslut 27 november 2017, § 81, har 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett nytt taxeunderlag. 
Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr avgifterna i taxan. 

En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har skett 
inför att det nya taxeföreslaget har arbetats fram. Behovsutredningen visar att 
behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är lägre än nuvarande taxa och 
nuvarande förslag innehåller minskade årliga tillsynsavgifter. Ett annat 
ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre intervaller 
mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i efterskott. 

Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 

Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-110 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen, Ockelbo kommun 
 
 
  

Protokoll 2022-08-23 §§ 112-116, 119-136
(Signerat, SHA-256 8D9CC7A57E85625DF70807C9591B2673B7DB1CE11B386B46BF0D06437E2247B9)

Sida 21 av 31



 

   

 

1 (34) 

 

KOMMUNAL TAXA 
FÖR OCKELBO KOMMUN 

  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunfullmäktiges beslut den x, § x 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, 
bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, 
kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och 
producentansvar.  
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen 
utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för 
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  
1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar 
om tillstånd, dispens eller undantag, 
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd, och 
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte 
kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas,  
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av 
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

  



 

   

 

2 (34) 

 

5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala 
avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken 
skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timavgifter 

6 § Avgift tas ut 
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av 
handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift)., 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen 
eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda 
ärendet (timavgift), och 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 
handläggningskostnaden per hel timmes handläggningstid 1 120 
kronor. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda 
tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning 
av beslut. Restid räknas inte som nedlagd handläggningstid utan 
restiden ingår i timavgiften. 
Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden 
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas 
avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

  



 

   

 

3 (34) 

 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning 
av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timavgiften.  
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser. 

10 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får 
tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden 
ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan 
anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny 
besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för 
den ytterligare handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller 
undantag ska erläggas av sökanden. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås, avvisas 
eller avskrivs. Avgift tas ut enligt vad som framgår av taxebilaga 1 
om inte särskilda skäl finns för att avgift ska tas ut som 
timdebitering för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet. 
Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning 
påbörjas. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som 
prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall även 
skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ 
miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och 
för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd. 

14 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan 
avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 
som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
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Avgifter för anmälningsärenden 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten 
eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i taxebilaga 1, eller genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som 
anges i taxebilaga 1.  
Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för 
varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan 
omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full 
avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med 
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för 
övriga verksamheter.  
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan 
handläggningen har påbörjats. 

16 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som 
driver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen 
C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall 
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan 
avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 
som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för återkommande och regelbunden tillsyn 

 
18 § 

Återkommande tillsyn 
För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt 
miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt 
vad som framgår av taxebilaga 2.  
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med 
fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, 
eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), eller 
miljöfarliga verksamheter (U) och hälsoskyddsverksamheter (UH) 
som saknar fastställda krav på anmälan men som ska ha 
återkommande tillsyn, ska en fast årlig avgift betalas enligt vad 
som framgår av taxebilaga 2. Undantagna C- och H-verksamheter 
framgår av taxebilaga 3 och där utgår timavgift enligt vad som 
framgår av § 24. 
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19 § En verksamhetsutövare betalar avgift för huvudverksamheten 
(taxegrundande verksamhet) enligt bilaga 2 med tillägg av 25 
procent av summan av de belopp som anges för de övriga koderna. 
Huvudverksamheten är den verksamhet som har högst avgift (störst 
tillsynsbehov) enligt bilaga 2.  

20 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas 
med utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga 
om produktionsvolym eller liknande. 

 
21 § 

Industriutsläppsverksamhet  
För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats 
med (-i) i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till 
den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2 om 4 timmar 
multiplicerat med aktuell timavgift.  

 
22 § 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 
nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. 
Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen 
överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och 
denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren har behov av 
ytterligare tillsyn på grund av väsentliga brister, bryter mot villkor, 
inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre 
påverkan i större omfattning.  
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt §§ 6-7 och 
ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid 
tillsynens utförande. 

23 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller 
anmälan skett, eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, 
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas 
timavgift ut.  
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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24 § 

Regelbunden tillsyn 
För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder 
som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”), och inte 
framgår av taxebilaga 2, ska avgift betalas i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av taxebilaga 3. 
Detta gäller även undantagna C- och H-verksamheter som framgår 
av taxebilaga 3. 

25 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 
Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av 
den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande 
eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i 
taxebilaga 1. 

27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha 
gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För 
tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av 
den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande 
eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, 
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas 
ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

29 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens 
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller i fakturan. 
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Verkställighetsfrågor m.m. 

30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal 
nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal 
nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, 
även om det överklagas. 

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds 
beslut om avgift till länsstyrelsen.  
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, 
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter 
denna dag. 

 

Taxebilaga 1 – Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 

Taxebilaga 2 – Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 

Taxebilaga 3 – Timavgift (efterskottsbetalning) 
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Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 
Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte 
omfattas av fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) enligt taxebilaga 2 eller 
timavgifter (efterskottsbetalning) enligt taxebilaga 3. 
Avgift baseras antingen på avgiftsnivåer, timavgift eller ett fast belopp. 

2.1. Avgiftsnivåer 
Avgiftsnivåer är förutbestämda och fastställda schablonbelopp och bestäms 
utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång enligt tabell nedan. 

Avgiftsnivå Timmar 
Avgiftsnivå 1 1 tim 
Avgiftsnivå 2 2 tim 
Avgiftsnivå 3 3 tim 
Avgiftsnivå 4 5 tim 
Avgiftsnivå 5 6 tim 
Avgiftsnivå 6 7 tim 
Avgiftsnivå 7 9 tim 
Avgiftsnivå 8 Timavgift 

 

Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
1 AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG 

VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 
       

  Enskilt avlopp och torrtoaletter        
1.1 Ansökan om tillstånd till inrättande 

av en avloppsanordning som en 
eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5  6 720 kr  

1.2 Ansökan om tillstånd till inrättande 
av sluten tank som 
toalettavloppsvatten eller urin ska 
anslutas till. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4  5 600 kr  

1.3 Prövning av ansökan om inrättande 
av gemensam tillståndspliktig 
avloppsanordning för 2 eller fler 
hushåll (6-200 personekvivalenter)  

14 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.4 Ansökan om tillstånd till anslutande 
av en vattentoalett till en befintlig 
avloppsanordning, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
1.5 Ansökan om tillstånd till inrättande 

av annan avloppsanordning än med 
vattentoalett enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön, och 
som inte omfattas av fast avgift 
enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1  1 120 kr  

1.6 Ansökan/anmälan om inrättande av 
en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4  5 600 kr  

1.7 Anmälan om inrättande av en 
avloppsanordning utan 
vattentoalett som är dimensionerad 
för låg vattenförbrukning och/eller 
inte kräver platsbesök, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

1.8 Anmälan om ändring av en 
avloppsanordning och som inte 
omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.9 Anmälan/ansökan att inrätta annat 
slag av toalett än vattentoalett 
och/eller prövning om eget 
omhändertagande av latrin och 
urin. 

40 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap 12 
§ miljöbalken.  

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

  Värmepumpsanläggning       
1.10 Ansökan att inrätta 

värmepumpsanläggning inom 
vattenskyddsområde för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 40 § 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

1.11 Ansökan/anmälan att inrätta 
värmepumpsanläggning utanför 
vattenskyddsområde för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 40 § 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd. 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
  Prövning av ansökan/Handläggning 

av anmälan 
       

1.12 Ansökan om tillstånd till hållande av 
vissa djur inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. Handläggning 
utan behov av 
grannyttranden/platsbesök. 

39 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

1.13 Ansökan om tillstånd till hållande av 
vissa djur inom område med 
detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för 
människors hälsa. Handläggning 
med behov av 
grannyttranden/platsbesök. 

39 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

1.14 Ansökan/anmälan om spridning av 
naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.15 Ansökan om tillstånd eller 
dispens/Anmälan i andra frågor 
enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, 9 kap 12 
§ miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.16 Anmälan om anläggande av 
gödselstad eller annan upplagsplats 
för djurspillning inom ett område 
med detaljplan eller intill sådant 
område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

37 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.17 Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 § miljöbalken, 1 
kap 10 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.18 Anmälan om ändring av miljöfarlig 
verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet. 

1 kap 11 § 
miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
1.19 Anmälan om att driva eller 

arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygieniska behandlingar som 
innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta på grund av 
användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercingsverktyg 
eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg. 
Verksamhet som omfattas av lagen 
(2021:363) om estetiska kirurgiska 
ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte 
anmälningspliktig. 

38 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

1.20 Anmälan om att driva eller 
arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller 
som på annat sätt används av 
många människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

1.21 Anmälan om att driva eller 
arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs 
av förskola, öppen förskola, 
fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
specialskola, sameskola eller 
internationell skola. 

38 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 2 240 kr  

  Tillsyn        
1.22 Olägenheter från joniserande och 

icke-joniserande strålning från 
verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) och är kärntekniska 
verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller 
verksamheter med strålning enligt 
strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
överlåtit tillsynen till kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 26 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
1.23 Annan miljöfarlig verksamhet, som 

inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
timavgift enligt taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken,  
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.24 Byggnader, lokaler och anläggningar 
som kräver särskild uppmärksamhet 
och som inte omfattas av  avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
taxebilaga 3; 
1. byggnader som innehåller en 
eller flera bostäder och tillhörande 
utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård 
eller annat omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många 
människor brukar samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande 
lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad, 
5. idrottsanläggningar, 
campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och 
andra liknande anläggningar som är 
upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många 
människor, 
6. lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling  och där verksamheten 
inte endast omfattar estetiska 
kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar , 
7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken,  
45 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.25 Radon i bostäder och lokaler för 
allmänna ändamål. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

1.26 Annan hälsoskyddsverksamhet, som 
inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
 2 AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER 

OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER  
       

  LAGRING AV BRANDFARLIGA 
VÄTSKOR 

       

 Tillsyn        
2.1 Information innan installation 

påbörjas eller hantering inleds av 
brandfarliga vätskor eller spillolja i 
cistern ovan eller i mark inom 
vattenskyddsområde som rymmer 
mer än 250 liter vätska med 
tillhörande rörledningar. (Gäller inte 
om hanteringen är tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.)  

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 
st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 
2017:5), 2 kap 31 och 32 
§§ miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

2.2 Information innan installation 
påbörjas eller hantering inleds av 
brandfarliga vätskor eller spillolja i 
cistern ovan eller i mark utanför 
vattenskyddsområde som rymmer 
mer än 1 m3 vätska med tillhörande 
rörledningar. (Gäller inte om 
hanteringen är tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.)  

2 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 
st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 2  2 240 kr  

2.3 Information om cistern som tagits 
ur bruk. (Gäller inte om hanteringen 
är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § och 6 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

0 kr  0 kr  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
2.4 Kopior på rapporter från kontroller, 

inklusive periodiska kontroller, av 
cisterner och rörledningar. (Gäller 
inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.)  

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 2 
st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.5 Övrig tillsyn av hantering av 
brandfarliga vätskor och spillolja. 
(Gäller inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) eller prövas inom ramen 
för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.)  

1 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
avbrandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 
2017:5), 26 kap 3 § 
miljöbalken, 2 kap 31 
och 32 §§ miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  FLUORERADE VÄXTHUSGASER         
  Tillsyn        
2.6 Underrättelse och samråd innan 

installation eller konvertering sker 
av sådan utrustning som innehåller 
14 ton koldioxidekvivalenter f-gas 
eller mer, om valet av utrustning 
och köldmedium inte behandlas 
inom ramen för en ansökan om 
tillstånd eller en anmälan enligt 9 
kap miljöbalken. 

14 § förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade växthus-
gaser, 2 kap 31 och 32 
§§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.7 Rapport om det under någon del av 
ett kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil 
utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller 
enligt artikel 3.3 andra stycket och 
4.1-4.3 i EU-förordningen om f-
gaser.  

15 § förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

1,5 tim 1680 kr/år  

2.8 Övrig tillsyn av fluorerade 
växthusgaser, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
  OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN         
  Tillsyn        
2.9 Utrustning i motorfordon, flyg och 

tåg som innehåller kontrollerade 
ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning 
(EG) nr 1005/2009,  
2 kap 31 § p 6 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.10 Verksamhet där ozonnedbrytande 
ämne används för laboratorie- och 
analysarbeten som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till 
Kommissionens förordning (EU) nr 
291/2011, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011,  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  VÄXTSKYDDSMEDEL        
  Prövning av ansökan        
2.11 Ansökan om särskilt tillstånd till 

yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel 
1. inom idrotts- och 
fritidsanläggningar, 
2. vid planerings- och 
anläggningsarbeten, 
3. på vägområden samt grusytor 
och andra mycket genomsläppliga 
ytor, och 
4. på ytor av asfalt, betong eller 
andra hårdgjorda material. 

2 kap 40 och 40 a §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

2.12 Ansökan om tillstånd att 
yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom ett 
vattenskyddsområde som har 
inrättats före den 1 januari 2018 
eller där föreskrifterna inte har 
ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2), 2 kap 36 § 
2 st förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel och 
7 kap 22 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
2.13 Ansökan om dispens från förbudet 

att använda växtskyddsmedel  
1. på ängs- eller betesmark som inte 
är lämplig att plöja men som kan 
användas till slåtter eller bete, 
2. på skolgårdar eller gårdar till 
förskolor eller på lekplatser som 
allmänheten har tillträde till, 
3. i parker eller trädgårdar eller 
andra områden som i första hand är 
avsedda att vara 
rekreationsområden som 
allmänheten har tillträde till, 
4. inom koloniträdgårdsområden 
eller i växthus som inte används 
yrkesmässigt, 
5. på tomtmark för bostadshus eller 
på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, 
eller 
6. på växter inomhus utom i 
produktionslokaler, lagerlokaler och 
liknande lokaler. 

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Handläggning av anmälan        
2.14 Anmälan om yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel. 
2 kap 41 och 41a §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

  Tillsyn        
2.15 Underrättelse vid olyckor då en 

större mängd växtskyddsmedel 
läckt ut eller kan befaras läcka ut. 

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2), 2 kap 31 § 
p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 
2b miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.16 Underrättelse om vattentäkt, 
grundvatten eller en sjö eller ett 
vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2),   
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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2.17 Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, 

som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  BIOCIDPRODUKTER        
  Prövning av ansökan        
2.18 Ansökan om undantag från 

bestämmelserna om information 
och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 2015:3). 
Gäller inte biocidprodukter som 
innehåller nematoder, insekter eller 
spindeldjur. 

1 kap 1 § och 4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
av vissa biocidprodukter 
(NFS 2015:3) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Tillsyn        
2.19 Underrättelse i samband med 

spridning av biocidprodukt på en 
plats som allmänheten har tillträde 
till, som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller 
inte biocidprodukter som innehåller 
nematoder, insekter eller 
spindeldjur. 

1 kap 1 § och 4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3),   
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

2.20 Övrig tillsyn av biocidprodukter, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller 
nematoder, insekter eller 
spindeldjur. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifterom spridning 
av vissa biocidprodukter 
(NFS 2015:3), 2 kap 31 § 
p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  PCB        
  Prövning av ansökan        
2.21 Ansökan om dispens från kravet om 

avlägsnande av PCB-produkt i 
byggnader och anläggningar och 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Handläggning av anmälan        
2.22 Anmälan om avlägsnande av 

fogmassa eller halkskyddad 
golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b 
§ förordning (2007:19) om PCB 
m.m. och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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  Tillsyn        
2.23 Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-

produkter som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordningen (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken,  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

3 KOSMETISKA PRODUKTER        
  Tillsyn        
3.1 Kosmetiska produkter, de uppgifter 

som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 
första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i 
förordning (EG) nr 1223/2009 ska 
skötas av behörig myndighet, samt 
rådgöra med Läkemedelsverket 
innan åtgärder vidtas enligt artikel 
27.1 i förordningen.  

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

3.2 Marknadskontroll i fråga om 
kosmetiska produkter med 
fullgörande av de uppgifter som 
anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i 
miljötillsynsförordningen genom att 
inrätta lämpliga förfaranden enligt 
artikel 18.2  i förordning (EG) nr 
765/2008 för atta) följa upp 
klagomål och rapporter om risker 
relaterade till produkter som 
omfattas av harmoniserad 
gemenskapslagstiftning,b) bevaka 
olyckor och hälsoskador som dessa 
produkter misstänks ha orsakat,c) 
kontrollera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits,d) följa upp 
vetenskaplig och teknisk kunskap i 
säkerhetsfrågor. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 35 § 1 
st miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), artikel 18.2 
förordning (EG) nr 
765/2008 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

4 ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA 
PRODUKTER 

       

  Tillsyn        
4.1 Primärleverantörers hantering av 

kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor som inte 
innebär utsläppande på marknaden, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
4.2 Hantering av kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor i 
andra verksamheter än miljöfarliga 
verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på 
marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

4.3 Övrig tillsyn av kemiska produkter, 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§,  
2 kap 32 § samt 2 kap 19 
§ p 7-9, p 11-14,  
p 16, p 17, p 19 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken  

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5 AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG 
VERKSAMHET 

       

  ÄRENDEN OM ALLMÄNNA 
HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP 
MILJÖBALKEN 

       

  Tillsyn        
5.1 Hushållning med energi samt 

användning av förnyelsebara 
energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 3 
§ 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.2 I verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att  
1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen 
i material och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av 
avfall, och 
4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.3 Övrig tillsyn över att miljöbalkens 
hänsynsregler efterlevs, i 
verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
 ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP 

MILJÖBALKEN 
       

 Prövning av ansökan        
5.4 Ansökan om dispens från 

strandskyddsföreskrifter för 
etablerad tomt. 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 5  6 720 kr  

5.5 Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter för 
oetablerad tomt. 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 7  10 080 kr  

5.6 Ansökan om tillstånd till 
verksamhet eller åtgärd som inte 
får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- eller 
kulturreservat. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.7 Ansökan om tillstånd till 
verksamhet eller åtgärd som inte 
får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4  5 600 kr  

5.8 Ansökan om tillstånd till åtgärd som 
är förbjuden för att den strider mot 
syftet med det tilltänkta skyddet  av 
ett område eller föremål som 
omfattas av ett interimistiskt beslut 
meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.9 Ansökan om dispens eller undantag 
från föreskrifter för natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 
kap 7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Handläggning av anmälan        
5.10 Anmälan om en verksamhet eller 

åtgärd inom natur- eller 
kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter 
meddelade för natur- eller 
kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
5.11 Anmälan för samråd av en åtgärd 

som inte omfattas av tillstånds- 
eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och 
som kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Tillsyn        
5.12 Naturreservat, kulturreservat, 

naturminnen, 
biotopskyddsområden, 
vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- 
och växtskyddsområden som 
kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller 
föremål som omfattas av ett 
interimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap 24 § 
miljöbalken, strandskydd utom det 
som länsstyrelsen har tillsyn över 
när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.13 Verksamhet som berörs av 
föreskrifter i fråga om 
1. begränsningar av antalet djur i 
ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått för 
gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 
och som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljö-
balken, 2 kap 32 § 
miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.14 Övrig tillsyn av skötsel av 
jordbruksmark och annan 
markanvändning i jordbruket och 
som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt  
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 
eller 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP 
MILJÖBALKEN 

       

  Tillsyn        
5.15 Skydd för biologisk mångfald om 

länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 
att utöva tillsyn. 

8 kap 1-4 §§ 
miljöbalken, 1 kap 19 
och 20 §§ samt  
2 kap 8 § miljötillsyns 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
5.16 Tillsyn med anledning av meddelat 

tillstånd enligt 8 § förordningen 
(2018:1939) om invasiva 
främmande arter om länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn. 

Förordning (EU) nr 
1143/2014, 1 kap 19 och 
20 §§ samt 2 kap 8 § 
miljötillsynsförord-
ningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  ÄRENDEN OM VERKSAMHETER 
SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR 
ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

       

 Handläggning av anmälan        
5.17 Anmälan om att vidta en 

avhjälpandeåtgärd med anledning 
av en föroreningsskada. 

10 kap 1 § miljöbalken, 
28 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Tillsyn        
5.18 Underrättelse om upptäckt av en 

förorening på en fastighet och 
föroreningen kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.19 Underrättelse om upptäckt av en 
överhängande fara för att en 
verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.20 Underrättelse om upptäckt av att 
en allvarlig miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.21 Föroreningsskador som inte 
omfattas av länsstyrelsens ansvar 
enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 
miljötillsynsförordningen. 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.22 Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § 
miljöbalken, om skadorna har 
orsakats av en verksamhet eller 
åtgärd som den kommunala 
nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 4 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP 
MILJÖBALKEN 

       

  Prövning av ansökan        
5.23 Ansökan om dispens från förbudet 

att hantera avfall när kommunen 
ska ansvara för en viss hantering av 
avfall. 

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  
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Nr Beskrivning Lagrum Avgift Avgift (kr) 
5.24 Ansökan om tillstånd från en 

fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller 
bortskaffa avfall även om ett sådant 
tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.25 Ansökan om befrielse från 
skyldighet att lämna avfall till 
kommunen enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering 

9 kap 2 § 
avfallsförordning 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.26 Ansökan om dispens avseende 
bygg- och rivningsavfall från kravet 
om utsortering i 3 kap. 10 § 
avfallsförordningen och från kravet 
att brännbart avfall ska sorteras ut 
och förvaras skilt från annat avfall i 
3 kap. 12 § avfallsförordningen  

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.27 Övriga ansökningar 9 kap 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Handläggning av anmälan        
5.28 Anmälan från fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare att på 
fastigheten själv kompostera eller 
på annat sätt behandla annat avfall 
än trädgårdsavfall som kommunen 
ansvarar för enligt 15 kap. 20 §MB 

5 kap 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 3  3 360 kr  

5.29 Anmälan från fastighetsinnehavare 
att enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering på fastigheten 
själv återvinna eller bortskaffa 
avfall. 

9 kap 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

5.30 Övriga anmälningar enligt 
kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 

9 kap 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)  

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  Tillsyn        
5.31 Avfallshantering, som inte omfattas 

av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  ÄRENDEN ENLIGT 30 KAP 
MILJÖBALKEN 

       

5.32 Avgift för handläggning vid 
påförande av miljösanktionsavgift  

30 kap. miljöbalken Avgiftsnivå 8  Timavgift  

  



 

   

 

24 (34) 

 

Taxebilaga 2 – Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 
Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd 
prövningsnivå (A, B, C) miljöprövningsförordning (2013:251), 
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (H) enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och andra 
miljöfarliga verksamheter (U) och hälsoskyddsverksamheter (UH) som har 
behov av återkommande tillsyn. Taxebilaga 2 avser fast årlig avgift och 
förskottsbetalning. 

Prövningsnivå 
A och B Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
C Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 
H Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 
U Miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller 

anmälan 
UH Hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan 

 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-I" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 4 timmar.  
 
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 
      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.20 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.11 B 14 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 14 
timmar om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton. 

10.11 B 6 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.   

10.20 B 9 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar för täkt av torv. 

10.20 B 12 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
gäller för mer än 50 000 ton. 

10.20 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

10.30 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

10.40 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

10.50 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

10.60 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

10.00-1 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 3 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 
      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.310 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.30 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

20.40 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

20.80 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

20.90 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 
      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.24-i B 12 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 
24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.46 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

24.47 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.20 B 16 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 16 
timmar för en produktion av mer än 20 ton per 
kalenderår. 

    



 

   

 

26 (34) 

 

Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.110 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.150 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

26.160 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.32 B 15 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 
timmar om verksamheten avser kallvalsning av mer än 
50 000 ton stål per kalenderår. 

27.32 B 12 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i B 17 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 17 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större 
än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.10-i B 15 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större 
än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.10-i B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större 
än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.10-i B 9 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. 

28.20 och 
28.30 B 10 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 10 timmar för anläggning som ger upphov 
till utsläpp av avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 
28.30 B 8 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 8 timmar för anläggning som ger upphov till 
utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av någon av 
1-3. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

28.71 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

28.80 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

28.90 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

28.95 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

28.00-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 
      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar för tankvolym på mer än 50 kubikmeter. 

34.70 B 16 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 16 
timmar för tankvolym på mer än 35 kubikmeter men 
högst 50 kubikmeter. 

34.70 B 14 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 14 
timmar ör tankvolym på mer än 20 kubikmeter men 
högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 8§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.30 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

39.35 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

39.50 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.90 C 4 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.50-i B 20 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 20 
timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en 
total installerad tillförd effekt av mer än 200 megawatt 
men högst 300 megawatt. 

40.51 B 15 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 
timmar. 

40.60 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 
40.95 B 6 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 6 timmar för fler än 20 vindkraftverk som 
står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.90 och 
40.95 B 4 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 4 timmar för högst 20 vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation) på land. 

40.100 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

50.20 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV 
AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 
90.11 B 35 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 
kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 35 timmar för en avloppsreningsanläggning 
med anslutning av fler än 20 000 personer men högst 
100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 
personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

90.10 och 
90.11 B 25 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 
kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 25 timmar för en avloppsreningsanläggning 
med anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 
000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än  
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

90.16 C 15 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 
timmar. 

90.00-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 
återvinning eller bortskaffande 

90.450 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.450 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
1. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.171 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 31 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.341 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.210-i och 
90.211-i B 25 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 11 eller    12 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 25 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 

90.210-i och 
90.211-i B 15 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 11 eller    12 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 15 timmar om den tillförda avfallsmängden 
inte omfattas av 1. 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in 
avfall 

90.30  B 10 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
48 eller    50 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 10 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

90.40 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

90.50 B 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

90.60 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 51 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.110 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

90.70 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad 
avfallsmängd per kalenderår. 

90.70 B 10 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 10 
timmar för verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.370 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.120 C 11 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 11 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av 
avfall som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 B 15 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
27 eller    28 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 15 timmar. 

90.391 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 29 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.141 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 35 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

92.20 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

92.30 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 7 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar. 

93.00-1 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är 
tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP 
BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1 (a) H 6 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, tatuerare med återanvändning av verktyg, 
är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 (b) H 4 

För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, fotvård och tatuerare utan återanvändning 
av verktyg, är tillsynstiden 4 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 (c) H 2 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 

annan smitta, övriga, är tillsynstiden 2 timmar. 
38 § FMH, 
punkt 2 H 4 För bassängbad är tillsynstiden 4 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 (a) H 6 För skolor med fler än 100 elever är tillsynstiden 6 

timmar. 
38 § FMH, 
punkt 3 (b) H 4 För skolor med högst 100 elever är tillsynstiden 4 

timmar. 
38 § FMH, 
punkt 3 (c) H 6 För förskolor med fler än 50 barn är tillsynstiden 6 

timmar. 
38 § FMH, 
punkt 3 (d) H 4 För förskolor med högst 50 barn är tillsynstiden 4 

timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

      Verksamhetsgrupp Bostäder m.m. 
45 § FMH, 
punkt 1 (a) UH 6 För byggnader, med mer än 500 bostäder/lägenheter 

och tillhörande utrymmen, är tillsynstiden 6 timmar. 

45 § FMH, 
punkt 1 (b) UH 4 

För byggnader, med fler än 100 men högst 500 
bostäder/lägenheter och tillhörande utrymmen, är 
tillsynstiden 4 timmar. 

45 § FMH, 
punkt 2 (a) UH 4 

För lokaler för vård eller annat omhändertagande med 
fler än 25 boenden (ej grupp- och stödboende), är 
tillsynstiden 4 timmar. 

45 § FMH, 
punkt 2 (b) UH 2 

För lokaler för vård eller annat omhändertagande med 
högst 25 boenden (ej grupp- och stödboende), är 
tillsynstiden 2 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Hotell m.m. 

45 § FMH, 
punkt 4 UH 4 

För hotell, pensionat och liknande där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad till mer än 75 
bäddar, är tillsynstiden 4 timmar. 

45 § FMH, 
punkt 5 UH 2 För strandbad, är tillsynstiden 2 timmar. 
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Taxebilaga 3 – Timavgift (efterskottsbetalning) 
Taxebilaga 3 gäller avgifter för verksamheter som har behov av regelbunden 
tillsyn. Avgifter enligt taxebilaga 3 betalas i efterskott efter utförd tillsyn. 

Bransch Verksamhet Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Avgift 

JORDBRUK 

Djurhållning   U Timavgift 

Uppodling av annan 
mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

1.30 C Timavgift 

Uppodling av annan 
mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

  U Timavgift 

Övriga jordbruks- och 
trädgårdsföretag   U Timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER Annan 
livsmedelstillverkning   U Timavgift 

TRÄVAROR     U Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk 
tillverkning   U Timavgift 

GUMMI- OCH 
PLASTVAROR     U Timavgift 

MINERALISKA 
PRODUKTER 

Cement, betong, kalk, 
krita och gips   U Timavgift 

Andra mineraliska 
produkter   U Timavgift 

METALLBEARBETNING Maskinell bearbetning   U Timavgift 

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

    U Timavgift 

HANTERING AV 
BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

    U Timavgift 
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Bransch Verksamhet Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Avgift 

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA  

Vindkraft   U Timavgift 

Värme- och 
kylanläggningar   U Timavgift 

VATTENFÖRSÖRJNING     U Timavgift 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING     U Timavgift 

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER 

Annan trafikinfrastruktur   U Timavgift 

Hamnar   U Timavgift 

Flygplatser   U Timavgift 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD     U Timavgift 

AVFALL 

Biologisk behandling   U Timavgift 

Deponering 90.281 C Timavgift 

Deponering   U Timavgift 

Lagring som en del av 
att samla in avfall   U Timavgift 

Mekanisk bearbetning 
och sortering   U Timavgift 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

    U Timavgift 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER     U Timavgift 
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Bransch Verksamhet Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Avgift 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Fritidsverksamhet 38 § FMH, 
punkt 3 (e) H Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Bostäder m.m. med 
högst 100 
bostäder/lägenheter. 

45 § FMH, 
punkt 1 (c) UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Undervisning, vård 
m.m. 

45 § FMH, 
punkt 2 (c) UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, 
punkt 3 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Hotell m.m. med högst 
75 bäddar. 

45 § FMH, 
punkt 4 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m. 

45 § FMH, 
punkt 5 UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

45 § FMH, 
punkt 6  UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDS-
VERKSAMHETER 

Lokaler för förvaring av 
djur 

45 § FMH, 
punkt 7 UH Timavgift 
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Kommunfullmäktige Ockelbo 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och 
2. den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 

upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i 
kraft 1 januari 2018, kommunfullmäktige beslut 27 november 2017, § 81. 
har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett nytt 
taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 
avgifterna i taxan.  

En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har 
skett inför att det nya taxeföreslaget har arbetats fram. Behovsutredningen 
visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är lägre än nuvarande 
taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga tillsynsavgifter. Ett 
annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 
efterskott. 

Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 

Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
 

                                



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 2 (4) 

Ärendet 

Bakgrund 
Utgångspunkten för tillsyn enligt miljöbalken är principen att förorenaren 
ska betala. I förarbetena till miljöbalken betonas att en avgiftsfinansiering av 
tillsynen tillgodoser intresset av en mera likvärdig tillsyn och 
konkurrensneutralitet. 
Av 27 kap. 1 § framgår att det är kommunerna själva – genom 
kommunfullmäktige – som utfärdar föreskrifter om avgifter för sin 
verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt balken. Det finns ingen 
skyldighet att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
I motiven till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516) uttalas att 
utgångspunkten bör vara att full kostnadstäckning ska uppnås för 
myndigheters och kommuners verksamhet enligt miljöbalken och att detta så 
långt som möjligt ska ske genom avgifter. 

Taxekonstruktion 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i kraft 1 
januari 2018, kommunfullmäktige beslut den 27 november 2017, § 81. 
Sedan dess har enbart några mindre justeringar skett. Sedan den gällande 
taxa arbetades fram har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram 
ett nytt taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 
avgifterna i taxan. Genom det har en grundlig genomgång av 
behovsutredningen för miljöbalksområdet skett inför att det nya 
taxeföreslaget har arbetats fram. 

Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 
prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 
(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 

Taxebestämmelser (paragrafer) inklusive timavgift 
Taxebestämmelsen är likvärdig med nuvarande taxa med justeringar utefter 
nya taxekonstruktionen. Bland annat har de två nya begreppen 
återkommande tillsyn och regelbunden tillsyn tillkommit. Återkommande 
tillsyn syftar på verksamheter med årlig tillsynsavgift och regelbunden 
tillsyn syftar på verksamheter som har behov av regelbunden tillsyn men där 
avgiftsuttag sker genom timdebitering efter utförd tillsyn. 
Timavgiften har, precis som för den nu gällande taxan, beräkningen enligt 
SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad. Beräkningen visar att 
nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 
handläggningstid är 1 120 kronor fortsatt bör gälla för föreslagen ny taxa. 
Kostnaderna per handläggare har minskat något på grund av att 
förvaltningen växt och fler handläggare/anställda delar på 
overheadkostnader. Dessutom ger det förbättringsarbete med effektivisering 
och förändring av arbetssätt, där timmar kunna flyttats från gemensam tid till 
handläggningstid (produktionstid) att kostnaderna kan fördelas på fler 
handläggningstimmar. 
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Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn 
Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte 
omfattas av fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) enligt taxebilaga 2 eller 
timavgifter (efterskottsbetalning) enligt taxebilaga 3. 
Avgift baseras antingen på avgiftsnivåer, timavgift eller ett fast belopp. 
Avgiftsnivåer är förutbestämda och fastställda schablonbelopp och bestäms 
utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång enligt tabell nedan. 
Avgiftsnivå Timmar 

Avgiftsnivå 1 1 tim 

Avgiftsnivå 2 2 tim 

Avgiftsnivå 3 3 tim 

Avgiftsnivå 4 5 tim 

Avgiftsnivå 5 6 tim 

Avgiftsnivå 6 7 tim 

Avgiftsnivå 7 9 tim 

Avgiftsnivå 8 Timavgift 

En förändring i taxebilaga 1 är att prövnings-/anmälningsavgiften för 
flertalet av hälsoskyddsverksamheter har minskat. Grunden till föreslagen 
förändringen är att tillsyn av verksamheten bedöms ge mer effekt efter att 
den har startat än vid uppstart i samband med handläggning av 
ansökan/anmälan. 
En annan förändring är att avgiften för strandskyddsdispensärenden för 
etablerad tomt ökar från 3 360 kr (3 timmar) till 6 720 kr (6 timmar). En 
kontroll av nedlagd tid för ärendetypen visar att nuvarande schablon inte 
motsvarar nedlagd tid. För dispensärenden för oetablerad tomt föreslås ingen 
ändring. 
Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning) samt Taxebilaga 3 - 
Timavgift (efterskottsbetalning)
Det nya taxeförslaget innehåller flera förändringar. För att göra 
taxebilagorna mer lättlästa har exempelvis alla de 
branscher/verksamhetstyper som inte finns i kommunerna, och som inte 
bedöms kommer att lokaliseras inom kommunerna tagits bort.  
Verksamheter med återkommande eller regelbunden tillsyn har delats upp i 
två olika taxebilagor. Taxebilaga 2 avser fast årlig tillsynsavgift med 
förskottsbetalning medan avgifter enligt taxebilaga 3 betalas genom 
timdebitering efter utförd tillsyn. 
Behovsutredningen visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är 
lägre än nuvarande taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga 
tillsynsavgifter.  
Ett annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 
tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 
intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 
efterskott genom taxebilaga 3. En bransch som detta är tydligt för är 
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lantbruken där de flesta objekten nu kommer debiteras genom timdebitering i 
efterskott. Fastighetsägare med ett mindre antal bostäder/lägenheter och 
hotell med mindre bäddar är andra typer av verksamheter som har gått över 
till timdebitering. 
Även vissa branscher/verksamheter som förvaltningen saknar tillräckligt 
underlag kring för att bedöma ett korrekt tillsynsbehov har gått över till 
timdebitering. 
Den nya taxan innehåller generellt färre avgiftsnivåer för C-verksamheterna 
mot tidigare taxa. Förändringen medför att det finnas några verksamheter 
som kommer upp en nivå i tillsynsavgift medan andra ned en nivå. 
Mekaniska verkstäder som är ett område som tidigare haft många 
avgiftsnivåer och med det kommer påverkas av denna förändring.  

Ekonomisk påverkan 
Det nya förslaget innebär en påverkan på ekonomin genom att 
tillsynsavgifter i mindre grad kommer ske genom förskottsbetalning. Detta 
medför en större osäkerhet kring intäkterna, däremot bedöms motsvarande 
avgifter tas in via timdebitering i efterskott när tillsynen skett.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-110 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 
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Yvonne Andersson 
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Förvaltningsekonom 
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1. Bakgrund 
Rent vatten är en förutsättning för väl fungerande samhällen, människors 
hälsa, och naturmiljön. Vatten är en livsnödvändig, men hotad resurs. 
Samhällsutvecklingen och klimatförändringar skapar nya utmaningar för 
vattenförsörjningen. Samtidigt som vattenanvändningen ökar riskerar 
mänskliga aktiviteter att försämra vattenkvalitet och minska tillgången till 
sötvattenresurser. Det drabbar dricksvattenförsörjningen, men även jord- och 
skogsbruk, energiproduktion och annan industri, naturmiljöer och biologisk 
mångfald. 

Ur Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering 

 (HaV, 2020) 

1.1 Syfte 
Den nya regionala vattenförsörjningsplanen för Gävleborgs län utgör ett 
planeringsunderlag för att trygga en långsiktigt hållbar vattenförsörjning i 
länet. Genom klok och väl avvägd samhällsplanering och hänsyn till 
dricksvattenintresset i tillståndsprocesser kan vi förebygga försämring av 
vattenkvalitet och säkra vattentillgången i våra dricksvattenresurser. Inom 
arbetet med att skyddar våra dricksvattenresurser finns en tydlig koppling till 
miljökvalitetsnormerna inom vattenförvaltningen. 

1.2 Upplägg och innehåll 
Planens har tagits fram i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens 
(HaV:s) Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering (HaV, 2020). 
För att utarbeta den nya regionala vattenförsörjningsplanen har länsstyrelsen 
bildat en tvärsektoriell arbetsgrupp med representanter från enheten för 
miljöanalys, vattenverksamhet och fiske, miljötillsyn, samhällsplanering, 
samhällsskydd och beredskap, hållbar utveckling och jordbrukarstöd. Under 
framtagandet av planen har regionen och kommunerna (främst kommunala 
VA-huvudmän, samhällsplanerare och miljökontor) bjudits in till dialog 
genom: 

• Enkät och dialogworkshop vid uppstart av revideringen. 
• Kommunvisa digitala möten för att peka ut dricksvattenresurserna i 

varje kommun. 
• Presentation av en tidig arbetsversion och möjlighet att lämna 

synpunkter. 

Planens innehåll bygger på tillgängliga data. Länsstyrelsen har inte genomfört 
nya hydrogeologiska undersökningar, vattenprovtagningar utöver pågående 
miljöövervakningsprogram, statistiska undersökningar eller liknande. 

Den nya vattenförsörjningsplanen är framtagen ur ett regionalt perspektiv och 
ger en helhetsbild över vattenanvändningen i länet, en beskrivning av länets 
vattenresurser, en genomgång av identifierade hot och risker för länets 
dricksvattenförsörjning samt möjliga åtgärder på en övergripande nivå. För en 
trygg och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning behöver planen 
kompletteras på lokal nivå. Här tar den kommunala VA-planeringen vid. 
Kännedom om lokala förhållanden och tekniska anläggningar så som 

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2020-01-21-vagledning-for-regional-vattenforsorjningsplanering.html
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ledningsnät och vattenverk tillhör den kommunala vattenförsörjnings-
planeringen. 

Den nya regionala vattenförsörjningsplanen för Gävleborgs län har 
kompletterats med en karttjänst med GIS-underlag över länets 
dricksvattenresurser och en regional handlingsplan med förslag på konkreta 
åtgärder och aktuella aktiviteter/projekt. 

1.3 Uppföljning 
Länsstyrelsen föreslår att den regionala vattenförsörjningsplanen inklusive 
analysen om vattenresursernas lämplighet som dricksvattenresurs följs upp 
och uppdateras en gång varje cykel inom vattenförvaltingen som sträcker sig 
över sex år. Under tiden kommer frågorna om regional vattenförsörjning att 
hållas levande genom en årlig avstämning och uppföljningen av den regionala 
handlingsplanen med kommuner och VA-huvudmän. Länsstyrelsens 
målsättning är att det ska pågå ett gemensamt arbete för att skydda och bevara 
vattenresurser som är viktiga för vattenförsörjningen, där ny kunskap 
kontinuerligt tas fram och implementeras. 

Ett ständigt utvecklingsarbete pågår inom dricksvattenförsörjningen. Till 
exempel jobbar många kommuner för att hitta nya reservvattenlösningar och 
på flera ställen i länet utreds helt nya vattentäktsområden. Därför är det av 
stor vikt att hålla informationen om utpekade dricksvattenresurser, dvs. de 
vattenresurser som behövs för länets dricksvattenförsörjning, uppdaterad. 
Förslagsvis sker detta genom en avstämning med VA-huvudmännen en gång 
per år. Länsstyrelsens GIS-underlag med utpekade dricksvattenresurser 
aktualiseras om förändringar har kommit fram vid avstämningen. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=43d40751b206469e98d2572a406f7652
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2. Vattenanvändning 
Detta avsnitt beskriver de olika sektorernas vattenanvändning baserad på 
tillgänglig statistik från SCB. Senaste sammanställning för hushållens och 
jordbrukets vattenanvändning är från 2015. Uppdaterad statiskt från 2020 
kommer att finnas tillgänglig i slutet av november 2022. För industrins 
vattenanvändning finns data från 2020 att tillgå. 

Resultat från länsstyrelsens arbete med kartläggning av vattendomar i länet 
redovisas i slutet av detta avsnitt. 

Gävleborgs läns totala vattenanvändning uppgick 2015 till 172,5 miljoner 
kubikmeter (SCB, 2021) vilket utgjorde den sjunde största totala volymen 
jämfört med andra län. Den största andelen, 84%, användes inom industrin. 
Hushållens vattenanvändning stod för 9%, jordbruket för <1% och övrig 
vattenanvändning för 6% (Figur ). 

 

 
Figur 1. Fördelning av vattenförbrukning i Gävleborg åren 2000-2015 i 1000-tals m3  (SCB, 2021). 

2.1 Hushållens vattenanvändning 
Hushållens vattenanvändning omfattar både kommunalt vatten och enskilda 
vattentäkter. Till hushållen räknas även vattenanvändning i fritidshus. 
Kommunalt vatten står för 81% av hushållens vattenanvändning (SCB, 2021). 
Resterande vattenanvändning fördelas på enskild vattentäkt vid permanent 
boende respektive enskild vattentäkt vid fritidsboende (Figur ). 
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Figur 2. Fördelning av hushållens vattenanvändning i (SCB, 2021). 

Trenden i länet mellan åren 1995–2015 är att hushållens totala 
vattenanvändning har gått ned med ca 20% (Figur ) trots att 
befolkningsmängden har varit relativt stabil under denna tidsperiod – 
minskning med 4% 1995–2010 och ökning med 2% 2010–2015 (SCB, 2022). 
Årsförbrukningen per person har minskat gradvis över åren (Svenskt Vatten, 
2022). Detta beror bland annat på bättre och snålare utrustning i hemmet så 
som WC, munstycken och disk- och tvättmaskiner samt förmodligen en 
allmänt ökande medvetenhet om behovet av att spara på vatten. Varför år 
2010 bryter trenden är svårt att uttala något om. Det framgår dock i Figur 3 
att det är framförallt för kommunalt vatten som användningen har ökat detta 
år. Generellt sett finns det alltid en viss osäkerhet i dataunderlaget och några 
få datapunkter räcker inte för att dra långtgående slutsatser. 

 

 
Figur 3. Hushållens vattenanvändning 1995–2015 i 1000-tals m3 (SCB, 2021). 

81%
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2.2 Industrins vattenanvändning 
Industrin utgör sektorn med den största vattenanvändningen i länet och stod 
2015 för 84% av den totala vattenanvändningen i Gävleborg (Figur ). Mellan 
åren 2005–2015 har industrierna minskat sin förbrukning med 10% (SCB, 
2021). En trolig förklaring till denna minskning är att många industrier aktivt 
jobbat med att minska vattenanvändningen och övergått till mer vattensnåla 
produktionsprocesser. 2020 har dock den totala vattenanvändningen inom 
industrin ökat igen med 6% jämfört med 2015. 

Tittar man på sötvattenanvändningen så har även den minskat med ca 10% 
mellan åren 2005–2015, och ökningen var inte lika hög från 2015 till 2020 
3% (Figur ). 

Vatten som används inom industrin i länet härstammar till största del från 
egen täkt (Figur ) och används till största del som processvatten eller till 
kylning (Figur ). 

Även dricksvatten används inom industrin (Figur ), främst till sanitärt vatten 
(Figur ). Mellan 2005–2015 har användningen av dricksvatten inom industrin 
minskat stadigt med 64%. Under 2020 har dock förbrukningen av 
dricksvatten ökat med 60% jämfört mot 2015 till totalt 3,6 miljoner 
kubikmeter (SCB, 2021). 

 

 
Figur 4. Industrins olika typer av använd sötvatten i länet under åren 2005, 2010, 2015 och 2020, 1000-tals m3, (SCB, 2021). 
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Figur 5. Fördelning av industrins användningsområden för sötvatten i länet 2015 (SCB, 2021). 

Inom industrisektorn stod 2015 massa- och pappersindustrin för 56% av den 
totala sötvattenanvändningen (SCB, 2021). Industrin för tillverkning av 
kemikalier och stål är även stora vattenförbrukare. Tillsammans med massa- 
och pappersindustrin uppgår vattenanvändningen i dessa branscher till 78% 
av industrins totala sötvattenanvändning i Gävleborg (SCB, 2021). 

2.3 Jordbrukets vattenanvändning 
Enligt Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018–2030 
(Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Lantbrukarnas riksförbund, 
2018) omfattar jordbruket i Gävleborgs län cirka. 66 500 ha åkermark där 
63% används för grovfoderproduktion och 24% används för 
spannmålsodling. Animalieproduktion i form av nöt, får och mjölk är vanligt i 
länet medan gris och fjäderfä står för en mycket liten del. När det gäller 
trädgårdsproduktion så bedrivs verksamheten idag av flera mindre 
producenter. Det finns dock kommuner som planerar för växthusproduktion 
som kan antas bli mer omfattande. 

Jordbruket i Gävleborg använder vatten för djurproduktion och bevattning av 
grödor. Djurproduktionen står för nästan all användning. Bevattning sker i 
dagsläget i mycket liten utsträckning och då främst av specialgrödor så som 
trädgårdsväxter (Jordbruksverket, 2018). Ser man till vattenanvändning i 
länet i stort så utgör jordbrukets del under 1% (SCB, 2021). 

Vattenbehovet för animalieproduktionen i Gävleborgs län är sammanställt 
från SCB:s statistikuppgifter nedan. Behovet beräknas vara 1 044 769 m3/år. 
Siffrorna redovisas per djurtyp i Tabell 1. 
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Tabell 1. Vattenbehov djurhållning i Gävleborgs län (SCB, 2021). 

Djurslag Behov m3/år, 
inklusive övriga 
behov 

Antal djur, Gävleborg 
2018 

Totalt behov m3/år 

Mjölkko 54,7 8 188 447 884 

Amko 16,2 6 785 109 917 

Nöt >2år 14 13 965 195 510 

Kalvar <2år 9 12 899 116 091 

Tackor/baggar 2,325 9 727 22 615 

Suggor, 
digivande* 

6 680 4 080 

Slaktsvin >20 kg 2,4 8 577 20 585 

Smågrisar <20 kg 0,8 8 577 6 862 

Höns >20v. 0,055 76 821 4 225 

Hästar 10 11 700 117 000 

   Summa 
1 044 769 

*Antalet suggor är en uppskattning utifrån antalet slaktade grisar då korrekta siffror saknas i 
statistiken. 

 

Jordbruksverket har i sin rapport Jordbrukets behov av vattenförsörjning 
(Jordbruksverket, 2018) beräknat bevattningsbehovet för olika län. För 
Gävleborg presenteras dock inget resultat då omfattningen av bevattning i 
länet har varit för liten för att möjliggöra representativa beräkningar. 
Länsstyrelsen har sammanställt det teoretiska bevattningsbehovet för 
växtproduktionen i länet för ett torrår med 200 mm nederbörd som till 
exempel 2018 med förutsättningen att all areal skulle bevattnas. Resultatet är 
sammanställt i Tabell 2 och beräknas vara 111 956 000 m3/år. Uppgifterna 
kommer från 2018 års statistik (SCB, 2021) på vilka grödor som odlades samt 
deras vattenbehov. Siffrorna är ungefärliga då det egentliga 
bevattningsbehovet beror på flera faktorer, till exempel fördelningen av 
nederbörden, effektiviteten vid bevattning och vilka jordar som bevattnas. 

Bevattning kan bara genomföras där bevattningsanläggningar är installerade. 
Enligt Jordbruksverkets rapport (Jordbruksverket, 2018) fanns det 2016 bara 
1068 ha odlingsmark i länet som kunde bevattnas vilket tyder på en stor 
utvecklingspotential. 

  

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra18_18.html
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Tabell 2. Teoretiskt bevattningsbehov för ett torrår med 200 mm nederbörd i Gävleborgs 
län (SCB, 2021). 

Gröda 
Areal, 
ha 

Vattenbehov 
under 
vegetativ 
period, mm 
nederbörd 

Totalt 
behov, m3 

Nederbörd 
05/01–08/31 

Bevattnings-
behov, mm 

Bevattnings- 
behov, m3 

Höstvete 710 330 2 343 000     200 -130 -923 000     

Vårvete 1 610 330 5 313 000 200 -130 -2 093 000     

Råg  65 330 214 500     200 -130 -84 500     

Höstkorn 30 330 99 000     200 -130 -39 000     

Vårkorn 8 811 330 29 076 300     200 -130 -11 454 300     

Havre 3 240 330 10 692 000     200 -130 -4 212 000     

Rågvete 36 330 118 800     200 -130 -46 800     

Blandsäd 129 330 425 700     200 -130 -167 700     

Ärtor 281 330 927 300     200 -130 -365 300     

Höstraps 110 330 363 000     200 -130 -143 000     

Vårraps 34 330 112 200     200 -130 -44 200     

Höstrybs 38 330 125 400     200 -130 -49 400     

Vårrybs 440 330 1 452 000     200 -130 -572 000     

Oljelin 1 330 3 300     200 -130 -1 300     

Slåttervall 42 472 400 169 888 000     200 -200 -84 944 000     

Frövall 78 400 312 000     200 -200 -156 000     

Grönfoder 3 057 400 12 228 000     200 -200 -6 114 000     

Potatis 171 350 598 500     200 -150 -256 500     

Energiskog 58 700 406 000     200 -500 -290 000     

Trädgårds-
växter 28 200  56 000     200 0 -    

Andra 
växtslag 244   

                                   
-     200 0 -     

Träda 3 634   
                                   

-     200 0 -     

Ospec.åker
mark 609   

                                   
-     200 0 -     

      
Summa 

-111 956 000 

2.3.1 Vattenkvalitet 

Vatten som används i jordbruket ska alltid vara av en kvalitet som garanterar 
säkra livsmedel för konsumenterna (Jordbruksverket, 2018). Kvalitetskraven 
på vattnet varierar beroende på odlingstyp och tidpunkt när vattnet används. 
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2.4 Övrig vattenanvändning 
Övrig vattenanvändning omfattar kommunalt vatten till andra näringar än 
tillverkningsindustrin, bland annat byggverksamhet, varuhandel, hotell- och 
restaurang, transporter och offentlig förvaltning. Övrig användning omfattar 
även vatten till drift och underhåll av vattenverkens anläggningar samt de 
förluster som uppstår i ledningsnätet mellan vattendistributör och användare. 
Övrig användning av vatten från enskilda vattentäkter ingår inte. Övrig 
vattenanvändning varierar över åren (Figur ). 2015 uppgick den till 10 miljoner 
kubikmeter och stod för cirka. 6% av länets totala vattenanvändning. 

 

 
Figur 6. Övrig vattenanvändning1995–2015 i 1000-tals m3 (SCB, 2021). 

2.5 Vattenuttag och vattendomar 
Bortledande av vatten från ett vattenområde eller grundvatten kräver generellt 
tillstånd från mark och miljödomstolen enligt 11 kap 9§ miljöbalken. Vid 
bortledande av mindre mängder ytvatten görs en anmälan enligt 11 kap 9a§ 
miljöbalken till tillsynsmyndigheten. I miljöbalken finns två undantag från 
kravet på tillstånd och anmälan för vattenuttag: 

• Vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets 
husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. 

• Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. 

I Gävleborgs län finns totalt 67 tillståndsprövade vattenuttag. Merparten av 
vattenuttagen är för dricksvattenförsörjning. Resterande tillstånd avser 
vattenuttag för industriändamål, konstsnötillverkning, avsänkning av 
grundvatten för bergtäkt och väg, bevattning och övriga ändamål (Tabell 3). 

De 41 tillstånden som avser vattenuttag för dricksvattenförsörjning motsvarar 
verksamheten vid 63 av länets 84 aktiva allmänna dricksvattentäkter. Det 
innebär att ungefär 60% av de allmänna dricksvattentäkterna har ett tillstånd 
för vattenuttag. Hur väl dagens verksamhet överensstämmer med den 
tillståndsgivna är inte utredd. 12 av vattentäkterna har tillstånd från 
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miljöbalken, övriga tillstånd grundar sig på äldre lagstiftning och är således 
mer än 20 år gamla. 
Tabell 3. Användningsområde för de tillståndsprövade vattenuttagen i länet. Siffran inom 
parentes för dricksvattenförsörjning motsvarar de antalet vattentäkter som genom 
domarna har tillstånd för sitt vattenuttag. 

Användningsområde Antal 

Dricksvattenförsörjning 41 (av 63) 

Industri 6 

Konstsnö 5 

Avsänkning av grundvatten 4 

Bevattning 6 

Övrigt 5 

 



 

 

19 

3. Framtida vattenbehov 
Hur det framtida vattenbehovet i länet kommer att utvecklas jämfört med 
nuläget beror på flera faktorer. Befolkningsutvecklingen är en viktig faktor 
för dricksvattenbehovets omfattning. Även tekniska framsteg inom 
vattenbesparing är av betydelse. 

Nyetableringar och förändringar i industriella processer kan ha stor påverkan 
på annan vattenanvändning än dricksvatten. Politiska beslut om till exempel 
ökad livsmedelsproduktionen kan påverka jordbrukets framtida vattenbehov. 

Även framtidens klimat kan påverka vattenbehovet, till exempel genom 
varmare somrar och längre torrperioder. Den största utmaningen med 
klimatförändringen är dock att den påverkar tillgång och kvalitet av 
vattenresurserna och ökar risken för oönskade händelser. 

3.1 Samhällsutveckling 
Ett sätt att beskriva samhällsutvecklingen är med hjälp av hur befolkningen 
förändras över tid. En prognos av befolkningsutvecklingen har gjorts utifrån 
SCB:s framskrivningar. Den framtida befolkningens storlek och 
sammansättning bestäms av den senast kända årsbefolkningen och 
antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och 
flyttmönster. 

Gävleborgs befolkningsökning beräknas till drygt 2 000 personer totalt fram 
till år 2030 och cirka 17 000 fram till år 2070 (SCB, 2021). Stora lokala 
variationer finns dock. För flera av länets kommuner beräknas befolkningen 
minska. Detta gäller främst Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker. 
Befolkningen i de övriga kommunerna beräknas öka, några marginellt medan 
Gävle och Sandviken bedöms öka mest i faktiskt antal (Figur ). 

 

 
Figur 7. Befolkningsförändringar i Gävleborg 2020–2070, (SCB, 2021). 
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3.1.1 Var bor befolkningen i Gävleborg? 

Utifrån ett antagande att bosatta i tätorter försörjs med dricksvatten från 
kommunala anläggningar är det intressant att se hur stor del av länets 
befolkning som bor i tätorter. I Gävleborgs län är det stora skillnader mellan 
kommunerna vad gäller bosatta i tätorter (SCB, 2021). Gävle kommun har 
störst andel, 94% bosatta inom tätorter medan Nordanstigs kommun har 
minsta andel, 51% av bosatta inom tätorter (Figur ). 

 
Figur 8. Andel befolkning i Gävleborg bosatta i tätorter (SCB, 2021). 

3.1.2 Var planerar kommunerna framtida bostadsbebyggelse? 

Inom ramen för projekt ”Regionala tillväxtmotorer” gjordes år 2019 ett 
kunskapsunderlag för att få en övergripande bild av hur kommunerna planerar 
den fysiska utvecklingen. Dokumentet består av en övergripande kartläggning 
från litteraturstudier av de kommunala planeringsdokumenten för 
bostadsförsörjning och översiktsplanering (WSP, 2019). 

Planeringshorisonten skiljer sig mellan de olika planeringsdokumenten men 
den mest förekommande planeringshorisonten bland de undersökta planerna 
är år 2030.Totalt planeras för drygt 17 000 nya bostäder i länet. 

Resultatet i undersökningen av kommunernas planering visar att mer än 75% 
av den planerade utvecklingen framåt ligger i tätortsnära lägen, inom tre 
kilometer från tätortens centrum, vilket kommer att påverka framtidens 
vattenförsörjning. Kartläggningen visar dock att bebyggelseplaneringen 
skiljer sig mellan kommunerna. I kunskapsunderlaget har kommunerna delats 
in i tre olika grupper: regional kärna, delregional kärna samt lokal kärna 
(figur 9). Att dela upp orter och kommuner inom en geografisk yta kommer 
från den nya ekonomiska geografin och bygger på antagandet att en flerkärnig 
ortsstruktur med kärnor som motorer för orten och omlandets tillväxt kan leda 
till en bättre integration av tätorter i en ortshierarki. 
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Figur 9. Andel planerad bostadsbebyggelse i tätort och på landsbygd för kommuner med olika kärnor (WSP, 2019). 

I Gävle kommun, som är en regional kärna, planeras drygt 8 000 bostäder och 
80% av dessa genom förtätning/omvandling i tätorter eller genom tätortsnära 
expansion och ungefär 20% planeras utanför tätort. 

I de delregionala kärnorna Sandviken, Söderhamn, Bollnäs, och Hudiksvalls 
kommuner planeras 5 200 bostäder och 60% av dessa planeras genom 
förtätning eller omvandling i tätorterna. Tillsammans med den tätortsnära 
expansionen planeras alltså ca 85% i tätorten eller tätortsnära områden och 
15% planeras på landsbygden. 

I de lokala kärnorna Nordanstig, Ljusdal, Ovanåker, Ockelbo samt Hofors 
kommuner planeras sammanlagt 4 400 bostäder och ungefär 60% av den 
planerade bebyggelseutvecklingen återfinns inom eller i närhet till tätorten. 
Av dessa planeras ungefär lika delar genom förtätning eller omvandling inom 
tätorten som i tätortsnära lägen och övrig bebyggelse och 40% planeras inom 
övriga landsbygden. 

Genom att jämföra befolkningsprognoser, tätortsstatistik och kommunernas 
översiktliga planering kan man anta att behovet av vattenförsörjning kommer 
att öka mest i Gävle och Sandvikens kommuner. Där är det redan i dag störst 
andel bosatta i tätorter. I sammanhanget bör lyftas att befolkningsprognoserna 
bygger på ett förväntat antal invånare i en kommun. Det kan ge missvisande 
resultat vad gäller turistorter med ett stort antal turistboenden. I Ljusdals 
kommun är nästan all ny bebyggelse kopplat till turism i Järvsö och i 
Nordanstigs kommun pågår en stor bebyggelseutveckling i kustnära lägen. 
Befolkningsprognoserna för de båda exemplifierade kommunerna bedömer 
att befolkningen kommer att minska fram till 2030. Trots detta kommer 
behovet av vatten att öka på grund av turismens utveckling i kommunerna. 

3.2 Förväntad vattenanvändning i framtiden 

3.2.1 Hushållens vattenanvändning i framtiden 

Hushållens framtida vattenanvändning i länet påverkas av olika faktorer. 
Befolkningsutvecklingen och befolkningens fördelning mellan länets 
kommuner har stor betydelse. Befolkningsökningen enligt avsnitt 3.1, ovan 
ger en förväntad ökning av hushållens vattenbehov. Kopplat till prognosen 
där de största befolkningsökningarna väntas ske i Gävle och Sandviken så blir 
det hårdare tryck på dessa kommuner att tillhandahålla dricksvatten till 
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hushållen. Även ökat turism i Ljusdals kommun och utvecklingsområden nära 
kusten kommer att påverka hushållens vattenbehov i framtiden. 

För att hålla nere vattenanvändningen kopplat till befolkningsökningen krävs 
fortsatt utveckling av effektivare VA-teknik samt kontinuerliga aktiviteter 
och projekt med syfte att motivera hushållen till vattenbesparing och att 
använda rätt vatten på rätt plats. 

En framskrivning av vattenbehovet i framtiden kan göras genom att beräkna 
en person/års koefficient för vattenanvändning baserat på SCB:s senaste 
dataunderlag för hushållens vattenanvändning från 2015 och 2015-års data för 
länets befolkning och sedan applicerar den på de regionala 
befolkningsprognoserna från SCB. Ett problem med denna metod är att 
person/års-koefficienten inte är statisk utan har minskat gradvis över åren 
enligt SCB:s dataunderlag. Det är med andra ord svårt att förutsäga hur denna 
koefficient kommer se ut 2030/2100. 

3.2.2 Industrins vattenanvändning i framtiden 

Inom industrin används stora mängder vatten till både processer och allmän 
vattenanvändning. Gemensamt för många industrier är att de är beroende av 
stora mängder kylvatten inom sin verksamhet. Utan direkta undersökningar 
om industrins vattenanvändning är det svårt att få ett grepp om framtida 
vattenbehov. Det finns redan idag en mängd drivkrafter till vattenbesparing 
inom industrisektorn. Det är till exempel ökad försörjningstrygghet, ökat 
förtroende hos kunder och allmänhet, minskade vattenrelaterade risker, 
kostnadsbesparing, kontroll på framtida kostnadsökningar, 
produktionseffektivitet, innovationsdrivande krafter, ökad 
personalmedvetenhet samt skattelättnader och avdrag. Förhoppningsvis 
kommer de drivkrafterna att vara kvar och öka i framtiden vilket gör att den 
trend som går att se idag fortsätter och vattenförbrukningen inom industrin 
fortsätter sjunka. 

Följande faktorer påverkar industrins framtida vattenbehov till år 2100: 

• Vilka nya industrier kommer att finnas i länet under andra halvan av 
seklet? 

• Var kommer eventuella nya industrier att placeras? 
• Kommer nuvarande industrier att finnas kvar år 2100 och kommer de 

att ha samma behov av vatten? 
• Behövs dricksvattenkvalitet eller sötvatten i samma utsträckning som 

idag eller kan en större andel havsvatten användas? 
• Vilken potential finns att ytterligare spara vatten, till exempel att 

recirkulera och återanvända vatten? 

3.2.3 Jordbrukets vattenanvändning i framtiden 

Jordbruksverket har i sin rapport Jordbrukets behov av vattenförsörjning 
räknat på olika scenarion för att skatta det framtida vattenbehovet. Eftersom 
Gävleborg är ett län som idag har mycket liten bevattning så räknar de olika 
scenariona fortsatt med att länet har ett litet behov av bevattning inom 
jordbruket (Jordbruksverket, 2018). 

I de klimatförändringar vi står framför beräknas medeltemperaturen och 
medelnederbörden öka (Jordbruksverket, 2018). Vattentillgången väntas 
också öka under vintertid medan det under sommaren väntas minska 

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra18_18.html
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nationellt. Sedan torkan 2018 har frågan kring vattenbehov inom jordbruket 
väckts och med scenarion som pekar mot längre vegetationsperioder och 
ökade medeltemperaturer så förväntas jordbrukets vattenbehov öka i 
framtiden. Sveriges livsmedelsstrategi och Gävleborgs handlingsplan för 
Sveriges livsmedelsstrategi innehåller mål om att öka vår 
livsmedelsproduktion i länet. Detta innebär också ett ökat vattenbehov 
framgent. 

Jordbruksverket har tagit fram beräkningar för två olika scenarion 
(Jordbruksverket, 2018). När det gäller växtodling så har inga beräkningar 
genomförts då omfattningen av bevattning har varit för liten i länet. För 
djurhållning ses de beräknade vattenbehoven i Tabell 4. 
Tabell 4 Framtida vattenbehov för animalieproduktion i Gävleborgs län (Jordbruksverket, 
2018). 

Scenario Vattenbehov alla djurslag 2030 

Nuvarande utveckling med minskande produktion 745 000 m3 

Ökad livsmedelsproduktion 817 000 m3 

  

3.2.4 Övrig vattenanvändning i framtiden 

Övrig vattenanvändning är en heterogen grupp av olika användningsområden 
och den historiska förbrukningen visar ingen entydig trend. Därför är det 
svårt att uttala sig om den framtida utvecklingen. Mest sannolik anses att den 
kommer fortsätta variera från år till år men ligger ungefär på samma nivå som 
tidigare. 

3.3 Framtidens klimat 

3.3.1 Gävleborgs klimat historiskt 

Gävleborgs generella klimat präglas av skillnaderna mellan kustområdenas 
relativt milda klimat med svalare somrar och mildare vintrar (klass Dfb enligt 
Köppens klimatsystem), till inlandets mer variationsrika klimat med snörika, 
kalla vintrar (klass Dfc enligt Köppens klimatsystem). I inlandet sträcker sig 
den nordsvenska barrskogsregionen ner ända till de sydligare delarna av länet. 
Nederbörden är relativt jämnt fördelad över länet men med en generellt något 
högre årsmedelnederbörd i de högre delarna av yttre inlandet, jämfört med 
kusten, floddalarna och de innersta delarna av länet. 

3.3.2 Framtidsklimat i länet 

En förändring av Gävleborgs klimat har redan börjat, men hur stora 
förändringarna blir är osäkert och beror bland annat på hur stora utsläppen av 
växthusgaser blir. Därför görs beräkningar med flera olika utsläppsscenarier. 
Det finns flera möjliga utvecklingar och vilken av dem som slår in beror på 
människans förmåga att begränsa utsläppen. RCP-scenarier beskriver resultat 
av utsläppen, den så kallade strålningsbalansen i atmosfären, fram till 2100. 
Två av RCP scenarierna, 4,5 som bygger på begränsade utsläpp och 8,5 med 
höga utsläpp, är de scenarier som beskrivs på regional nivå och täcker in en 
stor variationsbredd avseende framtidens koncentrationer av växthusgaser i 
atmosfären (SMHI, 2015). 
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3.3.3 Klimatförändringarnas påverkan på dricksvattenförsörjningen 

Klimatförändringarna påverkar länets dricksvattenförsörjning på flera sätt. 
Dricksvattenutredningen En trygg dricksvattenförsörjning 
(Näringsdepartementet, 2016) slog fast att det framtida klimatet kommer att 
innebära ett antal ökade risker, som i sin tur kommer att innebära stora 
utmaningar för dricksvattenproducenterna. 

Klimatförändringarna har redan börjat visa sig på flera olika sätt i landet med 
konsekvenser för vattenproducenterna, bland annat genom översvämningar i 
Arvika (2000), Sundsvall (2000 och 2001), Hallsberg (2015) och Gävle 
(2021) samt vattenbrist där främst Gotland och Öland som har haft svåra 
förhållanden. Det finns även exempel på försämring av råvattenkvaliteten där 
det främst handlar om ytvatten med ökade halter av humus och 
mikroorganismer samt ökad tillväxt av alger i vattentäkter. Mer om riskerna 
går att läsa under avsnitt 5.3 Risker som förvärras av klimatförändringarna. 

De främsta klimatologiska och hydrologiska parametrar som kan kopplas till 
klimatförändringarna och som är relevanta för dricksvattenförsörjningen i 
vårt län redovisas i Tabell 5. 
Tabell 5. Sammanställning av förväntad utveckling av meteorologiska och hydrologiska 
parametrar i Gävleborgs län som kan kopplas till klimatförändringarna (SMHI, 2015). 

Parameter Förväntad förändring 

Årsmedeltemperatur 
luft 

Ökar ca 2 ℃ i mitten av seklet med både RCP 4,5 och RCP 8,5. I 
slutet av seklet visar RCP 4,5 uppvärmning på ca 3 ℃ och enligt 
RCP 8,5 med dryga 5 ℃. 

Medeltemperatur 
sommar 

Vid mitten av seklet är de båda RCP-scenarierna samstämmiga och 
pekar på en 2-gradig temperaturökning. Vid slutet av seklet visar 
RCP4,5 en ökning på 3 grader, medan RCP8,5 visar på en 5-gradig 
temperaturökning. 

Medeltemperatur 
vinter 

Störst uppvärmning väntas ske vintertid, med upp mot 6 ℃ enligt 
RCP 8,5 i slutet av seklet mot referensperioden 1961–1990. 
Gävleborgs mellanårsvariation är stor, men bägge scenarierna visar 
samstämmigt på mildare vintrar över hela länet. 

Värmebölja Skillnaden är störst för RCP8,5, i vilket värmeböljornas längd har ökat 
med drygt 10 dagar i slutet av seklet. Ökningen är inte fullt lika stor i 
RCP4,5, ca 5 dagar för hela länet. 

Medelnederbörd 

 

Årsmedelnederbörden ökar med 20–30%. Nederbörd ökar mest 
vintertid, störst ökning i västra delen av länet med upp mot 50% 
ökning enligt RCP 8,5. 

Kraftig 
korttidsnederbörd 

Den kraftiga korttidsnederbörden ökar, skyfallen blir intensivare och 
kommer tätare, maximal dygnsnederbörd kan öka med 15–20% 
beroende på RCP-scenario. 

Medelnederbörd 
vinter 

Vinternederbörd i slutet av seklet faller mestadels som regn och är 
relativt jämnt fördelat över länet. Vinternederbörden med RCP 8,5 
visar en ökning med dryga 50%, och ökning mest i västra delarna av 
länet. 

Medeltillrinning Årstillrinning i länet ökar uppemot 10% vid mitten av seklet. Störst 
ökning med 15–20% för Voxnan, Ljusnan, Delångersån och 
Dalälven. Störst ökning på vintern och något på hösten. För 
sommaren ses minskad tillrinning i hela länet både i mitten av seklet 
och slutet av seklet. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/04/sou-201632/
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Parameter Förväntad förändring 

Tillrinningens 
årsdynamik 

Referensperioden visar tydliga vårflödestoppar, låga sommarflöden, 
högre höstflöden och lägre vinterflöden. För Voxnan, Ljusnan, och 
Dalälven visar framtidsscenarier på tidigare vårflödestoppar, högre 
vinter- och höstflöden, och årstidsförloppet kvarstår. För 
Delångersån, Testeboån och Gavleån förändras dynamiken över året 
mot ett mer utjämnat förlopp med högre tillrinning under höst–vinter 
och lägre under vår och sommar. 

Markfuktighet Beroende på scenario visas stora ökningar i låg markfuktighet, större 
delen av länet visar med RCP 4,5 på 20–30 dagar och med RCP 8,5 
på 35–45 dagar. Med dagens klimat har vi drygt 10–15 dagar med 
låg markfuktighet. 

Medelvattenstånd 
hav 

Landhöjningen kommer att motverka till stor del havsnivåhöjningen i 
vårt län, mot slutet av seklet kan medelhavsnivån i länet variera från 
söder med +20 cm till norr med +6 cm. Detta är medianvärden i RH 
2000 och utifrån RCP 8,5. 

Extrema vattenstånd 
hav  

Tillfälliga högvattenhändelser beror på vattenståndets utgångsläge 
och på den tillfälliga höjningen. När medelvattenståndet stiger på 
grund av den pågående klimatförändringen höjs utgångsläget, vilket 
gör att den tillfälliga höjningen når ännu längre upp på land än idag 
vid samma väder. 

Vattentemperatur Vattentemperaturen i sjöar och vattendrag beror till stor del på 
lufttemperaturen, längre perioder förväntas med grader över 20 ℃
sommartid, se medeltemperatur sommar och värmebölja. Det finns 
dock en årstidsfördröjning. Vattentemperaturen i sjöar stiger i hela 
vattenmassan under hela året. Varmare klimat innebär att 
sommarskiktningar finnas kvar under en längre period än idag och 
förflyttas djupare ned i sjön. Isläggning sker under kortare period. Om 
isläggning uteblir kan detta innebära att det inte sker någon skiktning 
alls vintertid.  

Grundvattentillgång Generellt sett ökad grundvattentillgång, då mer nederbörd i form av 
regn kommer att falla under höst och vinter. I länets sydligaste del 
förväntas grundvattenbildningen dock förbli oförändrat i grov jord och 
till och med minskar med 5–10% i morän (SGU, 2007). 

Det ses en förlängd period utan grundvattenbildning sommartid vilket 
ökar sårbarheten för vattenförsörjningen. 

Särskilt känsligt för grundvattentillgången är små 
grundvattenmagasin – små enligt SGU:s indelning, (SGU, 2022) – i 
främst kustområdena. 

 

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/om-grundvattennivaer/stora-och-sma-grundvattenmagasin/
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4. Vattenresurser 
Generellt sett har Gävleborgs län bra tillgångar av både grund- och ytvatten. 
Av störst betydelse för dricksvattenförsörjningen är grundvatten ur länets 
isälvsavlagringar. Grundvattenresurserna i urberget har störst betydelse för 
den enskilda vattenförsörjningen men nyttjas i delar av glesbygden även i 
kommunal vattenförsörjning. Även ytvatten används i kommunal 
vattenförsörjning men i liten uträckning totalt sett. Ytvatten är dock den 
viktigaste resursen för annat vattenuttag än dricksvatten och är framför allt 
viktig för industrins vattenbehov. 

4.1 Grundvatten – kartläggning och bedömning 
Inom vattenförvaltningen har områden med speciellt goda förutsättningar för 
grundvattentuttag avgränsats som grundvattenförekomster. De flesta ligger i 
våra isälvsavlagringar som utgörs av sand och grus (se beskrivning av 
Gävleborgs grundvattenresurser i Bilaga 2). Även grundvattenförekomster i 
berg och i morän har avgränsats, främst där dessa används i kommunal 
vattenförsörjning. Mer information om länets grundvattenförekomster finns i 
VISS (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och HaV, 2021). 

Vattenförekomster som utnyttjas för dricksvattenförsörjningen kallas för 
dricksvattenförekomster och är skyddade enligt vattendirektivets artikel 7 för 
att garantera tillgången på vatten av god kvalitet. Detta medför att nödvändigt 
skydd ska säkerställas i syfte att undvika försämring av dessas kvalitet så att 
den vattenrening som krävs för framställning av dricksvatten ska kunna 
minskas. 

För att bedöma grundvattenförekomsternas lämplighet som dricksvattenresurs 
har en multikriterieanalys genomförts (se Bilaga1 för metodbeskrivning). Tre 
aspekter har tagits med i bedömningen: Uttagsmöjlighet, kvalitet och 
tillgänglighet. Lämpligheten visas med antal poäng (maxantal för varje 
aspekt = 7 p). Ju fler poäng ju högre är lämpligheten. Länsstyrelsen 
rekommenderar att titta på varje aspekt för sig eftersom en summering av 
poängen kan bli missvisande. För att en grundvattenförekomst kan anses 
vara av regional betydelse för dricksvattenförsörjningen behöver den 
minst ha 2 p för både, uttagsmöjlighet och tillgänglighet. Gränsen för 
regional betydelse har satts relativt låg med hänsyn till att Gävleborgs län har 
en stor andel av glesbygd vilket medför att även mindre resurser i bra lägen 
kan räcka för att uppfylla behoven på plats. Uttagsmöjlighet och tillgänglighet 
påverkas i hög grad av naturgivna förutsättningar som inte går att påverka. 
Ingen minsta poäng för regional betydelse har satts för kvalitet eftersom 
denna aspekt är enklare att åtgärda med hjälp av tekniska lösningar. Resultat 
av lämplighetsbedömningen redovisas i Bilaga 2 för alla 
grundvattenförekomster i länet. En utmaning i genomförandet av 
multikriterieanalysen har varit att det tillgängliga dataunderlaget är av 
skiftande kvalitet, noggrannhet och täckningsgrad varierar. Allteftersom ny 
kunskap tas fram behöver multikriterieanalysen uppdateras, till exempel efter 
nästa omgång av påverkansanalys och statusklassning inom 
vattenförvaltningen som beräknas vara klar i slutet av 2024. 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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4.2 Utpekade grundvattenförekomster för 
dricksvattenförsörjningen  

I dialog med VA-huvudmän och kommuner har grundvattenförekomster 
pekats ut som är viktiga för länets dricksvattenförsörjning. Utpekandet 
gjordes för tre olika syften: 

• Nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning 
• Reservvatten  
• Eventuella utökade behov i framtiden 

Målet vid utpekandet har varit att de grund- och ytvattenförekomsterna ska 
pekas ut som behövs för att matcha dricksvattenbehovet med marginal för att 
hantera risken att någon av de utpekade vattenresurserna slås ut och för att 
klara en varaktig och fungerande dricksvattenförsörjning även under de mest 
utpräglade torrförhållanden som förväntas. 

Ett ständigt utvecklingsarbete pågår inom dricksvattenförsörjningen. I ett 
flertal kommuner pågår utredningar om reservvattenlösningar, nya 
vattentäkter och eventuella avvecklingar av befintliga vattentäkter. Det är av 
stor vikt att hålla informationen om utpekade dricksvattenresurser uppdaterad, 
förslagsvis genom en avstämning med VA-huvudmännen en gång per år. 

Även grundvattenförekomster som inte uppfyller kriterierna för att vara av 
regional betydelse för dricksvattenförsörjningen kan matcha det lokala 
behovet och vara viktiga för att lösa dricksvattenförsörjningen på lokal nivå. 
Därför har även dessa grundvattenförekomster inkluderats i utpekandet. 

Totalt har 77 grundvattenförekomster i länet pekats ut varav 55 är betydande 
på regional nivå och 22 på lokal nivå (se Bilaga 3). En sammanställning av 
samtliga utpekade vattenförekomster per kommun finns i Bilaga 5. 

Det finns sex grundvattenförekomster som uppfyller kriterierna för regional 
betydelse i multikriterieanalysen (≥2 p för uttagsmöjlighet och tillgänglighet) 
men som inte pekades ut av någon kommun (Tabell 6). En av dessa, 
Iggesundsåsen-Iggesund, har nyligen avvecklats som dricksvattenförekomst 
på grund av kvalitetsproblem. De övriga ligger för nuvarande utanför 
verksamhetsområden för allmän vattenförsörjning (Anneforsåsen-Mossbo och 
Sandavlagring Sjösjö) eller ligger i närheten av andra vattenresurser som för 
närvarande bedöms som bättre alternativ (Ljusnanåsen-Vallsta, Ljusnanåsen-
Arbrå och Hoforsåsen-Roberstholm). Om dessa förutsättningar skulle ändras i 
framtiden kan någon av dessa grundvattenförekomster bli aktuell för 
dricksvattenförsörjningen. 
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Tabell 6. Ej utpekade grundvattenförekomster som enligt multikriterieanalysen skulle 
kunna bli betydande för dricksvattenförsörjningen i framtiden. 

Ås Grundvattenförekomst VISS-ID Uttags-
möjlighet 

Kva-
litet 

Tillgäng-
lighet 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Vallsta WA77044741 4 1 2 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Arbrå WA94245216 4 3 2 

Hoforsåsen Hoforsåsen-Robertsholm WA74659510 3 3 3 

Anneforsåsen Anneforsåsen-Mossbo WA37225930 3 4 2 

Iggesundsåsen Iggesundåsen-Iggesund WA90036192 5 0 4 

Iggesundsåsen Sandavlagring Sjösjö WA15856122 3 4 2 

4.3 Riksintresse dricksvattenförsörjning 
Havs- och Vattenmyndigheten har pekat ut Gävle-Valboåsens 
dricksvattenanläggningar som riksintresse för vattenförsörjning. Syftet med 
riksintresset är att skapa förutsättningar för hänsynstagande. Riksintresset ska 
uppmärksammas i planeringsprocesser, vid prövning av verksamheter och 
åtgärder som kan försvåra för anläggningens funktion. Motiven till 
utpekandet är att anläggningen har stor kapacitet och god kvalitet, nyttjas av 
många människor samt att det är en viktig resurs nu och i framtiden då det 
finns en relativ liten risk att den påverkas av klimatförändringar. 

4.4 Ytvatten 
Gävleborgs län är rik på sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenförvaltingens 
cykel 3 har avgränsat 1 940 ytvattenförekomster i länet. Länets största sjöar är 
Dellensjöarna i Hudiksvalls kommun som bildades av ett meteoritinslag och 
som numera består av Norrdellen och Sördellen. Ån med den längsta 
rinnsträckan inom länet är Ljusnan. Den sträcker sig från länets västra gräns 
vid Huskölen i Ljusdals kommun fram till kusten vid Ljusne i Söderhamns 
kommun och rinner igenom flera större sjöar såsom Tevsjön, Orsjön, Varpen, 
Bergviken och Marmen. Många av länets yt- och grundvatten har hydraulisk 
kontakt med varandra vilket betyder att grundvatten antingen fyller på 
ytvatten eller tvärtom att ytvatten fyller på grundvatten. 

4.5 Utpekade ytvattenförekomster för 
dricksvattenförsörjningen 

I dialog med VA-huvudmän och kommuner har ytvattenförekomster som är 
viktiga för länets dricksvattenförsörjning valts ut. Det är ytvattentäkter där 
ytvattnet utgör råvaran som tas in till vattenverket för beredning eller så 
används ytvattnet för att förstärka vattentillgången i en grundvattentäkt. Detta 
sker antingen genom konstgjord infiltration där ytvattnet leds till anlagda 
bassänger med genomsläpplig botten eller med inducerad infiltration där 
ytvattnet strömmar in i marken i riktning mot grundvattentäkten naturligt eller 
genom den avsänkningstratt som uttaget i grundvattentäkten skapar. Det 
senaste är vanligast i länet. Utpekandet gjordes för tre olika syften: 

• Nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning 
• Reservvatten  
• Eventuella utökade behov i framtiden 

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/atgarder-skydd-och-rapportering/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-for-dricksvattenanlaggningar.html
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Målet vid utpekandet har varit att de grund- och ytvattenförekomsterna ska 
pekas ut som behövs för att matcha dricksvattenbehovet med marginal för att 
hantera risken att någon av de utpekade vattenresurserna slås ut och för att 
klara en varaktig och fungerande dricksvattenförsörjning även under de mest 
utpräglade torrförhållanden som förväntas. 

Totalt har 32 ytvattenförekomster i länet pekats ut (Bilaga 4) där alla är 
viktiga ur det regionala perspektivet. Flertalet behövs för att förstärka 
grundvattenresurser som är av regional betydelse. Även länets fåtaliga 
ytvattentäkter bedömdes som viktiga ur ett regionalt perspektiv eftersom de 
medger stora uttagsmängder och ligger nära samhällen. En sammanställning 
av samtliga utpekade vattenförekomster per kommun finns i Bilaga 5. 

Ett ständigt utvecklingsarbete pågår inom dricksvattenförsörjningen. I ett 
flertal kommuner pågår utredningar om reservvattenlösningar, nya 
vattentäkter och eventuella avvecklingar av befintliga vattentäkter. Det är av 
stor vikt att hålla informationen om utpekade dricksvattenresurser uppdaterad, 
förslagsvis genom en avstämning med VA-huvudmännen en gång per år. 

4.6 Ytvatten viktiga för andra former av vattenbehov 
I länsstyrelsens rapport nr 2015:4, version 1 av vattenförsörjningsplanen för 
Gävleborgs län (Länsstyrelsen Gävleborg, 2016) har ytvattenförekomster i 
länet listats som medger stora vattenuttag, minst 1,5 millioner kubikmeter per 
år (Bilaga 6). Bedömningen baseras på antagandet att max. 9,99% av 
medellågvattenföringen i vattendragen och i sjöarnas utlopp får tas ut av 
ekologiska skäl. Inget ställningstagande har gjords angående vattenkvaliteten 
och eventuell reglering för vattenkraften. Länsstyrelsen bedömer att dessa 
vattenresurser är av regionalt intresse men, förutom de utpekade 
dricksvattenresurserna, främst för andra vattenbehov än dricksvatten. Sådana 
vattenuttag kan, så långt det är möjligt, med fördel göras ur dessa resurser för 
att undvika konkurrens om vattnet i de utpekade dricksvattenresurserna. Ur 
ett lokalt perspektiv kan även ytvattenresurser med betydligt lägre 
uttagskapacitet vara intressanta. 

4.7 Konkurrens om dricksvatten 
Alla kommuner förutom Gävle baserar sin nutida och framtida 
dricksvattenförsörjning på vattenresurser inom de egna kommungränserna. 
Bara en grundvattenförekomst (WA14118356, Glössbo) som sträcker sig över 
kommungränsen mellan Bollnäs och Söderhamn har pekats ut av båda 
kommunerna (Bilaga 3) som reserv och för framtida utökade behov medan 
den redan ingår i Bollnäs nuvarande dricksvattenförsörjning. Bland ytvatten 
har Storsjön pekats ut av både Sandviken och Gävle kommun för nuvarande 
dricksvattenförsörjning respektive framtida utökade behov (Bilaga 4). En 
mellankommunal dialog behövs för dessa vattenresurser. Den enda 
kommunen i länet som anger att situationen med tanke på tillgång till 
dricksvatten är ansträngd i nuläget är Gävle kommun. Vattenleverantören 
Gästrike Vatten AB har påbörjat ett mellankommunalt samarbete med 
Älvkarleby kommun i Uppsala län för att trygga dricksvattenförsörjningen till 
både kommunerna genom att gemensamt bygga ett nytt vattenverk vid Mon i 
Älvkarleby kommun. Genom en överföringsledning kommer dricksvatten att 
kunna levereras till Gävle tätort med inriktning på start 2026. Den viktigaste 
dricksvattenresursen för Gävle tätort kommer även i fortsättningen att vara 
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Gävle-Valboåsen som utsätts för växande exploateringstryck. Ljusdals och 
Nordanstigs kommun har uttryckt ett ökat behov av dricksvatten i en nära 
framtid kopplat till ökad turism och ny bebyggelse i strandnära lägen. 
Länsstyrelsen bedömer att utmaningen med att tillgodose dessa behov hellre 
ligger i att hitta ekonomiska lösningar för utbyggnaden än i att råvattnet inte 
räcker till. 

Inom den allmänna dricksvattenförsörjningen upplevs i nuläget ingen 
konkurrens från andra vattenanvändare såsom industri, jordbruk, vattenkraft 
eller konstsnötillverkning enligt information från VA-bolag och kommunerna 
som framkom på kommunvisa avstämningsmöten med länsstyrelsen. 

4.7.1 Utveckling i framtiden 

Länsstyrelsens bedömning är att inga större förändringar av situationen 
förvänts ske till 2030. Därefter riskerar situationen i Gävle stad att förvärras 
på grund av ökad exploatering på Gävle-Valboåsen och befolkningsökningen 
som beskrivs i avsnitt 3.1. Även Sandvikens befolkning förutses växa på 
längre sikt vilket skulle kunna medföra utmaningar för vattenförsörjningen. 
Som beskrivs i avsnitt 5.3.4 förväntas klimatförändringarna ha en större 
negativ effekt på grundvattentillgången i länets södra del, där både Gävle och 
Sandviken är belägna, än i norra delen av länet. 

4.8 Vatten till enskild vattenförsörjning 
Till skillnad från allmän vattenförsörjning som är beroende av tillräckligt 
stora uttagsmängder är det relativt enkelt att hitta tillräckligt med vatten för 
att försörja ett eller några hushåll. Problem kan uppstå om bebyggelsetätheten 
i ett område ökar och konkurrensen tilltar. Samtidigt ökar risken för spridning 
av föroreningar till exempel från enskilda avlopp. 

I små grundvattenmagasin – enligt SGU:s indelning, (SGU, 2022) – som 
nyttjas för enskild vattenförsörjning är den begränsande faktorn oftast 
jordtäckets och bergets förmåga att magasinera vatten, markens 
magasineringsförmåga. Det beror på att grundvattenbildningen som regel är 
liten på sommaren när uttagen är som störst och att påfyllningen inte sker 
förrän på hösten. I vissa fall kan det även vara för liten grundvattenbildning i 
sig eller att uttagskapaciteten i själva brunnen som begränsar 
uttagsmöjligheten. I början av 2021 lanserade SGU en ny karttjänst om 
grundvattentillgång i små magasin som underlättar bedömning av risker och 
samhällsplanering i områden med enskild vattenförsörjning (SGU, 2021). 
Som underlag i karttjänsten har använts indata om grundvattenbildning, 
markens magasineringsförmåga, torrperiodens längd samt brunnarnas 
uttagskapacitet. 

SGU:s underlag visar att grundvattentillgången i små magasin varierar stort 
över länet. Områden med låg tillgång förekommer i alla kommuner. Längs 
kusten är områden med låg tillgång frekventa och i kombination med ett stort 
antal sommarboende kan kusten och skärgården anses vara ett högriskområde 
för vattenbrist och saltvatteninträngning. 

Vatten till enskild vattenförsörjning i länet tas även från ytvattentäkter där 
uttag av processvatten inom industrin är vanligast. Andra 
användningsområden är till exempel konstsnötillverkning och bevattning av 
grödor och trädgårdsväxter. 

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/om-grundvattennivaer/stora-och-sma-grundvattenmagasin/
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2021/februari/ny-karttjanst-om-grundvattentillgang-i-sma-magasin/
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2021/februari/ny-karttjanst-om-grundvattentillgang-i-sma-magasin/
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5. Hot och risker för 
dricksvattenförsörjningen 

Den kontinuerliga tillgången till vatten av bra kvalitet är en grundläggande 
förutsättning för att samhället ska fungera, och en krissituation med 
dricksvattenbrist påverkar hela samhället. Enskilda invånare, samhällsviktiga 
verksamheter och näringslivet drabbas om dricksvattenförsörjningen inte 
fungerar. För en trygg och robust vattenförsörjning krävs analys och 
planering, långsiktigt och strategiskt underhållsarbete samt anpassningar till 
förändrade förutsättningar. Det behövs en god beredskap för att kunna klara 
dricksvattenstörningar. 

Vattenförsörjningen är ett komplext system och länsstyrelsens 
riskidentifiering har haft som utgångspunkt att beakta hot mot hela 
försörjningssystemet. 

Hot- och riskbilden påverkas av flera faktorer som platsspecifika 
förhållanden, aktiviteter och lokala effekter av klimatförändringarna. 
Förutsättningarna skiljer sig på så sätt mellan och inom länets kommuner. I 
ett större perspektiv påverkas hotbilden mot vattenförsörjningen även av det 
säkerhetspolitiska läget, med en ökad instabilitet och oförutsägbarhet i 
Sveriges närområde (Livsmedelsverket/Försvarshögskolan, 2021). 

Den regionala vattenförsörjningsplanen tar upp hot och risker som är 
relevanta för länets vattenförsörjning på ett övergripande plan. Resultatet är 
tänkt som en vägledning för länets kommuner, andra lokala och regionala 
aktörer i deras strategiska arbete, med detaljerade riskanalyser och 
åtgärdsarbeten. 

5.1 Föroreningar 
Potentiella föroreningskällor kan utgöra ett hot gentemot vattenresurserna i 
länet. Föroreningar kan spridas på olika sätt. En del föroreningskällor är 
tydligt avgränsade, såsom en industri eller ett förorenat område, medan andra 
är diffusa, exempelvis växtskyddsmedel eller vägsalt från halkbekämpningen. 

Föroreningar kan vara kopplade till plötsliga händelser, såsom olyckor med 
utsläpp som följd. Vanligast är dock att utsläppet pågår över längre tid. Hur 
omfattande konsekvensen blir beror på vilken slags förorening det handlar 
om, i vilken mängd den släpps ut, hur genomsläpplig marken är och vilken 
vattenresurs som påverkas. Det är både svårt och kostsamt att rena råvatten 
som blivit förorenat. Det är därför viktigt att minska sannolikheten för 
föroreningsrisker, vilket görs med förebyggande åtgärder. Centralt för att 
hantera risken för föroreningar är den långsiktiga planeringen av samhällen 
och markanvändningen samt inrättandet av vattenskyddsområden. 

Betydande föroreningskällor i Gävleborgs län är: 

• Miljöfarliga och industriella verksamheter 
• Väg- och järnvägstrafik 
• Förorenade områden och gamla miljöskulder 
• Jordbruk, lantbruk och djurhållning 
• Skogsbruk 
• Bebyggelse och urban markanvändning 
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Pålning och borrhål för vattenuttag, observationsrör och termisk energilagring 
kan öka risken för förorening av grundvattnet då potentiellt förorenat vatten 
från ytan eller högre grundlager kan ledas direkt ner till grundvattennivån. 
Bristfälligt tätade borrhål kan dessutom skapa en hydraulisk kontakt mellan 
naturligt åtskilda grundvattenmagasin, vilket kan bidra till en snabbare 
spridning av föroreningar. Även grustäkter som saknar ett skyddande 
jordlager ökar risken att förordningarna snabbt sprider sig till grundvattnet. 

Kunskapen om olika ämnens hälso- och miljöfarlighet utvecklas hela tiden. 
Ökad medvetenhet och kunskap om föroreningars risker kan leda till 
uppdateringar av riktvärden och kan komma att ställa ytterligare krav på vår 
hantering i framtiden. Ett aktuellt exempel på en sådan omvärdering är PFAS. 

5.2 Negativ påverkan genom exploatering och 
samhällsutveckling 

Mindre ingrepp i samband med uppförande av bostäder, verksamheter och 
infrastruktur blir ofta förbisedda som risker eftersom de var för sig utgör en 
liten påverkan på vattenresurserna. Sett över tid utgör dock de sammantagna 
effekterna av exploatering en påtaglig risk mot vattenförsörjningen i länet. 

Det ställs höga krav på att nya samhällsbyggnadsprojekt ska utreda markens 
lämplighet för projektets ändamål och kartläggning av miljöpåverkan. Frågor 
om vattenförsörjning behöver integreras tidigt i planprocessen för att 
säkerställa att vattenförsörjningen till nya områden kan säkras, och att 
eventuell påverkan på dricksvattenresurser och andra vattenförekomster 
utreds och hanteras (Boverket, 2020). 

5.2.1 Risker under byggskedet 

Byggskedet medför risker för skada på grundvattenresurser som kan påverka 
vattenförsörjningen. Riskerna är oftast tillfälliga och upphör när arbetet är 
slutfört, som exempelvis grumling och frigörande av miljöfarliga ämnen från 
förorenad mark. Under byggskedet föreligger också risk för utsläpp och 
läckage av miljöfarliga ämnen från själva arbetsplatsen, exempelvis 
drivmedel och smörjoljor från fordon och maskiner. 

Det är nödvändigt att genomföra adekvata utredningar av mark- och 
grundvattenförhållanden samt att använda lämpliga arbetsmetoder. Sker 
markarbeten på grundvattenförekomster riskerar arbetet att skada eventuella 
lerlager som överlagrar och skyddar grundvattnet. Om sådant lager skadas i 
närhet av en vattentäkt kan råvattnet förorenas och, i värsta fall, förstöras 
(Boverket, 2020). Även pålning och borrning kan öka risken för förorening av 
grundvattnet (se avsnitt 5.1). Behoven av energilagringssystem, som 
exempelvis borrhålslager eller grundvattenlager, antas öka framöver och 
dricksvattenintresset måste vägas in för att bedöma lämpliga placeringar. 
Byggnationsarbeten ställer även höga krav på samordning för att exempelvis 
undvika skada på vattenledningar vid underjordsarbeten. 

5.2.2 Minskad lokal grundvattenbildning 

Den ökade andelen hårdgjorda ytor försämrar förutsättningarna för 
grundvattenbildningen. Många små ytor tillsammans leder till en stor 
påverkan, därför måste bedömningen ske sammantaget för hela 
tillrinningsområdet. Konsekvenserna av att mindre vatten infiltreras till 
grundvattnet ackumuleras över tid. Samtidigt som fler hårdgjorda ytor 
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introduceras i samhället ställer klimatförändringarna högre krav på en 
grundvattenbildning som fungerar. Även om åtgärder vidtas för att 
kompensera för den förlorade infiltrationsförmågan, kan det vara svårt att 
kompensera för denna helt och hållet. Dessutom ska konstgjord infiltration 
helst ske på betryggande avstånd till vattentäkten för att minimera risken för 
förorening. 

Frågan om kvantitativ påverkan över lång tid med potentiellt ändrade 
förutsättningar ska hanteras i de planeringsunderlag som finns för den 
långsiktiga planeringen av samhället, både utifrån en förväntad 
normalsituation och en ”värsta tänkbar situation” (SGU, 2022). 
Grundvattenmagasin är ofta tröga system som återhämtar sig långsamt. 

5.2.3 Dagvatten 

Vilken typ av föroreningar som sprids med dagvattnet är beroende av 
områdets markanvändning och mänskliga aktivitet. De föroreningar som 
sprids kan skilja sig åt mellan exempelvis bostadsbebyggelse, trafiktäta 
områden och industriområden. Generellt är dagvattnet i områden med 
bostadsbebyggelse mindre förorenat. Exempel på föroreningar som kan 
spridas med dagvattnet är vägsalter från halkbekämpning, utsläpp från 
avgaser, näringsämnen, metaller, organiska miljögifter och olja. 

Påfrestningar på dagvattenhanteringen är att vänta, eftersom frekvensen av 
kraftiga skyfall i länet förväntas öka i framtiden. Fler hårdgjorda ytor innebär 
också att en större andel regnvatten och smältvatten stannar kvar på markytan 
som dagvatten. Dagvattensystem är oftast dimensionerade för flöden som 
motsvarar 10–20-årsregn. Större regnmängder och skyfall hanteras genom 
planering av, till exempel, översvämningsytor eller fördröjningsdammar. En 
bristande hantering av dagvatten ökar risken för översvämning och spridning 
av föroreningar. Stora mängder dagvatten kan även orsaka bräddning av 
avloppsvatten när ledningsnäten inte är separerade från varandra. 

Hanteringen av dagvatten ska framgå vid nya detaljplaner och planprogram. 
En bra åtgärd för att säkerställa en hållbar dagvattenhantering är att 
genomföra en dagvattenutredning. Det är också bra att se dagvatten i ett större 
perspektiv. Till exempel kan det behövas gemensamma flödesvägar för flera 
områden eller stadsdelar. 

5.3 Risker som förvärras av klimatförändringarna 
Förutsättningarna för den regionala vattenförsörjningen förändras successivt i 
takt med klimatförändringarna. De förändrade förutsättningarna medför både 
direkt och indirekt påverkan på vattenförsörjningen. 

5.3.1 Brunifiering 

Ökandet av humushalter i ytvatten påverkar ytvattnets färg och vattenmassans 
siktdjup, så kallad brunifiering. Brunifieringen är inte hälsoskadlig, samtidigt 
bidrar ökade humushalter till partikelbunden spridning av föroreningar samt 
en större belastning på vattenreningen (Livsmedelsverket, 2019). 

Ökningen av humushalter har en tydlig koppling till det förändrade klimatet 
och således bedöms ökningen av humushalter bli ännu större i framtiden, men 
redan idag syns en ökning av humushalter i ytvatten (Livsmedelsverket, 
2019). Brunifiering anses inte vara något problem för grundvattentäkter. 
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5.3.2 Högre vattentemperatur 

Ett varmare klimat medför ökad risk för sämre vattenkvalitet på flera sätt: 
Säsongsmässiga skiktningar i vattenmassan (varmt ytvatten och tyngre, 
kallare vatten längre ner) kan kvarstå under längre perioder än idag och 
motverka omblandning av vattenmassan. Stillastående bottenvattnen ökar 
risken för syrebrist i bottenvattnet. Vid syrebrist går järn, mangan och fosfor 
från bottensediment i lösning och tillförs vattnet. Ett varmare klimat leder 
också till högre vattentemperaturer i sig vilket innebär en större risk för 
mikrobiell tillväxt och att vattnet kan behöva kylas innan det behandlas 
(Livsmedelsverket, 2019), vilket i sin tur ställer högre krav på 
vattenreningsverken. Hur råvattnet påverkas beror på flera faktorer, bland 
annat på vattendjupet och var intaget av råvattnet är lokaliserat. 

Riskerna med högre vattentemperaturer är framförallt aktuella att beakta för 
ytvattentäkter som är känsligare för lufttemperaturens variationer än 
grundvattentäkter. I ett längre tidsperspektiv föreligger risken dock även för 
grundvattentäkter. SGU:s mätningar visar att grundvattentemperaturen in 
genomsnitt har ökat med 1,5 grader sedan 1970-talet (SGU, 2021). 

5.3.3 Översvämning 

Översvämningar orsakas av kraftig nederbörd eller hastig snösmältning, med 
konsekvensen att områden som normalt är torra hamnar under vatten. Extrem 
nederbörd i städer kan innebära en mycket hög belastning på ledningsnäten 
för vatten och riskera både bräddningar och översvämningar. Översvämningar 
ökar risken för att orent vatten tränger in i dricksvattensystemet framför allt i 
de delar som inte är trycksatta såsom brunnar, vattentorn, utomhusbassänger 
eller infiltrationsanläggningar. Även råvattnet kan påverkas om orent vatten 
tränger in i otäta borrhål eller infiltrerar i genomsläpplig mark. Också vid 
enskild vattenförsörjning ökar risken att orent vatten tränger in i brunnar. 

Hur omfattande en översvämning blir beror på markfuktigheten vid tillfället, 
liksom hur det ser ut med bebyggelse och infrastruktur på platsen. Det ställs 
högre krav på dagvattenhanteringen i områden med en stor andel hårdgjorda 
ytor eftersom marken inte kan magasinera vatten i samma utsträckning. 
Sannolikheten för översvämningar förväntas öka i framtiden som en 
konsekvens av klimatförändringarna. Skyfall med extrem nederbörd sker ofta 
mycket lokalt och är svåra att prediktera. 

5.3.4 Torka och grundvattenbrist 

Torka kan uppstå under perioder med lite eller ingen nederbörd. Följden kan 
bli vattenbrist för djur, växter och mänskliga aktiviteter. På lite längre sikt 
kan konsekvensen bli låga vattenstånd i vattendrag och sjöar. De negativa 
effekterna av torka blir mest påtagliga under sommaren då temperaturerna 
generellt är höga, avdunstningen är hög och växterna behöver mycket vatten. 
Under sommarhalvåret ökar vattenförbrukningen vanligtvis, samtidigt som 
tillgången begränsas. Då kan nettoeffekten bli negativ med vattenbrist som 
följd. Speciellt i små grundvattenmagasin – enligt SGU:s indelning, (SGU, 
2022) – som i stor utsträckning nyttjas för den enskilda vattenförsörjningen. 
Särskilt utsatta är små grundvattenmagasinen i kustområden med hög andel 
sommarboenden. På så sätt kan långvarig torka leda till grundvattenbrist, och 
en konkurrenssituation mellan vattenuttagen för olika verksamheter. 

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/om-grundvattennivaer/stora-och-sma-grundvattenmagasin/
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Den kommunala vattenförsörjningen i länet tar oftast sitt vatten ur stora 
grundvattenmagasin – enligt SGU:s indelning, (SGU, 2022) – vanligast ur 
isälvsavlagringar med stor magasineringsförmåga. Dessa magasin är inte lika 
känsliga för perioder med torka. En enkätundersökning från Svenskt Vatten 
efter den senaste stora torkan sommaren 2018 visar att den främsta 
anledningen till införandet av åtgärder, såsom bevattningsförbud och 
uppmaningar att spara vatten, var kapacitetsbrist hos vattenverken och inte 
som en konsekvens av bristande råvattentillgång (Svenskt Vatten, 2018). 
Låga grundvattennivåer kan även uppstå i de stora grundvattenmagasinen om 
grundvattenbildningen blir mindre än vanligt. Detta hände senast år 2016 
(SMHI, 2022). I grundvattenmagasin med stora vattenuttag kan det ta flera år 
med återhämtningen från låga till normala vattennivåer. 

Sett över hela året anses klimatförändringen öka grundvattenbildningen och 
därmed grundvattentillgången i stora delar av länet, då mer nederbörd i form 
av regn kommer att falla under höst och vinter. I länets sydligaste del 
förväntas grundvattenbildningen dock förbli oförändrad i grov jord och 
minska med 5–10% i morän (SGU, 2007). I länet som helhet väntas en 
förlängd period utan grundvattenbildning sommartid, vilket ökar sårbarheten 
för vattenförsörjningen (Livsmedelsverket, 2019). En del magasin som i dag 
har tillräcklig magasineringsförmåga kanske inte räcker till i framtiden. 

Varmare klimat och torka medför även risk för bränder. Skogsbränder kan, 
förutom att skada skogen, bland annat leda till omfattande skador på 
bebyggelse och anläggningar, medföra spridning av skadliga partiklar samt 
påverka vattenkvaliteten. Brandsläckningsarbetet kräver även vatten för 
släckningsarbete och för att avgränsa brandens utsträckning. 

5.4 Ohållbart vattenuttag leder till negativ vattenbalans 

5.4.1 Ökat uttag 

Varma och torra perioder ger upphov till ökad vattenförbrukning och ett ökat 
vattenuttag. Då den ökade vattenförbrukningen i sin tur sammanfaller med 
ledigheter och ökad fritidsaktivitet under sommarmånaderna så kan ökningen 
härledas till bland annat uttag av vatten för pooler och för bevattning av 
växtlighet. Ökade vattenuttag riskerar att påverka vattenbalansen negativt. 
Överuttag kan leda till att grundvattnets strömningsriktning i marken 
förändras och förorenat vatten som annars inte når vattentäkten leds dit. En 
annan konsekvens av negativ vattenbalans kan vara saltvatteninträngning i 
brunnar. Sjunkande grundvattennivåer leder generellt till ökade halter av 
kemiska ämnen i vattnet på grund av mindre utspädning (SGU, 2022). När 
markzoner som annars är vattenmättat torkar ut kan oxidation frigöra 
oönskade ämnen som hamnar i grundvattnet när nivåerna stiger igen. 

Mest sårbar för ökade vattenuttag är den enskilda vattenförsörjningen ur de 
små grundvattenmagasinen, särskilt gäller detta vid kustområden under 
perioderna sommar och höst (Livsmedelsverket, 2019). Det blir därför särskilt 
viktigt att planera för användningen av vattenresurserna i sårbara områdena 
för att i förlängningen säkra vattenförsörjningen. 

5.4.2 Saltvatteninträngning 

Salt havsvatten har en högre densitet än sötvatten och lägger sig i ett skikt 
under sötvattnet. När sötvattnet i en kustnära brunn tar slut är det i stället 

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/om-grundvattennivaer/stora-och-sma-grundvattenmagasin/
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saltvatten som pumpas upp. I fickor och hålrum i berg kan finnas saltvatten 
från tidigare istider med andra kustförhållanden, relikt saltvatten. Risk för 
saltvatteninträngning finns även längre bort från kusten i områden som ligger 
under högsta kustlinjen (SGU, 2007). 

Följderna av en inträngning kan påverka vattenkvaliteten negativt eller 
förstöra dricksvattnet permanent. Salt i grundvatten kan också orsakas av 
halkbekämpning med salt på vägar. Förhöjda salthalter i vattnet ger en ökad 
belastning på ledningsnätet då det medför en ökad korrosion. 

Högriskområden för saltvatteninträngning i Gävleborgs län är kustnära 
områden med mycket bebyggelse och enskild vattenförsörjning. 

5.4.3 Kunskapsbrist om vattenuttag 

Kunskapen om vilka vattenuttag som finns och vilka mängder som tas ut är 
generellt dålig. Pålitlig information om vattenuttag är en viktig del i att 
bedöma vattentillgången i vattenförekomster, och det är särskilt viktigt under 
perioder med torka. Huvudregeln är att vattenuttag kräver tillstånd, men det 
finns verksamheter som är undantagna från huvudregeln och kunskapsläget är 
därför inte heltäckande (SMHI, 2020). 

Kunskapsbristen kring vattenuttag minskar möjligheten att införa rätt åtgärder 
på rätt plats och i rätt tid. Det påverkar även den långsiktiga planeringen för 
hur samhällets vattenresurser ska användas och blir på så sätt en risk i 
vattenförsörjningen. 

5.5 Bristande robusthet i ledningsnäten 
Ledningsnäten är en central del i en väl fungerande och robust 
dricksvattenförsörjning. Skador på ledningsnätet kan uppstå som en 
konsekvens av en yttre påverkan, korrosion eller slitage. Många ledningar har 
idag ett stort behov av underhåll och upprustning, och det finns ett stort 
förnyelsebehov i länet. Samtidigt är takten på förnyelsen av ledningsnätet 
generellt låg. Risken finns att fokus skiftas från långsiktigt och strategiskt 
förnyelsearbetet, till hantering av akuta driftstörningar och 
underhållsåtgärder. 

Uppstår skada på ledningsnätet kan konsekvenserna bli betydande, eftersom 
det kan leda till avbrott i distributionen. Avbrott i vattendistributionen kan 
innebära att vattnet står stilla och att systemet blir trycklöst, vilket i sin tur 
riskerar tillväxt av sjukdomsalstrande mikroorganismer i ledningarna. På flera 
ställen är ledningsnäten för vatten och avlopp placerade nära varandra. Om 
det uppstår samtidiga skador på avloppsledningen kan avloppsvatten tränga in 
i den trycklösa dricksvattenledningen. 

Frågor som rör dricksvattenförsörjning och läckage har länge haft en låg 
prioritet, då Sverige historiskt haft god tillgång till vatten. I genomsnitt ligger 
vattenförlusten på cirka 20%. Läckage i ledningsnätet ger vattenförlust, och 
innebär stora energikostnader främst kopplat till pumpning (Svenskt Vatten 
Utveckling, 2019). I EU:s 2020 års dricksvattendirektiv som ska 
implementeras i Sverige senast 2023 har det införts en skyldighet för 
medlemsstaterna att bedöma vattenläckagenivåer och potentialen för minskat 
läckage (Näringsdepartementet, 2021). 
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I framtiden väntar ett förändrat klimat med högre sannolikhet för torka, 
översvämningar och värmeböljor, vilket skapar mer rörelse i marken. Den 
fysiska påfrestningen på ledningsnätet samt sannolikheten att en skada 
uppstår ökar. Klimatförändringarna förväntas också orsaka stigande 
vattentemperaturer och större variationer i vattentemperaturerna, vilket i sin 
tur kan leda till expansion av ledningar – och i förlängningen fler rörbrott 
(Livsmedelsverket, 2019). Det är alltså viktigt med en strategisk förnyelse av 
ledningsnätet och en plan som är långsiktig, för att upprätthålla ledningarnas 
kvalitet över tid. 

Det är upp till respektive VA-huvudman att ta fram en plan för sitt 
förnyelsearbete. Där kan faktorer såsom ledningsnätets ålder, markstabilitet, 
omgivande förhållanden, trafiknivån, nederbörd och material vara vägledande 
i prioriteringar av åtgärder i förnyelsearbetet. 

5.6 Samhällsstörningar 
Många olika händelser och samhällsstörningar som kan komma att drabba 
dricksvattenförsörjningen, såsom kemikalieolyckor, oljeutsläpp, smitta via 
dricksvatten och översvämningar. Några har nämnts under andra rubriker i 
kapitlet. 

Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) är ett verktyg och underlag som kan 
användas för att identifiera vilka händelser som leda till störningar i 
dricksvattenförsörjningen inom en kommun. Genom att identifiera potentiella 
händelser kan kommunen förbereda sig för dessa genom planering. Övning är 
också nödvändigt för att upprätthålla och öka förmågan att hantera 
samhällsstörningar. 

5.6.1 Olycksrisk 

I Gävleborg finns många och tunga industrier, ett logistiknav i form av Gävle 
Hamn samt flertal stora vägar och järnvägar som går genom länet. En olycka 
som inträffar på en industri, i anslutning till väg eller järnväg riskerar att 
medföra utsläpp av petroleumprodukter och andra föroreningar som kan 
spridas till närbelägna dricksvattentäkter. 

Det är både svårt och dyrt att rena grundvatten som har förorenats och 
etableringen av eventuella nya reningssteg i ett vattenverk kan ta lång tid, 
varför även mindre olyckor får omfattande konsekvenser. Hur omfattande 
konsekvenserna blir beror till stor del på var olyckan inträffar och hur sårbart 
området är. En olycka som inträffar på en vattentäkt kräver skyndsamma 
åtgärder för att undvika en svårare störning i vattenförsörjningen (MSB, 
2020). Akuta föroreningar kan även spridas till vattenresurser i händelse av 
en brand, då släckvattnet kan innehålla föroreningar, (Näringsdepartementet, 
2016). Det är viktigt att lämpliga släckmetoder används, och eventuellt också 
uppsamling av släckvatten. 

Beredskapen för att hantera den här typen av olyckor är generellt god då 
ansvarsroller och åtgärder finns definierade för hur ett utsläpp ska hanteras. 
Övning är viktigt för att upprätthålla och öka förmågan. 

Ett alltmer ostadigt klimat förväntas innebära en ökad påfrestning på vägar, 
järnvägar och anläggningar. Det är sannolikt att det kommer att ställas högre 
krav på utformningen av infrastruktur och underhåll för att minska risken för 
olyckor i framtiden. 
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5.6.2 Otillräcklig beredskap 

Om ordinarie dricksvattenförsörjning av någon anledning inte kan användas, 
behövs nödvatten. Enligt Livsmedelsverket är många privata och offentliga 
verksamhetsutövare inte tillräckligt förberedda för en kris som innebär 
störningar eller avbrott i dricksvattenförsörjningen. Även i Gävleborgs län 
behöver fler kommuner ta fram en nödvattenplan och/eller arbeta bredare 
med nödvattenplanering. 

Utifrån kommunernas geografiska områdesansvar är nödvatten en bredare 
fråga än distribution till hushållen. Nödvattenplaneringen behöver även ta 
hänsyn till verksamheter och funktioner som är nödvändiga för samhället och 
som är sårbara för allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen. 

Det krävs generellt ett omfattande analys- och planeringsarbete för att ta fram 
en väl förankrad nödvattenplan, även om arbetsinsatsen skiljer sig mycket 
mellan en stor och liten kommun. Livsmedelsverket har tagit fram en guide 
för planering av nödvatten som kan används som metodstöd i arbetet 
(Livsmedelsverket, 2017). 

5.7 Avsiktliga hot  
Hot från en aktör med avsikt och förmåga att utföra olika typer av angrepp, 
antagonistiska hot, har kommit att bli en tydligare hotbild kopplat till 
dricksvattenförsörjningen. En motståndare kan genomföra aktiviteter som 
exempelvis desinformationskampanjer, cyberattacker, spioneri och sabotage 
för att utnyttja sårbarheter i samhället (Livsmedelsverket/Försvarshögskolan, 
2021). Kunskapen om, och beredskapen för antagonistiska hot behöver öka. 

För att skydda dricksvattenförsörjningen mot antagonistiska hot behöver 
också informationen om den hanteras på ett säkert sätt. Synen på information 
som rör vattenförsörjning har förändrats de senaste åren, bland annat på grund 
av regeringens beslut att återuppta totalförsvarsplanering och förändringar i 
säkerhetsskyddslagstiftningen. Känslig information som inte hanteras eller 
delas på ett säkert sätt riskerar att höja sårbarheten för dricksvatten-
försörjningen lokalt och regionalt. 

5.7.1 Sabotage 

Avsiktligt sabotage kan tänkas medföra risker för vattenförsörjningen i länet, 
om dricksvattenförsörjningen blir en måltavla för aktörer som med avsikt vill 
skada samhällsviktig verksamhet. Även om dricksvattenförsörjningen inte är 
det primära målet, kan skadegörelse och angrepp på andra objekt komma att 
få en negativ påverkan på kritiska beroenden, till exempel råvattenresurser 
och infrastruktur. 

Risker för sabotage kopplade till dricksvattenförsörjningen har olika karaktär 
och kan beröra råvatten, täkter och anläggningars funktionalitet och styrning, 
liksom kvaliteten på det dricksvatten som levereras till konsumenterna 
(Näringsdepartementet, 2016). 

Säkrandet av dricksvattenförsörjningen kan genomföras på olika sätt, till 
exempel beskriver ”Lås och bom” föreskrifterna LIVSFS 2008:13 
(Livsmedelsverket, 2008) åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse 
riktad mot dricksvattenanläggningar. Livsmedelsverket har dessutom en mer 

https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/dricksvattenproduktion/guide-for-nodvattenplanering
https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/dricksvattenproduktion/guide-for-nodvattenplanering
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/livsfs-200813
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utförlig vägledning om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse 
(Livsmedelsverket, 2021). 

5.8 Kritiska beroenden 
Dricksvattenproduktionen behöver vara motståndskraftig för att kunna 
hantera olika former av påverkan. För en robust vattenförsörjning måste 
vattenproducenter ha beredskap och planering som garanterar att 
verksamheten fortlöper vid störda förhållanden. I dricksvattenförsörjningen, 
precis som inom livsmedelsförsörjningen i stort, är produktionen beroende av 
tillgång till el, transporter, personal, laboratorier, materiel, etc. I planeringen 
är dessa så kallade ”kritiska beroenden” en viktig pusselbit. 

5.8.1 Kemikalier 

En del av stärkt beredskap handlar om att säkra tillgången till kemikalier för 
vattenrening, så att befolkningen får ett rent och säkert dricksvatten. Sverige 
saknar idag lager av reningskemikalier, vilket gör dricksvattenförsörjningen 
beroende av fungerande leveranskedjor (Livsmedelsverket, 2022). 

Beredskapen hos de kommunala dricksvattenproducenterna är enligt 
Livsmedelsverket generellt låg utifrån ett stort importbehov och ”just-in-
time”-principen. För att minska sårbarheten gällande tillgång, omfördelning 
och lagerhållning av kemikalier föreslår Livsmedelsverket ett antal åtgärder 
in sin rapport 2021 - Försörjning av kemikalier inom den svenska 
dricksvattenproduktionen (Livsmedelsverket, 2021). På lokal nivå nämns 
åtgärder som lokal lagerhållning och förmåga att ställa om processen. 

Klimatförändringarna förväntas medföra en försämring av råvattnets kvalitet, 
bland annat på grund av brunifiering och höjda vattentemperaturer, vilket 
kommer att ställa högre krav på vattenverkens reningsprocesser. 

5.8.2 Reservdelar 

En stor andel av dagens vattenverk utgörs av anläggningar och ledningar som 
har funnits länge. Verken är ofta robusta och stabila anläggningar, men på 
grund av åldern kan vissa delar vara svåra att ersätta. Det finns, som exempel, 
ledningar med dimensioner och av material som inte längre är standard. Om 
skada uppstår på en sådan anläggningsdel riskeras ett mer påtagligt avbrott 
där det tar längre tid att ordna en permanent lösning än för de skador som 
uppstår på anläggningsdelar som består av standardmaterial och med 
ordinarie dimensioner. Som ett led i försörjningsberedskapen kan aktörer i 
högre grad planera för försörjningsstörningar, och upprätta en viss lagring av 
varor och delar som är viktiga för upprätthållandet av verksamheten. 

5.8.3 Störning i elförsörjningen 

Strömavbrott kan orsakas av många anledningar, till exempel åskoväder, snö 
på ledningar, sabotage och kapacitetsbrist i elnätet (Livsmedelsverket, 2019). 
Vattenverk är beroende av en kontinuerlig försörjning av el för sin beredning 
och leverans av dricksvatten och är därför ofta utrustade med reservkraft. Vid 
långvariga strömavbrottet blir konsekvenserna dock omfattande. Det kan 
också uppstå situationer när reservkraften inte fungerar som planerat, varpå 
det är viktigt att förbereda fler och alternativa lösningar. 

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/361/atgarder-mot-sabotage-och-annan-skadegorelse
https://www.livsmedelsverket.se/publikationer/sok-publikationer/artiklar/2021/2021-forsorjning-av-kemikalier-inom-den-svenska-dricksvattenproduktionen
https://www.livsmedelsverket.se/publikationer/sok-publikationer/artiklar/2021/2021-forsorjning-av-kemikalier-inom-den-svenska-dricksvattenproduktionen
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6. Åtgärder för att säkra 
vattenförsörjningen 

Hur lyckas vi med att långsiktig säkra vattenförsörjningen? Denna fråga är 
komplex och innefattar många delar. Rapporten Agenda för hållbar 
vattenförsörjning (IVA, 2021) sammanfattar resultat från projektet Hållbar 
vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat och pekar 
ut tio områden som Sverige behöver jobba med för att lyckas (Figur ). 

 

Figur 10. Agenda för hållbar vattenförsörjning med tio steg (IVA, 2021). 

Många av de åtgärder som behövs ligger på nationell nivå och kräver 
politiska beslut. Dessa processer är långsamma och svåra att påverka. Detta 
avsnitt fokuserar på åtgärder som kan genomföras på regional och lokal nivå 
och som länsstyrelsen bedömer som relevanta för förhållandena och hotbilden 
i vårt län. Avsnittet ger även en överblick över olika styrmedel, vägledningar, 
hjälpredskap, aktuella projekt samt tips om finansiering av åtgärder. Som ett 
komplement till den regionala vattenförsörjningsplanen har länsstyrelsen tagit 
fram en regional handlingsplan med förslag på åtgärder, pågående aktiviteter 
och projekt. Länsstyrelsen har för avsikt att följa upp och stämma av den 
regionala handlingsplanen med kommuner och VA-huvudmän en gång per år. 

6.1 Kunskapshöjande åtgärder 
I dagsläget är kunskapsläget om vattensituationen i länet ofullständigt och det 
är svårt att göra en helhetsbedömning av läget. Kunskapsluckor finns bland 
annat inom följande områden: 

• Konceptuell förståelse av grundvattenresurserna: 
o Vilken uttagskapacitet har de? 
o Hur stor är grundvattenbildningen? 
o Hur stor är magasineringsförmågan? 
o Hur rör sig grundvattnet inom grundvattenförekomsten? 
o Hur stor är sårbarheten för föroreningar och utsläpp? 

file:///G:/Gruppgemensamma/Myndighetsgemensamt/VattenfÃ¶rsÃ¶rjning/VattenfÃ¶rsÃ¶rjningsplan/Revidering_2020-2021/Underlag/IVA/202106-iva-hallbar-vattenforsorjning-syntesrapport-n.pdf
file:///G:/Gruppgemensamma/Myndighetsgemensamt/VattenfÃ¶rsÃ¶rjning/VattenfÃ¶rsÃ¶rjningsplan/Revidering_2020-2021/Underlag/IVA/202106-iva-hallbar-vattenforsorjning-syntesrapport-n.pdf
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o Resursernas dynamik kopplat till exploatering, torka, och 
förändrat klimat. 

o Övervakning av grundvattennivåer. 
 

• Vattenuttag: 
o Hur mycket tas ut och var? 

 
• Potentiella föroreningskällor: 

o Det finns ett stort antal eventuellt förorenade områden i länet 
som saknar riskbedömning och som ligger på eller i närheten 
av grundvattenförekomster. 

o Bara få vattenprover tas utanför råvattenkontrollen. 
 

• Hur blir klimatförändringarnas effekter på lokal nivå? 

Det går inte att peka ut en ensam ansvarig för kunskapsbristerna. Ansvaret för 
att ta fram saknande uppgifter är uppdelat bland VA-huvudmän, kommuner, 
länsstyrelsen, SGU, SMHI, verksamhetsutövare med flera. Länsstyrelsens 
uppfattning är att ett viktigt steg i rätt riktning vore att dela information som 
samlas in på olika håll och göra den tillgänglig, på ett godtagbart sätt ur 
informationssäkerhetssynpunkt. Till exempel pågår det under 2020–2022 ett 
projekt hos SGU för att inventera och samla in miljöövervakningsliknande 
data från kommuner, Trafikverket, vattenvårdsförbund och grundvattenråd. 
Ett annat gott exempel är att hålla Vattentäktsarkivet uppdaterat. 

6.2 Fysisk planering, VA-planering och lokala 
vattenförsörjningsplaner 

I plan- och bygglagen, PBL, finns flera bestämmelser som ger stöd för 
hantering av frågor som rör vattenförsörjning. Översiktsplanen är kommunens 
mest betydelsefulla planeringsverktyg för en trygg vattenförsörjning. 
Översiktsplaner anger den långsiktiga utvecklingen för hur mark- och 
vattenområden ska användas. För en långsiktigt trygg vattenförsörjning 
behöver både vattentillgång, vattenkvalitet och påverkansrisker från 
markanvändning beaktas vid fysisk planering. Vid fysisk planering enligt 
PBL ska många olika intressen beaktas, bland annat möjligheter att ordna 
vattenförsörjning och förebygga vattenföroreningar. Genom välgrundade 
avvägningar om lämplig mark- och vattenanvändning kan kommunen 
undvika framtida problem ur ett vattenförsörjningsperspektiv. Detaljplanen är 
det juridiskt bindande redskapet för att säkerställa att mark- och 
vattenanvändningen blir lämplig ur ett dricksvattenperspektiv. En 
översiktsplan som behandlar vattenförsörjning på ett bra sätt ger också gott 
stöd vid lovprövning i områden utanför detaljplan. En förutsättning för en väl 
avvägd översiktsplanering är detaljerade planeringsunderlag så som VA-
planer och/eller kommunala vattenförsörjningsplaner. 

Boverket ger vägledning i hur vattenförsörjningen bör beaktas i 
samhällsplaneringen: 

• Vattenförsörjning i samhällsplaneringen (Boverket, 2020) 
• Vattenförsörjning i översiktsplanering (Boverket, 2020) 
• Vattenförsörjning vid detaljplanering ( (Boverket, 2020) 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/vattenforsorjning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hushallning/vattenforsorjning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/vattenforsorjning/
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Förslaget till vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram Åtgärdsprogram för 
vatten 2021—2027, Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndigheten 
Bottenhavet, 2021) som i skrivande stund är under regeringsprövning, 
innehåller flera planeringsåtgärder som riktar sig till kommunerna: 

• Åtgärd 1 – Förvaltningsövergripande vattenplanering. 
• Åtgärd 4 – Fysisk planering med hänsyn till miljökvalitetsnormer. 
• Åtgärd 5 – Upprätta eller revidera VA-plan inklusive dagvatten. 

Även länsstyrelsens roll att utarbeta en regional vattenförsörjningsplan i 
samverkan med kommunerna och att vägleda kommunernas 
översiktsplanering tydliggörs i länsstyrelsernas åtgärd 1 – Vattenplanering 
och åtgärd 5 – Långsiktigt skydd av vattentäkter i det nya 
åtgärdsprogrammet. 

6.3 Klimatanpassning 
En förutsättning att bibehålla och säkra en god vattenförsörjning är att ha en 
god kunskap, kompetens och beredskap samt planer och strategier som 
omfattar klimatets förändringar och dess effekter. 

6.3.1 Kommunal dricksvattenförsörjning 

Dricksvatten är en förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas och 
dricksvattnets robusthet inför klimatförändringarna är avgörande för en 
hållbar utveckling av kommunen. I översiktsplanering ska bland annat 
kommunens framtidsplaner och visioner tydliggöras. 

Den regionala vattenförsörjningsplanen kan utgöra ett bra övergripande 
underlag för kommunens översiktsplanering för att säkra den framtida 
vattenförsörjningen. Underlaget kan till exempel ligga till grund för lokala 
vattenförsörjningsplaner med hög detaljnivå, en åtgärd för att minska 
konsekvenser på dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat. 

Åtgärder inom klimatanpassning riktar sig oftast till dricksvattenproducenter 
som har ansvaret för en säker och hälsosam dricksvattenförsörjning. 
Samtidigt, det effektivaste sättet att genomföra klimatanpassningsarbete på är 
när dricksvattenproducenterna tillsammans med andra kommunala 
förvaltningar och kommunledningen i respektive kommun samverkar kring 
detta. Identifiering och bedömning av lokala förhållanden och risker i 
respektive kommun är avgörande vid slutlig utformning av adekvata 
skyddsåtgärder. 

Ett grundläggande steg i klimatanpassningsarbetet är att utreda vilka 
sårbarheter som vattenförsörjningskedjan har. Det behöver analyseras och 
bedömas vilka hot som finns inklusive sannolikhet och konsekvenser för 
vattenförsörjningen. Kommunens krisberedskap är här en viktig funktion i 
arbetet. Klimatanpassning är en viktig del av samhällets krisberedskap och 
inom arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser bör klimatanpassningen därför 
inordnas. Med utgångspunkt från risk- och sårbarhetsanalysen sammanfattas 
riskerna utifrån olika tidshorisonter och olika klimatscenarier. Denna analys 
är ett viktigt steg och en grund som ska leda till framtagande av en väl 
förankrad klimatanpassningsstrategi med åtgärdsplan för kommunens 
långsiktiga vattenförsörjning. 
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6.3.2 Enskild dricksvattenförsörjning 

I den nationella strategin för klimatanpassning (Regeringen, 2017) som 
antogs av riksdagen 2018, pekar regeringen ut områden särskilt viktiga att 
klimatanpassa. Ett av dessa områden är ”Brist i vattenförsörjningen för 
enskilda, jordbruk och industri”.  Den enskilda dricksvattenförsörjningen kan 
anses vara extra utsatt för klimatförändringarnas effekter eftersom den till stor 
del förlitar sig på små och snabbreagerande grundvattenmagasin – små enligt 
SGU:s indelning, (SGU, 2022). 

6.3.3 Planeringsverktyg och underlag 

Livsmedelsverket har tillsammans med myndigheter, branschorganisationer 
och representanter från dricksvattenproducenterna tagit fram ett praktiskt stöd 
till kommuner och vattenproducenter i deras arbete med att klimatanpassa 
hela dricksvattenkedjan: Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning 
(Livsmedelsverket, 2019). Handboken och analysmetoden (Livsmedelsverket, 
2019) visar vägen till en tillämpad klimatanpassning av dricksvatten. 

Fyra viktiga steg som nämns i handboken för att komma igång med 
klimatanpassningsarbetet är att: 

• Kartlägga verksamheter och funktioner i dricksvattenkedjan som är 
sårbara för klimatförändringar. 

• Skapa beslutsunderlag för prioriteringar. 
• Bygga upp samverkan mellan olika aktörer i arbetet med 

klimatanpassning. 
• Sammanställa underlag för arbetet med klimatanpassning. 

Följande underlag kan vara till hjälp i arbetet med riskbedömningar och 
planering av robust vattenförsörjning: 

• SMHI:s nerskalade klimatscenarier för länet 
• jordartskartor (SGU) 
• markanvändning (LM) 
• framtida havsnivåhöjningar (SMHI) 
• översvämningskarteringar (MSB) 
• inventeringar av förorenade områden (Länsstyrelsen) 
• lågpunktskarteringar i tätorter (Länsstyrelsen) eller om kommunen 

har egna skyfallskarteringar 
• kommunala dagvattenstrategier respektive -planer 

Många av underlagen går att hämta från Länsstyrelsens hemsida, 
Planeringskatalogen, Länsstyrelsernas Geodatakatalog, VISS -
Vatteninformationssystem Sverige, Vic Natur- Naturvårdsverkets karttjänster 
för natur och miljö samt myndighetsgemensamma Geodataportalen. 

Föra att planera för en robust vattenförsörjning bör detta arbete tas in i ett 
större sammanhang där en plan för vatten omfattar hela eller stora delar av 
avrinningsområdet. 

Inom tätbebyggda områden och inom vattenskyddsområden där hårda krav 
ställs på hantering av dagvatten är dagvattenstrategier en viktig del av 
klimatanpassningen. Här kan kommunen beskriva vägval för att stödja 
utvecklingen av en hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning. 
Utmaningar med överbelastning av dagvattensystem, förorening av recipient 

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/om-grundvattennivaer/stora-och-sma-grundvattenmagasin/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-verktyg/handbok-for-klimatanpassad-dricksvattenforsorjning-2019.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/dricksvattenproduktion/kaskad-handbok-for-klimatanpassning_dricksvattenproduktion
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/Geodatakatalogen.aspx
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/kartor-och-karttjanster/
https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/kartor-och-karttjanster/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/Geodataportalen/
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och sjunkande grundvattennivåer öppnar för att inte enbart leda bort 
dagvattnet utan att se det som en resurs. Många kommuner undersöker 
möjligheterna att fördröja och rena dagvattnet på olika sätt, och även att se 
dagvatten som en resurs för att skapa attraktiva vattenmiljöer i staden. 
Strategin kan peka ut målet med att ha en klimatanpassad dagvattenhantering, 
där flera åtgärder bidrar till att skydda flera ekosystemtjänster, däribland 
dricksvatten och samtidigt skapa attraktiva bebyggelsemiljöer. 

Kommunernas åtgärd 1 – Förvaltningsövergripande vattenplanering i 
förslaget till vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram Åtgärdsprogram för 
vatten 2021—2027, Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndigheten 
Bottenhavet, 2021) som i skrivande stund är under regeringsprövning, 
tydliggör att vattenplaneringen också bör hantera vattenanvändning i ett 
förändrat klimat med utgångspunkt i den regionala vattenförsörjningsplanen. 

6.4 Åtgärder som påverkar tillgång på vatten 

6.4.1 Kartläggning av vattenuttag och tillstånd för vattenuttag 

I Gävleborgs län är kunskapen om vattenanvändningen kontra 
vattentillgången för ofta bristfällig på lokal nivå. SMHI:s rapport Ökad 
kunskap om vattenuttag i Sverige (SMHI, 2020) visar att det ser likadant ut i 
hela landet. Kunskap om vattenbalansen i vattenförekomsterna är en viktig 
del i att förebygga för situationer med vattenbrist. Första steget bör därför 
vara att få en överblick över vattenuttagen. 

Länsstyrelsen åtgärd 5e – Långsiktigt skydd av vattentäkter i förslaget till 
vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram Åtgärdsprogram för vatten 2021—
2027, Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2021) 
som i skrivande stund är under regeringsprövning, beskriver att länsstyrelsen 
genom tillsyn, ska kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och 
ytvatten har tillstånd, särskilt i områden med återkommande vattenbrist. 

Länsstyrelsen har under 2020–2021 kartlagt samtliga tillståndsgivna 
vattenuttag i länet (se avsnitt 2.5). Många av tillstånden är gamla och det är 
osäkert hur väl dagens användning stämmer överens med vad som prövades i 
tillstånden. Under de kommande åren så kommer länsstyrelsen att gå igenom 
det faktiska uttaget och behovet av nya tillståndsprövningar. 

6.4.2 Åtgärder för att minska vattenanvändning 

Ökad medvetenhet om vikten att spara vatten samt tekniska framsteg, till 
exempel, snålspolande kranar, duschar och toaletter har minskat hushållens 
vattenanvändning och den utvecklingen förväntas fortsätta i framtiden. Under 
perioder med vattenbrist har informationskampanjer och bevattningsförbud 
visat sig vara framgångsrika åtgärder. 

Inom industrisektorn finns mycket potential för vattenbesparingar. Rapporten 
När vattentillgången brister (RISE, 2019) ger goda exempel på åtgärder för 
minskat vattenanvändning inom bland annat besöksnäring, livsmedelsindustri 
samt pappers- och massaindustri. 

En viktig princip är att inte använda vatten av högre kvalitet och renhet än 
som krävs för ändamålet. Dricksvattenkvalitet behövs till exempel inte för att 
vattna trädgården eller spola toaletten och återanvändande av processvatten 
från ett steg i ett annat steg med lägre krav på vattenkvalitet behöver öka. I 

https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/okad-kunskap-om-vattenuttag-i-sverige-1.167260
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/okad-kunskap-om-vattenuttag-i-sverige-1.167260
https://www.ri.se/sites/default/files/2019-10/N%C3%A4r%20vattentillg%C3%A5ngen%20brister.pdf
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utvecklingen av framtida tekniker som tar hänsyn till denna princip finns stor 
potential till vattenbesparing. 

6.5 Åtgärder för att skydda vattenresurser 

6.5.1 Vattenskyddsområden med föreskrifter 

Ett av de viktigaste verktygen för att skydda det vatten som ska användas för 
dricksvattenproduktion är att inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter. 
Både kommuner och länsstyrelsen kan besluta om vattenskyddsområde till 
skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas som vattentäkt. Ett vattenskyddsområde är ett formellt 
områdesskydd som fastställs med stöd av miljöbalken. 

Vattenskyddsföreskrifter kan användas för att komplettera och skärpa de 
regleringar och krav som redan gäller enligt den gällande miljölagstiftningen. 
Vattenskyddsföreskrifter kan inskränka pågående markanvändning och 
tillståndsgiven verksamhet om det behövs till skydd för vattenresursen och de 
påverkar också förutsättningarna för planering av kommande verksamheter, 
bebyggelse eller infrastruktur (HaV, 2021). Historiskt har man vid inrättandet 
av vattenskyddsområden fokuserat på att skydda dricksvattentäkten från 
förorening. Det finns dock inget hinder från att besluta om skyddsföreskrifter 
för att även skydda kvantiteten om det skulle behövas. 

För att syftet med ett vattenskyddsområde ska uppfyllas är det viktigt att de är 
rätt avgränsade och att föreskrifterna är anpassade till dagens förhållanden 
och risker i området. Av länets 58 vattenskyddsområden är det 34% som har 
ett skydd enligt miljöbalken (Figur ). Övriga är skyddade utifrån äldre 
lagstiftning och 24% av besluten är tagna tidigare än 1980. Eftersom många 
beslut om vattenskyddsområden är gamla så har lagstiftningen hunnit 
utvecklas på många områden och äldre föreskrifter kan vara otidsenliga och 
svåra att förhålla sig till. 17 av de aktiva allmänna dricksvattentäkterna saknar 
i dagsläget vattenskyddsområde helt. 

Behovet av att revidera och inrätta nya vattenskyddsområden är stort i länet 
och det pågår för närvarande revidering och fastställande av ett flertal 
vattenskyddsområden med föreskrifter. Möjligheten till finansiering genom 
dricksvattenstödet har medfört att ytterligare projekt startats upp. 
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Figur 11. Diagram som visar när beslut om vattenskyddsområden tagits i länet. 

Förslaget till vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram Åtgärdsprogram för 
vatten 2021—2027, Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndigheten 
Bottenhavet, 2021) som i skrivande stund är under regeringsprövning, 
innehåller flera åtgärder om skydd av dricksvatten: 

• Kommunernas åtgärd 3 – Långsiktigt skydd för 
dricksvattenförsörjningen. 

• Länsstyrelsen åtgärd 5 – Långsiktigt skydd av vattentäkter. 

6.5.2 Skyddade områden för dricksvatten enligt vattendirektivets artikel 7 

Vattenförvaltningsförordningen (SFS, 2004:660) slår fast att det ska finnas ett 
register över skyddade områden med de vattenförekomster som används för 
uttag av dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dag eller försörjer mer än 
femtio personer. För dessa skyddade områden gäller särskilda krav 
beträffande identifiering, registrering, övervakning, miljökvalitetsnormer och 
åtgärder inom vattenförvaltingen (EU, 2000). Vattenförvaltningens miljömål 
inklusive miljökvalitetsnormer för vattenförekomster ska uppfyllas och det 
ska säkerställas att det finns ett nödvändigt skydd i syfte att undvika 
försämring av dessas kvalitet. Detta syftar till att den vattenrening som krävs 
för framställning av dricksvatten ska kunna minskas (Näringsdepartementet, 
2021). 

6.5.3 Fysiska skyddsåtgärder 

Fysiska skyddsåtgärder längs vägar och järnvägar ska förhindra att utsläpp 
vid en eventuell olycka eller vägsalt från halkbekämpningen når närliggande 
vattenresurser. Även åtgärder kring verksamheter som ligger i områden med 
risk för översvämning räknas till denna kategori. 

Trafikverket Region Mitt har under 2019 jobbat med översiktliga 
riskbedömningar på konfliktsträckor mellan väg/järnväg och 
vattenförekomster. Än så länge finns riskanalysen bara som internt 
arbetsmaterial. Under 2020–2021 har arbetet fortsatt med fördjupade 
riskanalyser på ett antal vägsträckor i länet. 
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6.5.4 Skydd av naturgrusavlagringar 

Naturgrusavlagringar har stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i länet 
då de både renar och lagrar stora mängder vatten. Bevarande av 
naturgrusavlagringar för nutida och framtida behov är en av de sex 
preciseringar för miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Länsstyrelsen 
verkar för att nya tillstånd till grustäkter i grusåsar med dricksvattenuttag ska 
avslås. I många av dessa finns dock fortfarande grustäkter kvar. Enligt SGU:s 
årliga rapportserie Grus, sand och krossberg (SGU, 2020) visar det totala 
uttaget av naturgrus i Gävleborgs län ingen minskande trend utan ligger på 
ungefär samma nivå sedan 2011. Teknikutveckling och forskning behövs för 
att öka andelen bergkross i betongprodukter. 

6.5.5 Skydd av kallkällor 

Där grundvatten på ett naturligt sätt strömmar ut ur marken bildas kallkällor. I 
krissituationer som påverkar den allmänna vattenförsörjningen kan dessa 
källor utgöra en viktig resurs för rent vatten. I SGU:s kartvisare Källor (SGU, 
2021) finns många av länets grundvattenkällor registrerade. Inom satsningen 
Naturnära jobb började 2021 ett arbete med att inventera dessa källor för att 
uppdatera SGU:s databas (SGU, 2021). Det finns dock många källor i länet 
som inte är karterade eller utmärkta på något sätt och då är risken stor att dem 
förstörs, ofta oavsiktligt, vid till exempel skogsavverkningar eller 
terrängkörningar vintertid. Alla som har kännedom om kallkällor som inte 
finns med i SGU:s karta bör rapportera dessa till SGU, till exempel med hjälp 
av en särskild blankett (SGU, 2019). 

6.6 Åtgärder för att upprätthålla och stärka förmågan till 
dricksvattenförsörjning 

6.6.1 Underhåll och utveckling av tekniska system 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster är det VA-huvudmännens ansvar att 
”säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, 
om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön” 
(SFS, 2006:412). I detta ansvar ingår att ta fram en plan för en strategisk 
förnyelse av ledningsnätet och vattenverk för att upprätthålla systemens 
funktionalitet över tid. 

Gemensamma tekniska system mellan flera tätorter eller till och med 
kommuner kan vara ett sätt att öka redundansen i systemet och förbättra 
möjligheter för reservvattenförsörjning. Ett exempel på en kommun i länet 
där en sådan lösning har utredds är Ljusdals kommun avseende Ljusdal, 
Färila och Järvsö inklusive nya utvecklingsområden. Ett annat exempel är 
samarbetet mellan kommunerna Gävle och Älvkarleby i Uppsala län. Ett nytt 
vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun kommer att knytas ihop med 
dagens ledningsnät. Vattenleveransen till båda kommunerna blir då mer säker 
och robust eftersom vatten kan levereras från fler än ett vattenverk samtidigt 
som uttaget kan ökas för att försörja fler anslutna. Överföringsledningen till 
Gävle tätort beräknas vara färdigställd 2026. 

6.6.2 Reservvattenförsörjning 

Reservvattenförsörjning kan motsvara hela eller delar av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. För att undvika stora negativa konsekvenser när 
det uppstår problem i en ordinarie allmän vattentäkt behövs reservvattentäkter 

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/preciseringar-av-grundvatten-av-god-kvalitet/
https://resource.sgu.se/dokument/publikation/pp/pp202002rapport/pp2020-2-rapport.pdf
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/grundvattenkartvisare/kallor/
https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/regeringsuppdrag/naturnara-jobb/kallinventering/
https://www.sgu.se/globalassets/grundvatten/uppgifter-om-kallkalla.pdf
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som kan tas i bruk efter viss förberedelse. Reservvattenförsörjningen baseras 
på en alternativ vattentäkt, eller ett alternativt vattenverk. För att möjliggöra 
denna omställning krävs det planering och anpassningar av systemet i förväg. 
Som en del i arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen har många 
dricksvattenresurser med syftet att fungera som reservvatten pekats ut i dialog 
med VA-huvudmännen. Dock kvarstår arbete med reservvattenplanering för 
större allmänna vattentäkter hos en flera kommuner. 

6.6.3 Kontinuitetshantering 

Aktörer i länet som bedriver samhällsviktig verksamhet, som 
dricksvattenförsörjning, måste ha förmågan att motstå och hantera störningar. 
Kontinuitetshantering är det arbetssätt som säkerställer att en organisation kan 
bedriva sin mest kritiska verksamhet på en acceptabel nivå, oavsett vilka 
störningar som inträffar. Kontinuitetshantering består av delarna: planering, 
upprättande av styrande dokument, analys av verksamheten, upprättande av 
kontinuitetsplaner samt uppföljning och upprätthållande av sådana planer. En 
kontinuitetsplan ska beskriva konkret hur kritiska delar av verksamheten ska 
kunna upprätthållas under ett avbrott eller en störning. Med stöd av planen är 
det möjligt för en verksamhet att snabbt återhämta sig från störningar och 
avbrott i kritiska resurser. Utgångspunkten bör vara att vem som helst i 
verksamheten ska kunna använda sig av planen vid behov. Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap har en webbkurs på sin hemsida som ger 
kunskaper om varför kontinuitetshantering behövs, vad det innebär och en 
metod för att genomföra arbetet (MSB, 2021). 

Länsstyrelserna har fått ett regeringsuppdrag för dricksvattenförsörjning 
under höjd beredskap. Uppdraget pågår under 2021–2023 med syftet att 
utveckla ett stöd till kommunernas kontinuitetsplanering när det gäller 
dricksvattenförsörjningen under höjd beredskap, samt utarbeta en plan för 
prioritering av nödvatten vid höjd beredskap. 

Att säkerställa kritiska beroenden är en viktig aspekt av kontinuitetshantering. 
Länsstyrelsen Gävleborg är pilotlän i projektet ”Privat-offentlig samverkan 
för en robust och uthållig dricksvattenförsörjning under höjd beredskap och 
krig”, kallat ”Samanvändarprojektet”. Projektet drivs av Livsmedelsverket 
och ska ta fram resurseffektiva lösningar som skapar fördelar för privata och 
offentliga aktörer när det gäller försörjningsberedskap. 

6.6.4 Nödvattenförsörjning  

Krisberedskapen bygger på att den som ansvarar för en verksamhet under 
normala förhållanden också gör det i en krissituation, och kommunerna 
behöver därför ha en beredskap och planering även för nödvattenförsörjning. 
Ansvaret för att leverera dricksvatten sträcker sig över både tätort och 
landsbygd, och planeringsarbete behöver därför omfatta hela det geografiska 
området. Under våren 2022 kommer länsstyrelsen att arrangera en workshop 
för kommuner och vattenproducenter, med fokus på viktiga delar och verktyg 
i arbetet med nödvattenplanering. Under hösten 2022 kommer en regional 
nödvattenövning att genomföras i länet. Syftet är att öva samverkan mellan 
olika aktörer som berörs i en situation av nödvattenförsörjning. Övningen ska 
leda till en ökad förmåga till gemensam prioritering och samordning, liksom 
ökad medvetenhet och kunskap hos de verksamheter som berörs. 

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/webbutbildning-om-kontinuitetshantering
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Enskilda samhällsviktiga verksamheter behöver också se över och planera för 
att ha en viss egen förmåga till nödvattenförsörjning. Det kan handla om hur 
nödvattnet ska kunna tillgodogöras till äldreboenden och skolor, från tankar 
som ställs upp. Livsmedelsverket har tagit fram en Guide för planering av 
nödvattenförsörjning som stöd i planeringen (Livsmedelsverket, 2017). 

Därtill behöver enskilda medborgare ha en hemberedskap för att klara 
behoven av vatten, mat, värme och kommunikation. Det är svårt att ge några 
tidsmått, men en vanlig rekommendation är att man ska klara sig i åtminstone 
72 timmar genom sin hemberedskap. Mer information finns på hemsidan Om 
krisen eller kriget kommer - Krisinformation.se (MSB, 2018). 

6.6.5 Hantering av information för att skydda dricksvattenförsörjningen  

Arbetssätt och åtgärder för informationssäkerhet och säkerhetsskydd kopplat 
till dricksvattenförsörjningen uppdateras och utvecklas både nationellt, 
regionalt och lokalt. Det är viktigt att kontinuerligt bedöma känsligheten hos 
den information som finns i den egna organisationen, liksom att hantera och 
dela den på ett säkert sätt. Man bör alltid ställa sig frågan om hur tillgängliga 
uppgifter om dricksvattenförsörjning bör vara, och vilka som behöver ha 
informationen för att utföra arbetsuppgifter. Ett systematiskt arbete med 
informationssäkerhet hjälper organisationers arbete med dessa frågor. 

Svensk Vatten har tagit fram råd och riktlinjer om informationssäkerhet på sin 
hemsida (Svenskt Vatten, 2022). Svenskt Vatten tillhandahåller även 
Säkerhetshandboken för dricksvattenproducenter (Svenskt Vatten, 2012). 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller en 
grundläggande säkerhetsskyddsutbildning via webben (MSB, 2022). 

6.6.6 Åtgärder för att minska risk för råvattenbrist 

Åtgärder som minskar risken för vattenbrist i ytvatten kan vara reglering av 
sjöar och vattendrag för dricksvattenändamål. En åtgärd som kan minska 
grundvattenbrist är till exempel konstgjord infiltration. Förutsättningar för 
dessa åtgärder varierar mellan vattentäkter och behöver utredas på en lokal 
nivå. 

6.7 Åtgärder som innebär ianspråktagande av nya 
vattenresurser och ny infrastruktur 

Inom flera kommuner i länet pågår det utredningar om nya vattentäkter både 
till ordinarie vattenförsörjning och reservvatten. 

Till exempel har Gästrike Vatten AB inlett ett mellankommunalt och 
mellanregionalt samarbete mellan Gävle kommun och Älvkarleby kommun i 
Uppsala län. Ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun kommer att 
knytas ihop med dagens ledningsnät. Vattenleveransen till båda kommunerna 
blir då mer säker och robust eftersom vatten kan levereras från fler än ett 
vattenverk samtidigt som uttaget kan ökas för att försörja fler anslutna. 
Överföringsledningen till Gävle tätort beräknas vara färdigställd 2026. 

6.8 Hjälp med finansiering av åtgärder 

6.8.1 Dricksvattenstödet 

Sedan år 2019 har länsstyrelsen genom förordningen om statligt stöd för 
bättre vattenhushållning (SFS, 2019:556) möjlighet att förmedla bidrag till i 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-verktyg/guide_for_planering_av_nodvatten.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-verktyg/guide_for_planering_av_nodvatten.pdf
https://www.krisinformation.se/faqer/fragor-om-kris-och-krig#faq-16783
https://www.krisinformation.se/faqer/fragor-om-kris-och-krig#faq-16783
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/sakerhet/informationssakerhet/
https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/sakerhetshandbok-for-dricksvattenproducenter/
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/ny-sidagrundlaggande-sakerhetsskyddsutbildning-via-webben/
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första hand kommuner och kommunala bolag för åtgärder som syftar till 
bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Bidrag kan ges 
till åtgärder som: 

• Vattenskyddsområden 
• Vattenbesparande åtgärder 
• Framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag 
• Investering i ny teknik 
• Andra åtgärder som fyller syftet 

Tilldelning av medel beslutas årligen av Havs- och vattenmyndigheten efter 
en fördelningsnyckel som baseras på risken för vattenbrist och torka samt 
föroreningspåverkan i respektive län. 

6.8.2 Var finns pengarna? 

RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) har tagit 
fram en sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och 
insatser för att nå miljömålen i rapporten Var finns pengarna? (RUS, 2020). 
Fokus är på statliga stöd och EU-stöd som finns att söka för kommuner, 
föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer. 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/publikationer/2020/Documents/Var%20finns%20pengarna%20RUS%202020.pdf
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Bilaga1 
 

Metod för bedömning av 
grundvattenresursernas lämplighet som 
dricksvattenresurs 
En multikriterieanalys har genomförts för att bedöma grundvattenresursernas 
lämplighet som dricksvattenresurs. Tre aspekter har tagits med i 
bedömningen: Uttagsmöjlighet, kvalitet och tillgänglighet. Lämpligheten 
visas med antal poäng. Ju fler poäng ju bättre lämpad är resursen. 

Inom vattenförvaltningen har vattnet delats in i enheter som kallas för 
vattenförekomster. Sveriges Geologiska undersökning (SGU) har avgränsat 
grundvattenförekomster i grundvattenmagasin i sand och grus som har 
speciellt goda förutsättningar för grundvattenutvinning. Även en del 
förekomster i berg (i sedimentärt berg och i urberg) och i morän har 
avgränsats, främst där dessa används i kommunal vattenförsörjning. Mer 
information om grundvattenförekomsterna finns i VISS. 
(Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten, 
2021). I Gävleborg finns i nuläget (cykel 3 inom Vattenförvaltingen) 139 
grundvattenförekomster. Fem av moränförekomsterna har avgränsats i 
områden med större enskilda vattentäkter (WA67379177, WA80525139, 
WA43426440, WA83948104 och WA82817666). Eftersom enskilda 
vattentäkter inte kan anses vara av regional betydelse har dessa förekomster 
inte ingått i multikriterieanalysen. 

Det maximala antalet poäng per aspekt är sju, förutom för uttagsmöjlighet för 
grundvattenförekomster i morän och i berg. Grundvattenbildningen i morän 
och i berg kan inte förstärkas med hjälp av konstgjord infiltration, därför är 
maxantalet poäng fem (se aspekt uttagsmöjlighet). 

 

Uttagsmöjlighet 

Aspekten uttagsmöjlighet har delats upp i tre parameter: 

• Maximal uttagsmöjlighet 
• Risk för otillfredsställande kvantitativ status 
• Möjlighet för konstgjord grundvattenbildning (endast sand- och 

grusförekomster) 
 

Maximal uttagsmöjlighet 

Bedömning av maximal uttagsmöjlighet baserades i första hand på SGU:s 
bedömda maximala uttagsmöjlighet inom respektive grundvattenförekomst 
som finns tillgänglig för de flesta sand- och grusförekomster i VISS 
(Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten, 
2021) och i SGU:s kartvisare grundvattenmagasin (SGU, 2021). För 

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html
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dricksvattenförekomster har även uppgifter i Vattentäktsarkivet om maximal 
uttagskapacitet beaktats. I de flesta fall stämde uppgifterna i 
Vattentäktsarkivet bra överens med SGU:s bedömning. I de fall där 
Vattentäktsarkivet visade på en högre uttagskapacitet har den högre 
uttagsklassen använts i bedömningen. SGU:s bedömning saknades för 
grundvattenförekomster i morän och i urbergberg (totalt 15 stycken) men 
även för två sand- och grusförekomster. Då samtliga förekomster i morän- 
och urberg som ingick i multikriterieanalysen utgör kommunala vattentäkter 
har information hämtats in från VA-bolag och tekniska beskrivningar av 
vattentäkterna i, till exempel, ansökningar om vattenskyddsområden, ifall 
sådana fanns tillgängliga. I de flesta fall fanns dock ingen information om 
maximal uttagskapacitet och bedömningen har då baserats på uppgifter om 
registrerade medeluttagsmängder per år (totala vattenuttaget under ett år 
dividerat med antalet dagar i drift). Ifall data från flera år fanns tillgängliga 
valdes året med den högsta medeluttagsmängden och värdet räknades om till 
l/s. På detta sätt kunde uppgifter tas fram för alla grundvattenförekomster som 
saknades i SGU:s bedömning förutom för två sand- och grusförekomster som 
saknar vattenuttag. 

Poängfördelning redovisas i Tabell B1 – 1. 
Tabell B1 – 1. Poängfördelning för maximal uttagsmöjlighet. 

Maximal uttagsmöjlighet Poäng 

Inga uppgifter 0 

<1 l/s 0 

1–5 l/s 1 

5–25 l/s 2 

25–125 l/s 3 

>125 l/s 4 

 

Risk för otillfredsställande kvantitativ status 

Parametern Risk för otillfredsställande kvantitativ status har använts som 
indikator för känslighet under torrår och varierande grundvattenbildning. Vid 
senaste bedömning av kvantitativ status inom vattenförvaltningen som 
gjordes 2019 har inga av länets vattenleverantörer flaggat för återkommande 
eller stadigvarande problem med vattentillgångarna. Detta speglas i 
bedömningen att alla grundvattenförekomster i länet har god kvantitativ 
status. Det finns dock vattentäkter där vattenbrist har inträffat enstaka gånger 
eller där man balanserar på gränsen till överuttag i förhållande till nybildning 
av grundvatten. Dessa förekomster löper risk att den kvantitativa statusen 
försämras. De flesta av dessa grundvattenförekomster i Gävleborgs län saknar 
dock data från nivåmätningar för att verifiera risken och har därför fått 
bedömningen ”potentiell påverkan” i VISS (Vattenmyndigheterna, 
Länsstyrelserna och HaV, 2021). Poängfördelning redovisas i Tabell B1 – 2. 

 
Tabell B1 – 2. Poängfördelning för risk för otillfredsställande kvantitativ status. 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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Kvantitativ status Poäng 

Risk för försämring eller 
potentiell påverkan 

0 

Ingen risk för försämring 
eller potentiell påverkan 

1 

 

Möjlighet för konstgjord grundvattenbildning 

Under gynnsamma förhållanden kan det vara möjligt att utöka 
grundvattentillgången i isälvsavlagringar genom infiltration av ytvatten. En 
schablonmässig analys har genomförts för alla grundvattenförekomster i sand 
och grus för att bedöma om det finns förutsättningarna för konstgjord 
grundvattenbildning genom infiltration. Analysen bygger på tre kriterier som 
måste vara uppfyllda: 

1. Lämplig jordart såsom isälvssediment eller andra jordarter bestående 
av sand eller grus på en sträcka på minst 300 m utan täckande ytlager 
av annat material (SGU, 2014; SGU, 2018) 

2. Jorddjup >10 m (SGU, 2014) 
3. Avstånd till ytvattenförekomst ≤ 1 km 

Kriterium ett och två grundar sig i beskrivningen av en ”typisk 
infiltrationsanläggning” i Sverige (Bertil Sundlöf, 1992). Det tredje kriteriet 
bedöms som en rimligt maximal längd för överföringsledningar för ytvatten 
till infiltrationsanläggningen. Både Östergötlands län och Uppsalas län har 
använd liknande kriterier i sina regionala vattenförsörjningsplaner 
(Länsstyrelsen Östergötland, 2020; Länsstyrelsen Uppsala, 2021). 

Analysen ger en grov indikation var förutsättningarna för infiltration kan 
finnas. För att avgöra om infiltration är möjlig krävs ytterligare 
undersökningar och provpumpningar. Grundvattenförekomster där det redan 
finns infiltrationsanläggningar i bruk har därför fått högre poäng. 
Poängfördelning redovisas i Tabell B1 – 3. 

 
Tabell B1 – 3. Poängfördelning för möjlighet för konstgjord infiltration 

Möjlighet till konstgjort grundvatten Poäng 

Minst ett kriterium ej uppfylld 0 

Alla kriterier uppfyllda 1 

Pågående infiltration 2 

 
Kvalitet 

Aspekten kvalitet har delats upp i två parameter: 

• Kemisk status och risk för försämring 
• Grundvattnets sårbarhet för förorening 
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Kemisk status och risk för försämring 

Parametern kemisk status och risk för försämring är en sammanvägning av 
resultat från vattenprover och kartläggning av betydande påverkanskällor på 
grundvattenförekomsterna. Vattenanalyserna genomförs inom 
råvattenkontrollen och inom miljöövervakningen. Om inga riktvärden 
överskrids har grundvattenförekomsten god kemisk status. Det kan dock 
finnas risk för en försämring av den kemiska statusen om låga halter av en 
förorening har detekterats eller om det saknas mätdata samtidigt som en 
betydande påverkanskälla har identifierats. Det senare anges som ”potentiell 
påverkan” i VISS (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och HaV, 2021). 
Risken är indelad i tre olika kategorier: a) risk för förorening med 
klorid/sulfat, b) risk för förorening med miljögifter och c) risk för förorening 
med näringsämnen. Om något riktvärde överskrids har 
grundvattenförekomsten otillfredsställande kemisk status. Mer information 
om kemisk status och risker finns i VISS (Vattenmyndigheterna, 
Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten, 2021). Informationen som 
användes i denna bedömning är från vattenförvaltningscykel 3. 
Poängfördelning redovisas i Tabell B1 – 4. 

Ibland finns det kännedom om andra kvalitetsproblem som inte fångas upp 
inom vattenförvaltningen, till exempel, mikrobiella parameter eller relikt 
saltvatten. I sådana fall bedömdes lämpligheten som dricksvattenresurs vara 
densamma som vid otillfredsställande kemisk status (Tabell B1 – 4). 

 
Tabell B1 – 4. Poängfördelning för kemisk status och risk för försämring. 

Kemisk status och risk för försämring Poäng 

Otillfredsställande kemisk status eller andra kända 
kvalitetsproblem 

0 

God kemisk status med risk för försämring eller 
potentiell påverkan i tre riskkategorier 

1 

God kemisk status med risk för försämring eller 
potentiell påverkan i två riskkategorier 

2 

God kemisk status med risk för försämring eller 
potentiell påverkan i en riskkategori 

3 

God kemisk status utan risk för försämring eller 
potentiell påverkan 

4 

 

Grundvattnets sårbarhet för förorening 

Denna parameter ger en indikation om hur snabbt en förorening, till exempel 
vid en olycka, kan sprida sig till grundvattnet. SGU har tagit fram en nationell 
sårbarhetskarten för grundvatten (SGU, 2018). Sårbarheten hos samtliga 
sand- och grusförekomster indikeras som hög på SGU:s karta. Sand och grus 
kännetecknas av hög genomsläpplighet vilket leder till en snabb spridning av 
föroreningar ner till grundvattnet. Resterande grundvattenförekomster i 
Gävleborgs län visas inte på sårbarhetskartan. Därför gjordes en manuell 
bedömning av sårbarheten för dessa. Grundvattenförekomster i urberg och 
sedimentärt berg ansågs vara mindre sårbara än grundvattenförekomster i jord 

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/
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eftersom de förstnämnda skyddas av ett ovanpåliggande jordskikt. 
Genomsläppligheten i morän varierar mycket, men generellt kan man säga att 
den är markant lägre än i sand och grus. Därför ansågs 
grundvattenförekomster i morän vara mindre sårbara än förekomster i sand 
och grus men mer sårbara än grundvattenförekomster i berg. En visuell 
genomgång av SGU:s kartor över markens genomsläpplighet (SGU, 2018) 
och jorddjup (SGU, 2014) gjordes för alla grundvattenförekomster i berg. 
Måttlig genomsläpplighet var genomgående dominerande med varierande 
inslag av låg och hög genomsläpplighet. Även jorddjupet visade stor 
variation. Därför delades förekomster i berg i två klasser: Ifall det förekom 
områden med hög genomsläpplighet fick förekomsten två poäng oavsett 
jorddjupet. Två poäng delades även ut till förekomster där det förekom 
områden med minde än 5–10 m jorddjup, oavsett genomsläpplighet. Övriga 
förekomster i berg fick tre poäng. Poängfördelning redovisas i Tabell B1 – 5. 
Tabell B1 – 5. Klassindelning på SGU:s sårbarhetskarta för grundvatten (SGU, 2018) och 
poängfördelning. 

Grundvatten-
förekomst i 

Sårbarhet enl. 
SGU 

Genom-
släpplighet 

Jorddjup Poäng 

sand- och grus hög hög  0 

morän bedömning 
saknas 

måttlig  1 

berg bedömning 
saknas 

Låg – hög Områden med <5–10 m 
kan förekomma 

2 

berg bedömning 
saknas 

Låg – måttlig ≥5–10 m 3 

 

Tillgänglighet 

Aspekten tillgänglighet har delats upp i två parameter: 

• Antal invånare i tätorter som ligger nära grundvattenförekomsten 
• Förekomst av allmän vattentäkt 

 

Antal invånare i tätorter som ligger nära grundvattenförekomsten  

En dricksvattenresurs behöver ha ett lämpligt läge i förhållande till 
befolkningen eller den verksamhet som kan nyttja vattnet. Denna parameter 
har utvecklats för att ge en indikation om hur många som bor i närheten av 
respektive grundvattenförekomst. Vad som är ett rimligt avstånd kommer att 
variera mellan olika lokala förhållanden, men 5 km ansågs som ett rimligt 
mått för denna schablonmässiga GIS-analys. En buffert på 5 km skapades 
kring varje grundvattenförekomst. Fastighetskartans skikt med tätorternas 
ytor (Lantmäteriet, 2020) uppdaterades med hjälp av SCB:s senaste 
befolkningsstatistik (2018) om tätorter i Sverige (SCB, 2021), där nya tätorter 
hade tillkommit skapades nya polygoner och före detta tätorter som inte 
längre uppfyllde definitionen togs bort. Sedan analyserades vilka tätorter som 
låg helt eller delvis inom varje 5 km-buffert. Antal invånare i dessa tätorter 
summerades sedan för varje grundvattenförekomst. Poängfördelning 
redovisas i Tabell B1 – 6. 
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Tabell B1 – 6. Poängfördelning för antal invånare i tätorter som ligger nära 
grundvattenförekomsten. 

Antal invånare i tätorter som ligger nära 
grundvattenförekomsten 

Poäng 

Inga tätorter 0 

Upptill 2000 1 

Mer än 2000 upptill 5000 2 

Mer än 5000 upptill 10 000 3 

Mer än 10 000 upptill 30 000 4 

Mer än 30 000 5 

 

Förekomst av allmän vattentäkt 

Förekomst av allmän vattentäkt på respektive grundvattenförekomst tyder på 
etablerad infrastruktur som, till exempel, vattenverk och ledningsnät, vilket 
höjer tillgängligheten jämfört med vattenförekomster utan vattentäkter. Även 
nedlagda vattentäkter där möjligheten finns kvar att återtas i bruk har 
beaktats. Poängfördelning redovisas i Tabell B1 – 7. 

 
Tabell B1 – 7. Poängfördelning för förekomst av vattentäkt. 

Befintliga allmänna vattentäkter Poäng 

Ingen vattentäkt 0 

Nedlagd vattentäkt 1 

Aktiv vattentäkt 2 
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Bilaga 2 
 

Beskrivning av Gävleborgs 
grundvattenresurser och resultat för 
bedömning av lämplighet som 
dricksvattenresurs 
Nedan följer en beskrivning av Gävleborgs isälvsavlagringar, deras 
geografiska lägen samt en översikt av vilka grundvattenförekomster som 
ligger i respektive ås och tillhörande resultat för bedömningen av 
grundvattenförekomsternas lämplighet som dricksvattenresurs. Sedan följer 
en redovisning av grundvattenförekomster i morän, sedimentärt berg och 
urberg och slutligen viktiga grundvattenresurser utanför länsgränsen. 

Grundvattenförekomsternas lämplighet som dricksvattenresurs visade stor 
variation. Länsstyrelsen rekommenderar att beakta varje aspekt för sig, då en 
summering av poäng från olika aspekter kan bli missvisande. Det maximala 
antalet poäng per aspekt är sju, förutom för uttagsmöjlighet för 
grundvattenförekomster i morän och i berg där maxantalet är 5 p (se 
metodbeskrivning, Bilaga1). Grundvattenförekomster som har minst 2 p för 
både uttagsmöjlighet och tillgänglighet anses vara av regional betydelse. 
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Grundvatten i sand och grus (isälvsavlagringar) 

Norra Enköpingsåsen och Järboåsen 

En av länets största isälvsavlagringar är en fortsättning på Enköpingsåsen. 
Från länsgränsen i söder vid Färnebofjärden löper den norrut genom Storsjön 
för att sedan dela sig i två grenar norr om Sandviken. Den ena går nordöst 
förbi sjön Öjaren och vidare genom Ockelbo, förbi Lingbo, svänger till väster 
under Storsjön vid Holmsveden och fortsätter via Tönsen till Hällbo. Den 
andra grenen kallas för Järboåsen och går västerut från Sandviken genom 
samhällena Jäderfors, Järbo och Kungsfors och sedan vidare förbi Jädraås. 
Sedan fortsätter Järboåsen vidare, dock med ett flertal avbrott, till sjön 
Mållången, förbi sjön Skalen till Homna som ligger i Voxnans dalgång 
(Söderholm, Thunholm, Rurling, & Gierup, 2001). 
 

Tabell B2 – 1 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i Norra 
Enköpingsåsen och Järboåsen. 
Tabell B2 – 1. Grundvattenförekomster i Norra Enköpingsåsen och Järboåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA36002271 Enköpingsåsen-
Nässja 

Sandviken 5 2 1 nej 

WA67596338 Enköpingsåsen-
Östfärnebo 

Sandviken 4 3 3 JA 

WA66938071 Enköpingsåsen-
Österbor 

Sandviken 4 1 1 nej 

WA97803203 Enköpingsåsen-
Hedåsen 

Sandviken 3 3 0 nej 

WA14160423 Enköpingsåsen-
Årsunda 

Sandviken 5 2 6 JA 

WA23522536 Enköpingsåsen-
Sandviken 

Sandviken 5 1 4 JA 

WA86109573 Enköpingsåsen-
Högbo 

Sandviken 5 1 4 JA 

WA78761533 Enköpingsåsen-
Rökebo 

Sandviken 5 4 6 JA 

WA15498788 Enköpingsåsen-
Heden 

Ockelbo, Sandviken 4 4 0 nej 

WA86690725 Enköpingsåsen-
Ockelbo 

Ockelbo 3 0 4 JA 

WA66586135 Enköpingsåsen-
Mobyheden 

Ockelbo 4 4 2 JA 

WA67826456 Enköpingsåsen-
Lingbo 

Ockelbo 4 3 3 JA 
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Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA18294342 Enköpingsåsen-
Storsjön 

Söderhamn 3 4 0 nej 

WA87847122 Enköpingsåsen-
Murars 

Bollnäs, Söderhamn 4 4 0 nej 

WA10913000 Enköpingsåsen-
Tönsen 

Bollnäs 4 4 0 nej 

WA88576203 Enköpingsåsen-
Långsjön 

Bollnäs 4 4 0 nej 

WA30949027 Enköpingsåsen-
Västansjö 

Bollnäs 5 3 2 JA 

WA23368526 Järboåsen-Järbo Sandviken 5 3 6 JA 

WA39623807 Järboåsen-Järdaås Ockelbo, Sandviken 5 3 3 JA 

WA77728590 Järboåsen-Kölsjöån Bollnäs Ockelbo 2 4 0 nej 

WA42037965 Järboåsen-
Häsbosjön 

Bollnäs, Ovanåker 5 4 0 nej 

WA79875679 Järboåsen-
Bornasen 

Ovanåker 4 4 0 nej 

WA15824296 Järboåsen-Långbo Ovanåker 3 4 0 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Voxnanåsen och Loåsen 

Voxnanåsen följer Voxnans dalgång från länsgränsen mot Jämtland till 
Edsbyn. Med några avbrott fortsätter den vidare till Alfta och Runemo. En 
biås till Voxnanåsen är Loåsen som följer Loåns dalgång från Lossjön söderut 
till Loåns mynning i Voxnan (Söderholm, Thunholm, Rurling, & Gierup, 
2001). 

Tabell B2 – 2 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Voxnanåsen och Loåsen. 
Tabell B2 – 2. Grundvattenförekomster i Voxnanåsen och Loåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA21698768 Voxnanåsen-
Klucksjön 

Härjedalen, Ljusdal 3 4 0 nej 

WA84345896 Voxnanåsen-
Björnsjön 

Härjedalen, Ljusdal 3 4 0 nej 

WA38246703 Voxnanåsen-
Rullbo 

Härjedalen, Ljusdal 3 4 0 nej 
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Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA76012145 Voxnanåsen-
Malungen 

Ljusdal, Rättvik 4 4 0 nej 

WA47345002 Voxnanåsen-
Lobonäs 

Ljusdal, Ovanåker 5 3 2 JA 

WA79904702 Voxnanåsen-
Överbo 

Ovanåker 4 4 0 nej 

WA54668981 Voxnanåsen-
Edsbyn 

Ovanåker 5 3 4 JA 

WA82480382 Voxnanåsen-
Runemo 

Bollnäs, Ovanåker 4 2 4 JA 

WA74867683 Loåsen-Tensjön Ljusdal 4 4 0 nej 

WA24474006 Loåsen-
Samuelsfallet 

Ljusdal, Ovanåker 4 4 0 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Gävleåsen 

Gävleåsen sträcker sig från Hedesundafjärden vid södra länsgränsen norrut 
genom Hedesunda, Valbo, Gävle och Trödje till Hamrångefjärden. Därifrån 
fortsätter den i nordvästlig riktning vidare till Skog vid södra ändan av sjön 
Bergviken. Åsen fortsätter genom Bergviken, längs älven Ljusnan, genom 
sjön Varpen till Bollnäs och vidare mot sjön Lång-Rösten (Söderholm, 
Thunholm, Rurling, & Gierup, 2001). 

Tabell B2 – 3 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Gävleåsen. 
Tabell B2 – 3. Grundvattenförekomster i Gävleåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA84963911 Gävleåsen-
Hedesundafjärden 

Gävle 4 3 1 nej 

WA46580603 Gävleåsen-
Hedesunda 

Gävle 3 2 3 JA 

WA20555656 Gävle-/Valboåsen Gävle, 
Sandviken 

6 3 7 JA 

WA28360025 Gävleåsen-Björke Gävle 4 2 5 JA 

WA39188986 Gävleåsen-Trödje Gävle 4 3 1 nej 

WA15352097 Gävle-/Lössenåsen-
Totra 

Gävle 2 4 5 JA 
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Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA83902760 Gävle-/Lössenåsen-
Bergby 

Gävle 4 0 4 JA 

WA95858750 Gävleåsen-Stråtjära Gävle, 
Söderhamn 

4 2 4 JA 

WA96246914 Gävleåsen-Segersta Bollnäs 4 4 3 JA 

WA65620833 Gävleåsen-Bredåker Bollnäs 4 4 6 JA 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Ljusnanåsen och Näsbergsåsen 

Ljusnanåsen följer Ljusnans dalgång från länsgränsen i nordväst via Kårböle, 
Laforsen, Korskrogen, Färila och Järvsö fram till Arbrå. Här svänger 
isälvsavlagringen mot sydost och löper genom Växbo, förbi Florsjön, genom 
Söderala och vidare genom Sandarne ut i havet fram till Enskär. En biås till 
Ljusnanåsen är Näsbergsåsen. Avlagringen utgår från Tevsjön mot väster och 
följer dalgången via Grönås, Åsbo, Ståsjö, Åbo och Kärrbackenöster till 
Näsberg. En annan mindre biås till Ljusnanåsen sträcker från Kalvsjön norrut 
till Hybo och sedan vidare genom Kyrksjön söder om Ljusdal till Hedsta 
söder om Letssjön (Söderholm, Thunholm, Rurling, & Gierup, 2001). 

Tabell B2 – 4 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Ljusnanåsen och Näsbergsåsen. 
Tabell B2 – 4. Grundvattenförekomster i Ljusnanåsen och Näsbergsåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA69642318 Ljusnanåsen-
Huskölen 

Härjedalen, 
Ljusdal 

5 4 0 nej 

WA41549301 Ljusnanåsen-Kårböle Ljusdal 4 3 0 nej 

WA68113059 Ljusnanåsen-
Sillervallen 

Ljusdal 4 4 0 nej 

WA64637626 Ljusnanåsen-
Laforsen/Färila 

Ljusdal 4 2 1 nej 

WA41371305 Ljusnanåsen-Yg Ljusdal 4 3 1 nej 

WA26438069 Ljusnanåsen-
Bodaheden 

Ljusdal 4 4 3 JA 

WA90000793 Ljusnanåsen-Järvsö Ljusdal 4 0 3 JA 

WA62215537 Ljusnanåsen-
Offerberg 

Bollnäs, 
Ljusdal 

4 3 0 nej 
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Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA28248694 Ljusnanåsen-Lövvik Bollnäs 4 4 0 nej 

WA77044741 Ljusnanåsen-Vallsta Bollnäs 4 1 2 JA 

WA94245216 Ljusnanåsen-Arbrå Bollnäs 4 3 2 JA 

WA46947379 Ljusnanåsen-Flästa Bollnäs 5 3 4 JA 

WA87726325 Ljusnanåsen-Växbo Bollnäs 5 3 1 nej 

WA79720845 Ljusnanåsen-Kilsunds Bollnäs 3 4 1 nej 

WA14118356 Ljusnanåsen-Glössbo Bollnäs, 
Söderhamn 

5 3 4 JA 

WA12605359 Ljusnan-
/Söderalaåsen-Mohed 

Söderhamn 5 0 6 JA 

WA63519522 Ljusnanåsen-
Sandarne 

Söderhamn 4 0 4 JA 

WA91225323 Näsbergsåsen-
Grönås 

Ljusdal 4 4 1 nej 

WA99486409 Näsbergsåsen-Björa Ljusdal 5 2 6 JA 

WA90098005 Näsbergsåsen-Stråsjö Ljusdal 4 1 1 nej 

WA11363705 Näsbergsåsen-
Näsberg 

Ljusdal 4 3 0 nej 

WA36807293 Ljusnanåsen-Vålsjö Ljusdal 4 4 0 nej 

WA83450061 Ljusnanåsen-Ljusdal Ljusdal 5 4 3 JA 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Hudiksvallsåsen och Hennanåsen 

Hudiksvallsåsen kan följas från Hudiksvallsfjärden i dalgången mot nordväst 
till sydostspetsen av sjön Norrdellen. Sannolikt är åsen avsatt även i sjön och 
från Friggesund har den sin fortsättning vidare utefter Svågans dalgång förbi 
Brännås till Skånsjön, förbi Valsjön och vidare längs Hångelån. Efter avbrott 
kan avlagringen följas söder om Hedsjön och i Mellansjön till länsgränsen i 
norr. Hennanåsen ansluter till Hudiksvallsåsen drygt tio kilometer nordväst 
om Friggesund vid Västerstråsjö. Åsen finns sannolikt i Storsjön och i sjön 
Hennan. Två åsgrenar utgår från Hennans norra ända. En gren löper norrut 
genom Ramsjö och den andra följer ån Enan i ca. 90 km i nordvästlig riktning 
(Söderholm, Thunholm, Rurling, & Gierup, 2001). 

Tabell B2 – 5 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Hudiksvallsåsen och Hennanåsen. 
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Tabell B2 – 5. Grundvattenförekomster i Hudiksvallsåsen och Hennanåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA20771268 Hudiksvalls-
/Hallstaåsen-Hudiksvall 

Hudiksvall 6 2 6 JA 

WA16035407 Hudiksvalls-
/Hallstaåsen-
Hallbovallen 

Hudiksvall 4 4 3 JA 

WA82549661 Hudiksvallsåsen-
Friggesund 

Hudiksvall 4 0 1 nej 

WA75411470 Hudiksvallsåsen-
Dalakroken 

Hudiksvall 4 4 0 nej 

WA42274296 Hudiksvallsåsen-
Dragsved 

Hudiksvall 4 4 0 nej 

WA33732426 Hudiksvallsåsen-
Brännås 

Hudiksvall 4 3 0 nej 

WA11157141 Hudiksvallsåsen-
Digerön 

Hudiksvall 4 4 0 nej 

WA53433340 Hudiksvallsåsen-Skån Ljusdal 4 4 0 nej 

WA19595989 Hudiksvallsåsen-Valsjön Ljusdal 4 4 0 nej 

WA95373806 Hudiksvallsåsen-Hedsjö Ljusdal 4 4 2 JA 

WA52383135 Hudiksvallsåsen-
Juvatssjön 

Ljusdal, Ånge 4 4 0 nej 

WA28534366 Hennanåsen-
Västerstråsjö 

Hudiksvall, 
Ljusdal 

5 4 0 nej 

WA27391515 Hennanåsen-Sandvik Ljusdal 4 3 0 nej 

WA36822739 Hennanåsen-Hennan Ljusdal 4 3 2 JA 

WA95711105 Hennanåsen-Viken Ljusdal 3 4 2 JA 

WA96654595 Hennanåsen-Ramsjö Ljusdal 4 2 0 nej 

WA70014116 Hennanåsen-Lerbäcken Ljusdal 4 4 0 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Harmångersåsen 

Harmångersåsen sträcker sig från Strömsbruk vid kusten igenom Harmånger 
och vidare igenom Storsjön, Bergsjö, Älgeredssjön, Algered, Bölsås, Ede, 
Hasseslasjön förbi Hassela och fortsätter en bit längs Kölån (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 6 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Harmångersåsen.  
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Tabell B2 – 6. Grundvattenförekomster i Harmångersåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA39904061 Harmångersåsen-
Harmånger 

Nordanstig 4 2 3 JA 

WA77874016 Harmångersåsen-
Bergsjö 

Nordanstig 4 4 3 JA 

WA24781936 Harmångersåsen-
Älgered 

Nordanstig 4 4 1 nej 

WA70514826 Harmångersåsen-
Hassela 

Nordanstig 4 3 3 JA 

WA46099794 Harmångersåsen-Ässjö Nordanstig 4 4 1 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Gnarpsåsen 

Gnarpsåsen löper från Gnarp västerut till Byn och följer sedan Annåns 
dalgång till Annsjön. Därifrån går den vidare västerut till Mörtsjön och sedan 
längs Framsängsåns dalgång till länsgränsen i norr (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 7 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Gnarpsåsen. 
Tabell B2 – 7. Grundvattenförekomster i Gnarpsåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA21796670 Gnarpsåsen-Gnarp Nordanstig 4 1 3 JA 

WA45943477 Gnarpsåsen-Annån Nordanstig 4 4 1 nej 

WA31947322 Gnarpsåsen-Östantjärn Nordanstig 4 3 0 nej 

WA15110570 Gnarpsåsen-
Svedjebodvallen 

Nordanstig 4 4 1 nej 

WA47758827 Gnarpsåsen-
Johannesfors 

Nordanstig, 
Sundsvall 

3 4 0 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen ( se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 
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Hoforsåsen 

Hoforsåsen börjar norr om Hofors i Robertsholm vid östra änden av sjön 
Hyn. Efter ett avbrott fortsätter den nordost om sjön Stor-Gösken och svänger 
söderut mot Hästbo och Bodås. Åsen försätter sedan utanför länsgränsen i 
sydlig riktning (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 8 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Hoforsåsen. 
Tabell B2 – 8. Grundvattenförekomster i Hoforsåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA74659510 Hoforsåsen-
Robertsholm 

Hofors 3 3 3 JA 

WA88462449 Hoforsåsen-Hästbo Hofors 4 3 3 JA 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Åshammaråsen 

Åshammaråsen sträcker sig från Kungsgården ca. 10 km väster om Sandviken 
vid Storsjön i nordvästlig riktning genom Åshammar och vidare i dalgången 
över länsgränsen till Dalarna till Lumsheden (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 9 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Åshammarsåsen. 
Tabell B2 – 9. Grundvattenförekomster i Åshammarsåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA28330018 Åshammaråsen-
Åshammar 

Sandviken 4 1 6 JA 

WA78725564 Åshammaråsen-
Hagmuren 

Sandviken 4 3 3 JA 

WA71572268 Åshammaråsen-
Lumsheden 

Falun, 
Sandviken 

3 3 0 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 
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Åmotåsen 

Åmotåsen följer Bresiljeåns och Testeboåns dalgång vid Åmot ca. 17 km 
nordväst om Ockelbo. En biås sträcker sig från Åmot mot sydväst längs 
Kölsjöåns dalgång till Hedsjön (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 10 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Åmotsåsen. 
Tabell B2 – 10. Grundvattenförekomster i Åmotsåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA25337039 Åmotåsen-Åmot Ockelbo 4 2 1 nej 

WA34981117 Åmotåsen-Svartandal Ockelbo 3 1 3 JA 

WA85148331 Åmotåsen-Källänget Ockelbo 1 4 3 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Sandavlagring Axmar 

Vid kusten ca. 5 km söder om Axmar bruk ligger en postglacial sandavlagring 
som har avgränsats som grundvattenförekomst enligt Tabell B2 – 11 (SGU, 
2021). 
Tabell B2 – 11. Grundvattenförekomst i Axmar. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA40427828 Sandavlagring Axmar Gävle 1 3 2 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Svabensverksåsen 

Svabensverksåsen börjar vid Getryggen på länsgränsen till Dalarna vid sjön 
Amungens östra sida. Sannolikt stäcker åsen sig genom sjön i sydlig riktning 
och träder i dagen i dess sydligaste spets. Den löper sedan genom 
Svabensverk och fortsätter utanför länsgränsen till Dalarna i sydöstlig 
riktning (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 12 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Svabensverksåsen. 
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Tabell B2 – 12. Grundvattenförekomster i Svabensverksåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA41741797 Svabensverksåsen-
Getryggen 

Ovanåker, 
Rättvik 

3 4 0 nej 

WA27324763 Svabensverksåsen-
Svabensverk 

Ovanåker, 
Rättvik 

4 3 2 JA 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Anneforsåsen 

Anneforsåsen löper från Mossbo ca. 4 km söder om Alfta till Annefors. Efter 
ett avbrott fortsätter den mot söder förbi Rimsbo och svänger sedan till väster 
till sjön Nysjön (SGU, 2021; Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och HaV, 
2021). 

Tabell B2 – 13 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Anneforsåsen. 
Tabell B2 – 13. Grundvattenförekomster i Anneforsåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA37225930 Anneforsåsen-Mossbo Bollnäs, 
Ovanåker 

3 4 2 JA 

WA33276234 Anneforsåsen-Annefors Bollnäs 2 3 0 nej 

WA19563466 Anneforsåsen-Rimsbo Bollnäs 2 4 0 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Norralaåsen 

Norralaåsen börjar i Trönö och följer Trönöåns och sedan Norralaåns 
dalgång via Kungsgården, Norrala och Borg till Vågbro direkt norr om 
tätorten Söderhamn (Söderholm, Thunholm, Rurling, & Gierup, 2001). 

Tabell B2 – 14 visar grundvattenförekomsten som har avgränsats i 
Norralaåsen. 
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Tabell B2 – 14. Grundvattenförekomst i Norralaåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA51653434 Norralaåsen Söderhamn 4 3 4 JA 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Långvindsåsen 

Långvindsåsen löper från Boda, ca. 5 km väster om Enånger, genom 
Ångersjön till Hedsjön ca. 4 km söder om Enånger och vidare via 
Långvindsbruk till Långvind vid kusten (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 15 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Långvindsåsen. 
Tabell B2 – 15. Grundvattenförekomster i Långvindsåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA86936519 Långvindsåsen-Nora Hudiksvall 3 4 1 nej 

WA85211172 Långvindsåsen-
Långvind 

Hudiksvall 3 3 0 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Iggesundsåsen 

Iggesundåsen sträcker sig från Iggesund vid kusten mot nordost igenom 
sjöarna Iggsjön och Långsjön och vidare till Näsviken. I närheten till 
Iggesundåsen finns även en liten postglacial sandavlagring söder om sjön 
Sjösjö (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 16 visar vilka grundvattenförekomster som har avgränsats i 
Iggesundsåsen. 
Tabell B2 – 16. Grundvattenförekomster i Iggesundsåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA90036192 Iggesundåsen-Iggesund Hudiksvall 5 0 4 JA 

WA15856122 Iggesundåsen-Klångsta Hudiksvall 4 4 2 JA 

WA42371800 Sandavlagring Sjösjö Hudiksvall 3 4 2 JA 
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*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Sandavlagring vid Bjärtsjön 

I anslutning till sjön Bjärtsjön ca. 3 km nordväst om Ilsbo ligger en 
postglacial sandavlagring som har avgränsats som grundvattenförekomst 
enligt Tabell B2 – 17 (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och HaV, 
2021). 
Tabell B2 – 17. Grundvattenförekomst vid Bjärtsjön. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA15646244 Sandavlagring Bjärtsjön Nordanstig 2 4 3 JA 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Lillhamraåsen 

Lillhamraåsen ligger i länets västra del och sträcker sig längs Sundsjöåns 
dalgång från Lillhamra till Sandsjön (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 18 visar grundvattenförekomsten som har avgränsats i 
Lillhamraåsen. 
Tabell B2 – 18. Grundvattenförekomst i Lillhamraåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA78639082 Lillhamraåsen-Lillhamra Ljusdal 4 3 0 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Oreälvsåsen 

Oreälvsåsen korsar länets västligaste hörn. Den börjar vid sjön Vässinjärvi 
som ligger på länsgränsen till Dalarna, följer sedan Oreälvens dalgång till 
sjön Trubbingen där den svänger till väster över länsgränsen till Jämtland och 
fortsätter i nordvästlig riktning (SGU, 2021). 

Tabell B2 – 19 visar vilka grundvattenförekomster som delvis ligger i 
Gävleborgs län har avgränsats på Oreälvsåsen. 
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Tabell B2 – 19. Grundvattenförekomster i Oreälvsåsen. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA34293881 Oreälvsåsen-Svartnäs Ljusdal, Orsa 3 4 0 nej 

WA49771360 Oreälvsåsen-Nordkap Härjedalen, 
Ljusdal, Orsa 

3 4 0 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Grundvatten i morän 

Ett fåtal grundvattenförekomster i morän har avgränsats i Gävleborgs län. 
Några av dessa (fem i antal) har avgränsats på grund av förekomst av större 
enskilda vattentäkter och tas inte upp här då de inte kan antas ha regional 
betydelse. Övriga grundvattenförekomster i morän visas i Tabell B2 – 20. 
Tabell B2 – 20. Grundvattenförekomster i morän. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA96279985 Moränförekomst 
Ryggesbo 

Ovanåker 1 5 2 nej 

WA92192719 Moränförekomst Harsa Ljusdal 1 5 2 nej 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Grundvatten i sedimentär berggrund 

Två grundvattenförekomster i sedimentär berggrund har avgränsats i 
Gävleborgs län (Tabell B2 – 21), båda är förekomster i sandsten. 
Förekomsten Gävle-Sandviken sträcker sig som ett flera kilometer bred band 
från Storsjön via Sandviken, Valbo och Gävle ut i Gävlebukten. Förekomsten 
Svartnäs ligger nästan helt i Dalarna men tangerar Gävleborgs län i länets 
västra hörn. 
Tabell B2 – 21. Grundvattenförekomster i sedimentär berggrund. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA81382160 Sandstenförekomst 
Gävle-Sandviken 

Gävle, 
Sandviken 

1 2 5 nej 

WA43507092 Sandstenförekomst 
Svartnäs 

Ljusdal, Orsa 1 6 0 nej 
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*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Grundvatten i urberg 

Ett tiotal grundvattenförekomster i urberg har avgränsats i Gävleborgs län 
(Tabell B2 – 22). Alla dessa nyttjas som kommunal vattentäkt. 
Tabell B2 – 22. Grundvattenförekomster i urberg. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA22279117 Bergförekomst 
Mellanfjärden 

Nordanstig 2 6 3 JA 

WA61142584 Bergförekomst Jättendal Nordanstig 2 5 3 JA 

WA47753727 Bergförekomst Edsta Hudiksvall 1 5 6 nej 

WA50852304 Bergförekomst Letsbo Ljusdal 2 7 2 JA 

WA10517390 Bergförekomst Los Ljusdal 2 5 3 JA 

WA36980088 Bergförekomst Nor Ljusdal 1 7 2 nej 

WA84081235 Bergförekomst 
Tandsjöborg 

Ljusdal 2 5 2 JA 

WA37350459 Bergförekomst Hamra Ljusdal 1 6 2 nej 

WA31916923 Bergförekomst Sandsjö Ljusdal 1 7 2 nej 

WA43368335 Bergförekomst Kårböle Ljusdal 1 6 2 nej 

WA50318189 Bergförekomst Öjung Ovanåker 1 6 2 nej 

WA38360484 Bergförekomst Hällbo Bollnäs 1 6 2 nej 

WA66151105 Berg- och jordförekomst 
Holmsveden 

Söderhamn 2 6 3 JA 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

 

Viktiga grundvattenresurser utanför länsgränsen 

Uppsalaåsen 

Uppsalaåsen sträcker sig från Billudden i Gävlebukten i sydlig riktning 
genom hela Uppland. Av betydelse för Gävleborgs vattenförsörjning är 
främst norra ändan av Uppsalaåsen som löper från Mehedeby norrut längs 
Dalävens dalgång. 

Tabell B2 – 23 visar grundvattenförekomster i Uppsalaåsen med betydelse 
för Gävleborg läns vattenförsörjning.  
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Tabell B2 – 23. Grundvattenförekomster i Uppsalaåsen med betydelse för Gävleborgs län. 

Grundvatten-
förekomst 

Namn Kommun Poäng för 
lämplighet* 

Regionalt 
betydande** 

   Ut Kv Ti  

WA62047175 Uppsalaåsen-Marma Uppsala 5 4 3*** JA 

WA24822895 Uppsalaåsen-
Skutskär 

Uppsala 5 4 5**** JA 

*Poäng för lämplighet som dricksvattenresurs enligt multikriterieanalysen (se metodbeskrivning 
Bilaga 1), ** Grundvattenförekomster som är regionalt betydande har minst 2 poäng för både 
uttagsmöjlighet och tillgänglighet, Ut: Uttagsmöjlighet, Kv: Kvalitet och Ti: Tillgänglighet. 

*** Tillgänglighet för invånare i Gävleborgs län. 

**** Tillgänglighet efter att överföringsledningen till Gävle är färdigställd (planerad för ca. 2026). 
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Bilaga 3 
 

Utpekade grundvattenförekomster för dricksvattenförsörjningen 
Tabell B3 – 1. Grundvattenförekomster utpekade i dialog med kommuner och VA-huvudmän för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) 
och för eventuella framtida utökade behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

ås eller annan geologisk 
formation 

grundvattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Östfärnebo WA67596338 x 
  

Sandviken R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Årsunda WA14160423 x x x Sandviken R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Sandviken WA23522536 
  

(x) Sandviken R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Högbo WA86109573 
  

(x) Sandviken R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Rökebo WA78761533 x x 
 

Sandviken R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Ockelbo WA86690725 x 
  

Ockelbo R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Mobyheden WA66586135 
  

x Ockelbo R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Lingbo WA67826456 x 
  

Ockelbo R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Storsjön WA18294342 
 

(x) 
 

Söderhamn L 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Murars WA87847122 
 

(x) 
 

Söderhamn L 
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ås eller annan geologisk 
formation 

grundvattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Långsjön WA30949027 x 
  

Bollnäs R 

Järboåsen Järboåsen-Järbo WA23368526 x x x Sandviken R 

Järboåsen Järboåsen-Järdaås WA39623807 x 
  

Ockelbo R 

Voxnanåsen Voxnanåsen-Lobonäs WA47345002 x 
  

Ovanåker R 

Voxnanåsen Voxnanåsen-Edsbyn WA54668981 x (x) (x) Ovanåker R 

Voxnanåsen Voxnanåsen-Runemo WA82480382 
 

x 
 

Ovanåker R 

Gävleåsen Gävleåsen-Hedesunda WA46580603 x 
  

Gävle R 

Gävleåsen Gävle-/Valboåsen WA20555656 x 
  

Gävle R 

Gävleåsen Gävleåsen-Björke WA28360025 
  

x Gävle R 

Gävleåsen Gävleåsen-Trödje WA39188986 
  

x Gävle L 

Gävleåsen Gävle-/Lössenåsen-Totra WA15352097 x 
  

Gävle R 

Gävleåsen Gävle-/Lössenåsen-Bergby WA83902760 
  

x Gävle R 

Gävleåsen Gävleåsen-Stråtjära WA95858750 x 
  

Söderhamn R 

Gävleåsen Gävleåsen-Segersta WA96246914 x 
  

Bollnäs R 

Gävleåsen Gävleåsen-Bredåker WA65620833 
 

x 
 

Bollnäs R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Laforsen/Färila WA64637626 
  

x Ljusdal L 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Bodaheden WA26438069 x x x Ljusdal R 
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ås eller annan geologisk 
formation 

grundvattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Järvsö WA90000793 x x x Ljusdal R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Flästa WA46947379 x x x Bollnäs R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Glössbo WA14118356 x x x Bollnäs R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Glössbo WA14118356  x x Söderhamn R 

Ljusnanåsen Ljusnan-/Söderalaåsen-Mohed WA12605359 x x (x) Söderhamn R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Sandarne WA63519522 
  

x Söderhamn R 

Ljusnanåsen, biås Ljusnanåsen-Ljusdal WA83450061 x x x Ljusdal R 

Näsbergsåsen Näsbergsåsen-Näsberg WA11363705 x 
  

Ljusdal R 

Hudiksvallsåsen Hudiksvalls-/Hallstaåsen-Hudiksvall WA20771268 x x x Hudiksvall R 

Hudiksvallsåsen Hudiksvalls-/Hallstaåsen-Hallbovallen WA16035407 x x x Hudiksvall R 

Hudiksvallsåsen Hudiksvallsåsen-Friggesund WA82549661   (x) Hudiksvall L 

Hudiksvallsåsen Hudiksvallsåsen-Hedsjö WA95373806 x 
  

Ljusdal R 

Hennanåsen Hennanåsen-Hennan WA36822739 x 
  

Ljusdal R 

Hennanåsen Hennanåsen-Viken WA95711105 x 
  

Ljusdal R 

Hennanåsen Hennanåsen-Lerbäcken WA70014116 
  

x Ljusdal L 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Harmånger WA39904061 x 
 

x Nordanstig R 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Bergsjö WA77874016 x x x Nordanstig R 
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ås eller annan geologisk 
formation 

grundvattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Älgered WA24781936 
 

x (x) Nordanstig L 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Hassela WA70514826 x x x Nordanstig R 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Ässjö WA46099794 
  

(x) Nordanstig L 

Gnarpsåsen Sörfjärden finns inte än x x x Nordanstig ? 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Gnarp WA21796670 x 
 

x Nordanstig R 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Annån WA45943477 
 

x (x) Nordanstig L 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Östantjärn WA31947322 
  

(x) Nordanstig L 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Svedjebodvallen WA15110570 
  

(x) Nordanstig L 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Johannesfors WA47758827 
  

(x) Nordanstig L 

Hoforsåsen Hoforsåsen-Hästbo WA88462449 x 
  

Hofors R 

Åshammaråsen Åshammaråsen-Åshammar WA28330018 x 
  

Sandviken R 

Åshammaråsen Åshammaråsen-Hagmuren WA78725564 
 

x (x) Sandviken R 

Åmotåsen Åmotåsen-Svartandal WA34981117 x 
  

Ockelbo R 

Åmotåsen Åmotåsen-Källänget WA85148331 x 
  

Ockelbo L 

Sandavlagring Axmar Sandavlagring Axmar WA40427828 x 
  

Gävle L 

Svabensverksåsen Svabensverksåsen-Svabensverk WA27324763 x 
  

Ovanåker R 

Norralaåsen Norralaåsen WA51653434 
  

(x) Söderhamn R 
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ås eller annan geologisk 
formation 

grundvattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Iggesundsåsen Iggesundåsen-Klångsta WA42371800 
  

(x) Hudiksvall R 

Sandavlagring vid Bjärtsjön Sandavlagring Bjärtsjön WA15646244 x 
 

(x) Nordanstig R 

Grundvatten i morän Moränförekomst Ryggesbo WA96279985 x 
  

Ovanåker L 

Grundvatten i morän Moränförekomst Harsa WA92192719 x 
  

Ljusdal L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Mellanfjärden WA22279117 x 
 

x Nordanstig R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Jättendal WA61142584 x 
  

Nordanstig R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Edsta WA47753727 x 
  

Hudiksvall L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Letsbo WA50852304 x 
 

x Ljusdal R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Los WA10517390 x x 
 

Ljusdal R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Nor WA36980088 x 
 

(x) Ljusdal L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Tandsjöborg WA84081235 x 
  

Ljusdal R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Hamra WA37350459 x x 
 

Ljusdal L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Sandsjö WA31916923 x 
  

Ljusdal L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Kårböle WA43368335 x 
  

Ljusdal L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Öjung WA50318189 x 
  

Ovanåker L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Hällbo WA38360484 x 
  

Bollnäs L 

Grundvatten i urberg Berg- och jordförekomst Holmsveden WA66151105 x 
  

Söderhamn R 
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ås eller annan geologisk 
formation 

grundvattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Uppsalaåsen Uppsalaåsen-Marma WA62047175 x 
  

Gävle R 

Uppsalaåsen Uppsalaåsen-Skutskär WA24822895 
 

x x Gävle R 
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Bilaga 4 
 

Utpekade ytvattenförekomster för dricksvattenförsörjningen 
Tabell B4 – 1. Ytvattenförekomster utpekade i dialog med kommuner och VA-huvudmän för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och 
för eventuella framtida utökade behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

Ytvatten VISS-ID nutid reserv framtid Utpekande kommun regional/lokal betydelse 

Ljusnan WA72684431 x   Ljusdal R 

Bodasjön WA63327930 x   Ljusdal R 

Ljusnan WA69101365 x   Ljusdal R 

Hennan WA11497583 x   Ljusdal R 

Hasselasjön WA48340846 x   Nordanstig R 

Älgeredssjön WA57806763 x   Nordanstig R 

Harmångersån (Vadeån) WA73721204 x   Nordanstig R 

Harmångersån WA13012965 x   Nordanstig R 

Gnarpsån WA76958881 x   Nordanstig R 

Bjärtsjön WA24422896 x   Nordanstig R 
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Ytvatten VISS-ID nutid reserv framtid Utpekande kommun regional/lokal betydelse 

Norra Dellen WA83352657 x x x Hudiksvall R 

Södra Dellen WA48135586 x x x Hudiksvall R 

Gällsån WA78490504 x   Bollnäs R 

Ljusnan WA99866104  (x)  Bollnäs R 

Voxnan WA53175163  x  Ovanåker R 

Järvsjön WA39274450  (x) (x) Söderhamn R 

Storsjön WA93798968  (x)  Söderhamn R 

Bergviken WA30214292  (x)  Söderhamn R 

Marmen WA27273981   (x) Söderhamn R 

Gavleån WA13726432 x   Gävle R 

Testeboån WA35992300 x   Gävle R 

Hamrångefjärden WA17517659 x   Gävle R 

Dalälven  WA68838669  x x Gävle R 

Bramsöfjärden WA98793792  x x Gävle R 

Storsjön WA56430952   x Gävle R 

Öjaren WA26389195 x   Sandviken R 

Gavleån WA35993300 x   Sandviken R 
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Ytvatten VISS-ID nutid reserv framtid Utpekande kommun regional/lokal betydelse 

Storsjön WA56430952 x   Sandviken R 

Borrsjöån WA40300271 x   Sandviken R 

Ottnaren WA68460419   (x) Sandviken R 

Färnebofjärden WA43529433   (x) Sandviken R 

Hyn WA41317899 x   Hofors R 

Hammardammen WA15383316  x  Hofors R 
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Bilaga 5 
 

Sammanställning av utpekade dricksvattenresurser per kommun 
Ljusdal 

Tabell B5 – 1. Utpekade dricksvattenresurser i Ljusdal för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida utökade 
behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Laforsen/Färila WA64637626 
  

x Ljusdal L 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Bodaheden WA26438069 x x x Ljusdal R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Järvsö WA90000793 x x x Ljusdal R 

Ljusnanåsen, biås Ljusnanåsen-Ljusdal WA83450061 x x x Ljusdal R 

Näsbergsåsen Näsbergsåsen-Näsberg WA11363705 x 
  

Ljusdal R 

Hudiksvallsåsen Hudiksvallsåsen-Hedsjö WA95373806 x 
  

Ljusdal R 

Hennanåsen Hennanåsen-Hennan WA36822739 x 
  

Ljusdal R 

Hennanåsen Hennanåsen-Viken WA95711105 x 
  

Ljusdal R 

Hennanåsen Hennanåsen-Lerbäcken WA70014116 
  

x Ljusdal L 
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geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Grundvatten i morän Moränförekomst Harsa WA92192719 x 
  

Ljusdal L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Letsbo WA50852304 x 
 

x Ljusdal R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Los WA10517390 x x 
 

Ljusdal R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Nor WA36980088 x 
 

(x) Ljusdal L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Tandsjöborg WA84081235 x 
  

Ljusdal R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Hamra WA37350459 x x 
 

Ljusdal L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Sandsjö WA31916923 x 
  

Ljusdal L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Kårböle WA43368335 x 
  

Ljusdal L 

48000 Ljusnan Ljusnan WA72684431 x 
  

Ljusdal R 

48000 Ljusnan Bodasjön WA63327930 x 
  

Ljusdal R 

48000 Ljusnan Ljusnan WA69101365 x 
  

Ljusdal R 

48000 Ljusnan Hennan WA11497583 x 
  

Ljusdal R 
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Nordanstig 

Tabell B5 – 2. Utpekade dricksvattenresurser i Nordanstig för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida 
utökade behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Harmånger WA39904061 x 
 

x Nordanstig R 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Bergsjö WA77874016 x x x Nordanstig R 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Älgered WA24781936 
 

x (x) Nordanstig L 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Hassela WA70514826 x x x Nordanstig R 

Harmångersåsen Harmångersåsen-Ässjö WA46099794 
  

(x) Nordanstig L 

Gnarpsåsen Sörfjärden finns inte än x x x Nordanstig ? 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Gnarp WA21796670 x 
 

x Nordanstig R 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Annån WA45943477 
 

x (x) Nordanstig L 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Östantjärn WA31947322 
  

(x) Nordanstig L 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Svedjebodvallen WA15110570 
  

(x) Nordanstig L 

Gnarpsåsen Gnarpsåsen-Johannesfors WA47758827 
  

(x) Nordanstig L 

Sandavlagring vid Bjärtsjön Sandavlagring Bjärtsjön WA15646244 x 
 

(x) Nordanstig R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Mellanfjärden WA22279117 x 
 

x Nordanstig R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Jättendal WA61142584 x 
  

Nordanstig R 

43000 Gnarpsån Gnarpsån WA76958881 x 
  

Nordanstig R 
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geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

44000 Harmångersån Hasselasjön WA48340846 x 
  

Nordanstig R 

44000 Harmångersån Älgeredssjön WA57806763 x 
  

Nordanstig R 

44000 Harmångersån Harmångersån (Vadeån) WA73721204 x 
  

Nordanstig R 

44000 Harmångersån Harmångersån WA13012965 x 
  

Nordanstig R 

44045 Kustområde Bjärtsjön WA24422896 x 
  

Nordanstig R 
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Hudiksvall 

Tabell B5 – 3. Utpekade dricksvattenresurser i Hudiksvall för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida 
utökade behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Hudiksvallsåsen Hudiksvalls-/Hallstaåsen-Hudiksvall WA20771268 x x x Hudiksvall R 

Hudiksvallsåsen Hudiksvalls-/Hallstaåsen-Hallbovallen WA16035407 x x x Hudiksvall R 

Hudiksvallsåsen Hudiksvallsåsen-Friggesund WA82549661   (x) Hudiksvall L 

Iggesundsåsen Iggesundåsen-Klångsta WA42371800 
  

(x) Hudiksvall R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Edsta WA47753727 x 
  

Hudiksvall L 

45000 Delångersån Norra Dellen WA83352657 x x x Hudiksvall R 

45000 Delångersån Södra Dellen WA48135586 x x x Hudiksvall R 
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Bollnäs 

Tabell B5 – 4. Utpekade dricksvattenresurser i Bollnäs för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida utökade 
behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Västansjö WA30949027 x 
  

Bollnäs R 

Gävleåsen Gävleåsen-Segersta WA96246914 x 
  

Bollnäs R 

Gävleåsen Gävleåsen-Bredåker WA65620833 
 

x 
 

Bollnäs R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Flästa WA46947379 x x x Bollnäs R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Glössbo WA14118356 x x x Bollnäs R 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Hällbo WA38360484 x 
  

Bollnäs L 

48000 Ljusnan Gällsån WA78490504 x 
  

Bollnäs R 

48000 Ljusnan Ljusnan WA99866104 
 

(x) 
 

Bollnäs R 
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Ovanåker 

Tabell B5 – 5. Utpekade dricksvattenresurser i Ovanåker för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida utökade 
behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Voxnanåsen Voxnanåsen-Lobonäs WA47345002 x 
  

Ovanåker R 

Voxnanåsen Voxnanåsen-Edsbyn WA54668981 x (x) (x) Ovanåker R 

Voxnanåsen Voxnanåsen-Runemo WA82480382 
 

x 
 

Ovanåker R 

Svabensverksåsen Svabensverksåsen-Svabensverk WA27324763 x 
  

Ovanåker R 

Grundvatten i morän Moränförekomst Ryggesbo WA96279985 x 
  

Ovanåker L 

Grundvatten i urberg Bergförekomst Öjung WA50318189 x 
  

Ovanåker L 

48000 Ljusnan Voxnan WA53175163 
 

x 
 

Ovanåker R 
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Söderhamn 

Tabell B5 – 6. Utpekade dricksvattenresurser i Söderhamn för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida 
utökade behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Storsjön WA18294342 
 

(x) 
 

Söderhamn L 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Murars WA87847122 
 

(x) 
 

Söderhamn L 

Gävleåsen Gävleåsen-Stråtjära WA95858750 x 
  

Söderhamn R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Glössbo WA14118356 
 

x x Söderhamn R 

Ljusnanåsen Ljusnan-/Söderalaåsen-Mohed WA12605359 x x (x) Söderhamn R 

Ljusnanåsen Ljusnanåsen-Sandarne WA63519522 
  

x Söderhamn R 

Norralaåsen Norralaåsen WA51653434 
  

(x) Söderhamn R 

Grundvatten i urberg Berg- och jordförekomst Holmsveden WA66151105 x 
  

Söderhamn R 

48000 Ljusnan Marmen WA27273981 
  

(x) Söderhamn R 

48000 Ljusnan  Bergviken WA30214292 
 

(x) 
 

Söderhamn R 

48049 Kustområde Järvsjön WA39274450 
 

(x) (x) Söderhamn R 

49000 Skärjån Storsjön WA93798968 
 

(x) 
 

Söderhamn R 
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Ockelbo 

Tabell B5 – 7. Utpekade dricksvattenresurser i Ockelbo för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida utökade 
behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Ockelbo WA86690725 x 
  

Ockelbo R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Mobyheden WA66586135 
  

x Ockelbo R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Lingbo WA67826456 x 
  

Ockelbo R 

Järboåsen Järboåsen-Järdaås WA39623807 x 
  

Ockelbo R 

Åmotåsen Åmotåsen-Svartandal WA34981117 x 
  

Ockelbo R 

Åmotåsen Åmotåsen-Källänget WA85148331 x 
  

Ockelbo L 
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Gävle 

Tabell B5 – 8. Utpekade dricksvattenresurser i Gävle för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida utökade 
behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Gävleåsen Gävleåsen-Hedesunda WA46580603 x 
  

Gävle R 

Gävleåsen Gävle-/Valboåsen WA20555656 x 
  

Gävle R 

Gävleåsen Gävleåsen-Björke WA28360025 
  

x Gävle R 

Gävleåsen Gävleåsen-Trödje WA39188986 
  

x Gävle L 

Gävleåsen Gävle-/Lössenåsen-Totra WA15352097 x 
  

Gävle R 

Gävleåsen Gävle-/Lössenåsen-Bergby WA83902760 
  

x Gävle R 

Sandavlagring Axmar Sandavlagring Axmar WA40427828 x 
  

Gävle L 

Uppsalaåsen Uppsalaåsen-Marma WA62047175 x 
  

Gävle R 

Uppsalaåsen Uppsalaåsen-Skutskär WA24822895 
 

x x Gävle R 

50000 Hamrångeån Hamrångefjärden WA17517659 x 
  

Gävle R 

51000 Testeboån Testeboån WA35992300 x 
  

Gävle R 

52000 Gavleån Gavleån WA13726432 x 
  

Gävle R 

52000 Gavleån Storsjön WA56430952 
  

x Gävle R 

53000 Dalälven Dalälven  WA68838669 
 

x x Gävle R 

53000 Dalälven Bramsöfjärden WA98793792 
 

x x Gävle R 
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Sandviken 

Tabell B5 – 9. Utpekade dricksvattenresurser i Sandviken för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida 
utökade behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Östfärnebo WA67596338 x 
  

Sandviken R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Årsunda WA14160423 x x x Sandviken R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Sandviken WA23522536 
  

(x) Sandviken R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Högbo WA86109573 
  

(x) Sandviken R 

Enköpingsåsen Enköpingsåsen-Rökebo WA78761533 x x 
 

Sandviken R 

Järboåsen Järboåsen-Järbo WA23368526 x x x Sandviken R 

Åshammaråsen Åshammaråsen-Åshammar WA28330018 x 
  

Sandviken R 

Åshammaråsen Åshammaråsen-Hagmuren WA78725564 
 

x (x) Sandviken R 

52000 Gavleån Storsjön WA56430952 x 
  

Sandviken R 

52000 Gavleån Öjaren WA26389195 x 
  

Sandviken R 

52000 Gavleån Gavleån WA35993300 x 
  

Sandviken R 

52000 Gavleån Borrsjöån WA40300271 x 
  

Sandviken R 

52000 Gavleån Ottnaren WA68460419 
  

(x) Sandviken R 

53000 Dalälven Färnebofjärden WA43529433 
  

(x) Sandviken R 
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Hofors 

Tabell B5 – 10. Utpekade dricksvattenresurser i Hofors för nuvarande ordinarie dricksvattenförsörjning (nutid), som reservvatten (reserv) och för eventuella framtida utökade 
behov (framtid) samt information om vattenresursen är av regional eller lokal betydelse. (x) = mer utredning krävs. 

geologisk formation eller 
huvudavrinningsområde 

vattenförekomst VISS-ID nutid reserv framtid utpekande 
kommun 

regional/lokal 
betydelse 

Hoforsåsen Hoforsåsen-Hästbo WA88462449 x 
  

Hofors R 

52000 Gavleån Hyn WA41317899 x 
  

Hofors R 

52000 Gavleån Hammardammen WA15383316 
 

x 
 

Hofors R 
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Bilaga 6 
 

Ytvatten av regionalt intresse för stora vattenuttag 
Tabell B6 – 1. Ytvatten av regionalt intresse för stora vattenuttag. 

Ytvattenförekomst 
Utpekat för 
dricksvatten Vattentyp VISS-ID 

Huvud-
avrinningsområde Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 

Amungen 
 

Sjö WA38419505 53000 Dalälven Falun Ovanåker Rättvik 

Bergviken ja Sjö  WA30214292 48000 Ljusnan  Bollnäs Söderhamn 
 

Borrsjöån (vid mynningen i Storsjön) ja Vattendrag WA40300271 52000 Gavleån Sandviken 
  

Bramsöfjärden ja Sjö/Vattendrag WA98793792 53000 Dalälven Gävle Uppsala 
 

Dåasen 
 

Sjö WA25279237 48000 Ljusnan Ljusdal 
  

Ekaren 
 

Sjö WA86597991 50000 Hamrångeån Ockelbo 
  

Fjärden 
 

Sjö WA26296969 51000 Testeboån Ockelbo 
  

Fågelsjön 
 

Sjö WA73104961 48000 Ljusnan Ljusdal 
  

Färnebofjärden 
 

Sjö/Vattendrag WA43529433 53000 Dalälven Heby Sandviken 
 

Galvsjön 
 

Sjö WA40133008 48000 Ljusnan Bollnäs Ovanåker 
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Ytvattenförekomst 
Utpekat för 
dricksvatten Vattentyp VISS-ID 

Huvud-
avrinningsområde Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 

Gavleån (vid mynningen i havet) ja Vattendrag WA13726432 52000 Gavleån Gävle 
  

Grycken 
 

Sjö WA32992753 48000 Ljusnan Ljusdal Ovanåker 
 

Hamrångefjärden ja Sjö WA17517659 50000 Hamrångeån Gävle 
  

Hasselasjön ja Sjö WA48340846 44000 Harmångersån Nordanstig 
  

Hedesundafjärden 
 

Sjö/Vattendrag WA46404151 53000 Dalälven Gävle Heby 
 

Hennan ja Sjö WA11497583 48000 Ljusnan Ljusdal 
  

Hyn ja Sjö WA41317899 52000 Gavleån Falun Hofors 
 

Iggsjön 
 

Sjö WA47407673 45000 Delångersån Hudiksvall 
  

Jädraån (vid Jäderfors) ja Vattendrag WA35993300 52000 Gavleån Sandviken 
  

Jädraån (vid Jädraås) 
 

Vattendrag WA39825300 52000 Gavleån Ockelbo 
  

Jädraån (vid Kungsfors ovan Lillån) 
 

Vattendrag WA16463120 52000 Gavleån Ockelbo Sandviken 
 

Järvsjön ja Sjö WA39274450 48049 Kustområde Söderhamn 
  

Kyrksjön 
 

Sjö WA20603887 48000 Ljusnan Bollnäs 
  

Kyrksjön 
 

Sjö WA46496891 45000 Delångersån Hudiksvall 
  

Letssjön 
 

Sjö WA31919383 48000 Ljusnan Ljusdal 
  

Lingan 
 

Sjö WA16528800 50000 Hamrångeån Ockelbo 
  

Ljusnan (vid mynningen i Bergviken) 
 

Vattendrag  WA24904845 48000 Ljusnan  Bollnäs 
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Ytvattenförekomst 
Utpekat för 
dricksvatten Vattentyp VISS-ID 

Huvud-
avrinningsområde Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 

Lundbosjön 
 

Sjö WA79098900 51000 Testeboån Gävle 
  

Lång-Rösten 
 

Sjö WA63439883 48000 Ljusnan Ovanåker 
  

Längsterbodsjön 
 

Sjö WA93390717 44000 Harmångersån Nordanstig 
  

Marmen ja Sjö WA27273981 48000 Ljusnan Söderhamn 
  

Mållången 
 

Sjö WA87275929 48000 Ljusnan Ovanåker 
  

Mörtsjön 
 

Sjö WA61457723 48000 Ljusnan Ovanåker 
  

Norra Dellen ja Sjö WA83352657 45000 Delångersån Hudiksvall 
  

Orsjön 
 

Sjö WA77865966 48000 Ljusnan Bollnäs Ljusdal 
 

Ottnaren ja Sjö WA68460419 52000 Gavleån Hofors Sandviken 
 

Stora Öjungen 
 

Sjö  WA27460022 48000 Ljusnan  Bollnäs Ovanåker 
 

Stor-Dammsjön 
 

Sjö WA41627574 50000 Hamrångeån Gävle Ockelbo 
 

Storhamrasjön 
 

Sjö WA40097371 48000 Ljusnan Ljusdal 
  

Stornien 
 

Sjö WA14952147 46000 Nianån Bollnäs Hudiksvall 
 

Storsjön ja Sjö WA56430952 52000 Gavleån Gävle Sandviken 
 

Storsjön 
 

Sjö WA79614865 45000 Delångersån Hudiksvall 
  

Storsjön 
 

Sjö WA49873316 48000 Ljusnan Ljusdal 
  

Storsjön 
 

Sjö WA79096147 44000 Harmångersån Nordanstig 
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Ytvattenförekomst 
Utpekat för 
dricksvatten Vattentyp VISS-ID 

Huvud-
avrinningsområde Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 

Storsjön ja Sjö WA93798968 49000 Skärjån Söderhamn 
  

Stor-Valsjön 
 

Sjö WA96846471 45000 Delångersån Hudiksvall Ljusdal 
 

Storöjungen 
 

Sjö WA60027211 48000 Ljusnan Ovanåker 
  

Södra Dellen ja Sjö WA48135586 45000 Delångersån Hudiksvall 
  

Tandsjön 
 

Sjö WA58377767 48000 Ljusnan Ljusdal 
  

Testeboån (ovan Laxtjärnsbäcken) 
 

Vattendrag WA43052691 51000 Testeboån Ockelbo 
  

Testeboån (vid mynningen i havet) ja Vattendrag WA35992300 51000 Testeboån Gävle 
  

Tälningen 
 

Sjö WA44946195 48000 Ljusnan Ovanåker 
  

Tönnångerssjön 
 

Sjö WA65857945 49000 Skärjån Söderhamn 
  

Varpen 
 

Sjö  WA38803464 48000 Ljusnan  Bollnäs 
  

Viksjön 
 

Sjö WA49812141 50000 Hamrångeån Gävle 
  

Voxsjön 
 

Sjö WA93082189 48000 Ljusnan Bollnäs 
  

Vässinjärvi 
 

Sjö WA39730027 53000 Dalälven Ljusdal 
  

Växsjön 
 

Sjö WA14176302 48000 Ljusnan Bollnäs 
  

Älgeredssjön ja Sjö WA57806763 44000 Harmångersån Nordanstig 
  

Öjaren ja Sjö WA26389195 52000 Gavleån Gävle Sandviken 
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Bakgrund 
Länsstyrelsen har under perioden 2020–2022 reviderat länets regionala 
vattenförsörjningsplan. Som ett komplement till den nya versionen har en 
övergripande regional handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen innehåller 
åtgärdsförslag och information om aktiviteter och projekt. Fokus ligger på 
åtgärder som kan genomföras på regional och lokal nivå och som 
länsstyrelsen bedömer vara relevanta för de förhållanden och den hotbild som 
råder i vårt län. Länsstyrelsen är medveten om att resurser i tid och pengar 
ofta är begränsade. Handlingsplanen kan vara till hjälp för att planera olika 
insatser. Naturligtvis ska även lokala förhållanden vägas in i planering och 
prioritering av åtgärder på kommunal nivå. 

Genom en årlig avstämning och uppföljningen av denna handlingsplan med 
kommuner och VA-huvudmän, till exempel genom en sammanställning av 
den årliga uppföljningen av kommunernas åtgärdsplaner i respektive VA-plan 
och dialogmöten, så kommer frågorna om regional vattenförsörjning att hållas 
levande. Länsstyrelsens förhoppning är att det leder till ett gemensamt arbete 
med att skydda och bevara vattenresurser som är viktiga för länets 
vattenförsörjning, och där ny kunskap kontinuerligt tas fram och 
implementeras.
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1. Åtgärdsförslag 
Mål 1: Fullgott vattenskydd för alla allmänna dricksvattentäkter 

Motverkade hot: föroreningar, olämplig mark- och vattenanvändning 

Åtgärder: 

Åtgärd Tidsramen Aktör 

Identifiering av vattentäkter som saknar vattenskyddsområde (VSO) och där VSO bedöms som 
nödvändig för ett fullgott skydd 

klart senast 2023 VA-huvudmän 

Identifiering av VSO med brister avseende avgränsning och/eller föreskrifter (motsvarar åtgärd 
översyn av VSO i VISS) 

klart senast 2024 VA-huvudmän 

Ta fram en prioriterings- och tidsplan för arbetet med vattenskydd och kommunicera för 
kännedom till länsstyrelsen 

klart senast 2024 VA-huvudmän 

Inrätta och revidera VSO enligt prioriterings- och tidsplanen löpande VA-huvudmän och länsstyrelsen 

Kommunikationsinatser till allmänheten, t.ex. bosatta inom VSO och nyinflyttade, om vad som 
gäller och vikten att följa föreskrifterna 

löpande VA-huvudmän och kommuner 

 

Styrmedel: 

• Miljöbalken (1998:808) 
• Åtgärdsprogram 2016–2021 Bottenhavets vattendistrikt (som gäller så länge det nya åtgärdsprogrammet är under regeringsprövning) 

kommunernas åtgärd 5a) –c) samt länsstyrelsernas åtgärd 4a) –c) 

Vägledningar: 

• Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, Havs- och vattenmyndigheten  

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2016/atgardsprogram-2016-2021-bottenhavets-vattendistrikt.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2021-02-09-vagledning-om-inrattande-och-forvaltning-av-vattenskyddsomraden.html
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Mål 2: Tillstånd för vattenuttag för alla allmänna dricksvattentäkter och ökat kunskap om vattenuttag 

Motverkade hot: Ohållbara vattenuttag, konkurrens om råvatten 

Åtgärder: 

Åtgärd Tidsramen Aktör 

Identifiering av allmänna dricksvattentäkter som saknar tillstånd för vattenuttag klart senast 2023 VA-huvudmän 

Identifiering av allmänna dricksvattentäkter med föråldrade tillstånd där uttagsmängder inte 
stämmer överens med aktuell verksamhet 

klart senast 2024 VA-huvudmän 

Ta fram en prioriterings- och tidsplan för arbetet med tillstånd för vattenuttag för allmänna 
dricksvattentäkter och kommunicera för kännedom till länsstyrelsen 

klart senast 2024 VA-huvudmän 

Ansöka om och revidera tillstånd för vattenuttag för allmänna dricksvattentäkter enligt 
prioriterings- och tidsplanen 

löpande VA-huvudmän och länsstyrelsen 

Genomgång av befintliga tillstånd för vattenuttag i länet: Hur väl stämmer dagens användning 
överens med vad som prövades i tillstånden? 

2022–2023 länsstyrelsen 

Delta i det nationella tillsynsprojektet gällande kontroll av vattenuttag som HaV kommer att 
samordna under 2023–2024 inom ramen för tillsynsvägledningsprojekt Nationell strategi för 
tillsyn enligt miljöbalken, fokusområde vattenuttag 

2023–2024 länsstyrelsen 

 

Styrmedel: 

• Miljöbalken (1998:808) 
• Åtgärdsprogram 2016–2021 Bottenhavets vattendistrikt (som gäller så länge det nya åtgärdsprogrammet är under regeringsprövning) 

kommunernas åtgärd 5e) samt länsstyrelsernas åtgärd 4e) 

 

  

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-miljobalkstillsynen/fokusomrade-vattenverksamhet/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-miljobalkstillsynen/fokusomrade-vattenverksamhet/
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2016/atgardsprogram-2016-2021-bottenhavets-vattendistrikt.html
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Mål 3: Klok samhällsplanering för säker och hållbar vattenförsörjning 

Motverkade hot: Olämplig mark- och vattenanvändning, förorening, minskad grundvattenbildning pga. exploatering 

Åtgärder: 

Åtgärd Tidsramen Aktör 

Inrätta en långsiktig, förvaltningsövergripande lokal/kommunal 
vattenförsörjningsplanering 

arbetet behöver förstärkas 
framöver 

VA-huvudmän och kommuner 

Aktuell VA-plan för alla kommuner så snart som möjligt om det 
inte finns, översyn varje 
mandatperiod 

VA-huvudmän och kommuner 

Bevaka i all fysisk planering, etablering, tillståndsgivning och förvaltning att 
vattenresurser skyddas för nuvarande och framtida behov av dricksvattenförsörjning 

löpande VA-huvudmän, kommuner och 
länsstyrelsen 

Bevaka i all fysisk planering, etablering, tillståndsgivning och förvaltning att 
miljökvalitetsnormerna för dricksvattenförekomster följs 

löpande VA-huvudmän, kommuner och 
länsstyrelsen 

Uppdatera regional vattenförsörjningsplan varje vattenförvaltningscykel 
(6 år) 

länsstyrelsen i samverkan med 
kommuner och VA-huvudmän 

Uppföljning av regional handlingsplan och uppdatering av kartskikt med utpekade 
dricksvattenförekomster 

årligen länsstyrelsen i samverkan med 
kommuner och VA-huvudmän 

 

Styrmedel: 

• Plan- och bygglagen (2010:900) 
• Miljöbalken (1998:808) 
• Väglagen (1971:948)  
• Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 

 

• Ellagen (1997:857) 
• Åtgärdsprogram 2016–2021 Bottenhavets vattendistrikt (som 

gäller så länge det nya åtgärdsprogrammet är under 
regeringsprövning) kommunernas åtgärd 1, 5d), 6 och 7 samt 
länsstyrelsernas åtgärd 4d) och 9 

Vägledningar:

• Vattenförsörjning i samhällsplaneringen - Boverket 
• Vattenförsörjning i översiktsplanering - PBL kunskapsbanken 

• Vattenförsörjning vid detaljplanering- PBL kunskapsbanken 
• Checklista för översiktsplaner – SGU 

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2016/atgardsprogram-2016-2021-bottenhavets-vattendistrikt.html
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/vattenforsorjning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hushallning/vattenforsorjning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/vattenforsorjning/
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/checklista_planer_sgu_v2020-11-10.pdf
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Mål 4: Fullgott kunskapsunderlag om dricksvattenresurser och potentiella påverkanskällor 

Motverkade hot: kunskapsbrist, ohållbara vattenuttag, föroreningar 

Åtgärder: 

Åtgärd Tidsramen Aktör 

Lär känna ditt vatten: Vattentäkter ska säkras utifrån faktaunderlag för ett hållbart 
framtida uttag, t.ex. genom utredning av uttagskapacitet, grundvattenbildning och 
magasineringsförmåga samt nivåmätningar och/eller datamodellering 

löpande, arbetet behöver 
förstärkas framöver 

VA-huvudmän 

Riskbedömning utifrån klimatförändringar och åtgärdsanalys för klimatanpassning, t.ex. 
enligt Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten 

arbetet behöver förstärkas 
framöver 

VA-huvudmän och kommuner 

Faroanalys från råvatten till kran för alla allmänna vattentäkter enligt HACCP-principerna 
inklusive identifiering av riskobjekt i brunnens närområde och anpassad råvattenkontroll 

löpande, arbetet behöver 
förstärkas framöver 

VA-huvudmän 

Utöka regional miljöövervakning genom inventering av nya provtagningsplatser för 
grundvatten i påverkade områden 

2022 och framåt länsstyrelsen 

Utöka antal undersökningar och riskklassningar av potentiellt förorenade områden på 
och i närhet av grundvattenförekomster 

löpande, arbetet behöver 
förstärkas framöver 

kommuner (bl.a. via tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter) och länsstyrelsen  

Risk- och skyddsåtgärdsanalys för konfliktsträckor väg/järnväg och dricksvattenresurser pågående Trafikverket 

 

Styrmedel:  

• Lär känna ditt vatten: lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
• Klimatanpassning: bland annat lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och lagen om extraordinära händelser (2006:544) 
• Faroanalyser: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) 
• Regional miljöövervakning: föreskrifter om övervakning av grundvatten (SGU-FS 2014:1) 
• Förorenade områden: Miljöbalken (1998:808), Åtgärdsprogram 2016–2021 Bottenhavets vattendistrikt (som gäller så länge det nya 

åtgärdsprogrammet är under regeringsprövning) kommunernas åtgärd 1 samt länsstyrelsernas åtgärd 10 
• Trafikverket: Åtgärdsprogram 2016–2021 Bottenhavets vattendistrikt Trafikverkets åtgärd 1  

https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/dricksvattenproduktion/kaskad-handbok-for-klimatanpassning_dricksvattenproduktion
https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/476/haccp-och-flexibilitet
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2016/atgardsprogram-2016-2021-bottenhavets-vattendistrikt.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2016/atgardsprogram-2016-2021-bottenhavets-vattendistrikt.html
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Mål 5: Upprätthålla och stärka förmågan till dricksvattenförsörjning 

Motverkade hot: slitage, otillräcklig beredskap vid extraordinära händelser och andra störningar i dricksvattenförsörjningen samt antagonistiska hot 

Åtgärder: 

Åtgärd Tidsramen Aktör Länk till vägledning 

Risk- och sårbarhetsanalysen för dricksvattenförsörjning ska 
utgöra ett viktigt underlag i kommunens övergripande risk- och 
sårbarhetsanalys 

löpande, redovisning till 
länsstyrelsen vart fjärde år 

kommuner med stöd av VA-
huvudmän 

hemsida, MSB 

nya föreskrifter på gång 

Utveckla en långsiktig plan för underhåll och förnyelse av 
ledningsnät, vattenverk och andra centrala anläggningsdelar 

löpande VA-huvudmän  

Minska vattenläckage löpande VA-huvudmän  

Reservvattenplanering löpande VA-huvudmän  

Kontinuitetsplanering inom ordinarie dricksvattenförsörjning så snart som möjligt om det 
inte finns, annars löpande 

kommunerna och VA-
huvudmän med stöd av 
länsstyrelsen 

webbkurs, MSB 

Upprätta nödvattenplan så snart som möjligt om det 
inte finns, annars löpande 

kommunerna och VA-
huvudmän med stöd av 
länsstyrelsen 

guide, SLV 

Kontinuitetsplanering för dricksvattenförsörjning under höjd 
beredskap 

förstärkt vägledning 
kommer efter 2023 

kommunerna och VA-
huvudmän med stöd av 
länsstyrelsen 

 

 

Styrmedel: 

• lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
• lagen om extraordinära händelser (2006:544) 
• ”Lås och bom” föreskrifterna (LIVSFS 2008:13), vägledning SLV 

  

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/risk--och-sarbarhetsanalyser/
https://www.msb.se/sv/publikationer/risk--och-sarbarhetsanalyser2/
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/webbutbildning-om-kontinuitetshantering
https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/dricksvattenproduktion/guide-for-nodvattenplanering
https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/361/atgarder-mot-sabotage-och-annan-skadegorelse
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2. Aktiviteter och projekt som är på gång eller planerade 
Aktivitet/projekt Kopplar till mål Tidsramen Organisatör/ 

projektledare 
Riktat till 

Tillsynsvägledningsprojekt Nationell strategi 
för tillsyn enligt miljöbalken, fokusområde 
vattenuttag 

Mål 2: Tillstånd för vattenuttag för alla 
allmänna dricksvattentäkter och ökat 
kunskap om vattenuttag 

2022–2024 HaV länsstyrelser 

Workshop om KASKAD (klimatanpassad 
dricksvattenförsörjning) 

Mål 4: Fullgott kunskapsunderlag om 
dricksvattenresurser och potentiella hot 

2022–2023 länsstyrelsen och 
Livsmedelsverket 

kommuner och VA-
huvudmän 

Workshop nödvattenplanering Mål 5: Upprätthålla och stärka förmågan 
till dricksvattenförsörjning 

2022-03-17 länsstyrelsen kommuner och VA-
huvudmän 

Regional nödvattenövning Mål 5: Upprätthålla och stärka förmågan 
till dricksvattenförsörjning 

hösten 
2022 

länsstyrelsen länsstyrelsen och 
medverkande kommuner 

Regeringsuppdrag om 
dricksvattenförsörjning under höjd beredskap 

Mål 5: Upprätthålla och stärka förmågan 
till dricksvattenförsörjning 

2021–2023 Regeringen länsstyrelser som ska 
utveckla stöd till kommuner 

Projekt Privat-offentlig samverkan för en 
robust och uthållig dricksvattenförsörjning 
under höjd beredskap och krig 
 

Utbildningsdag försörjningsberedskap 

Mål 5: Upprätthålla och stärka förmågan 
till dricksvattenförsörjning 

2021–2023 

 

 

2022-05-24 

Livsmedelsverket 
och länsstyrelsen 

länsstyrelsen, kommuner, 
VA-huvudmän och privata 
aktörer i länet 
 

privata och offentliga aktörer 

Implementering av 2020 års 
dricksvattendirektivet i svensk lagstiftning 

flera 2023-01-01 Regeringen mm. Alla aktörer inom 
dricksvattenförsörjningen 

 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-miljobalkstillsynen/fokusomrade-vattenverksamhet/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-miljobalkstillsynen/fokusomrade-vattenverksamhet/
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Länsstyrelsens diarienummer 
3746-2022 

 

Länsstyrelsen Gävleborg 
gavleborg@lansstyrelsen.se 
 

Yttrande gällande remiss Förslag till uppdaterad 
Regional vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län  

Sammanfattning 
Västra Gästriklands samhällsbyggnads förvaltning vill, å Ockelbo kommuns 
vägnar, framför allt framhålla följande: 

 Planen är mycket utförlig och kommer kunna fungera som ett 
planeringsunderlag i den fysiska planeringen framöver. 

 Handlingsplanen har en ambitiös åtgärdstakt som kommer vara svår 
att klara. Åtgärderna i den tillhörande handlingsplanen kommer 
beaktas i kommunens kommande arbete och kommunen kommer 
verka för att åtgärderna genomförs i en, för kommunen, möjlig takt. 

 Dalarnas och Gävleborgs vattenförsörjningsplaner behöver synkas 
med avseende på länsgränsöverskridande vattenförsörjningsintressen. 

 Vattenförsörjningsplanerna bör, precis som i vattenförvaltningen, 
framöver följa avrinningsområdesgränser i stället för länsgränser. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har skickat Förslag till uppdaterad Regional 
vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län på remiss. Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd har utsetts att besvara remissen för Ockelbo 
kommuns räkning. 

Gävleborgs läns regionala vattenförsörjningsplan syftar till att utgöra ett 
planeringsunderlag för att trygga en långsiktigt hållbar vattenförsörjning i 
länet. Genom klok och väl avvägd samhällsplanering och hänsyn till 
dricksvattenintresset i tillståndsprocesser kan länet förebygga försämring av 
vattenkvalitet och säkra vattentillgången i dricksvattenresurserna.  

  

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 

Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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I remissen efterfrågar Länsstyrelsen svar på frågorna: 

1. Finns det några direkta fel som bör rättas till? 
2. Är materialet användbart i arbetet med fysisk planering? 
3. Hur ställer sig remissinstansen till åtgärdsförslagen i den regionala 

handlingsplanen? Avser remissinstansen verka för att åtgärderna 
genomförs? 

 

Förvaltningens synpunkter 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har granskat planen 
och kan konstatera att den är mycket utförlig och inga direkta fel har hittats.  

För Ockelbos vidkommande är vattenförsörjningsplanen ett bra underlag och 
användbar i den fysiska planeringen. De föreslagna åtgärderna är viktiga för 
Ockelbo kommuns långsiktiga dricksvattenförsörjning men kommer inte 
kunna klaras inom satt tidsram. Resurskrävande brister finns för flera av 
målen i handlingsplanen. Exempel på brister är bland annat avsaknad av en 
VA-plan för kommunen och ålderdomliga vattenskyddsföreskrifter. 
Kommunen, VGS och Gästrike Vatten AB är medvetna om situationen och 
jobbar kontinuerligt med förbättrande åtgärder. Det är dock kostsamt, 
resurskrävande och tar tid.  

Arbetet med att säkra kommunens dricksvatten kommer fortlöpa men 
utmaningarna är stora och kräver stora ekonomiska och personella resurser 
för en liten kommun.  

I ett första steg kan Ockelbo kommun ställa sig bakom den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Åtgärderna i den tillhörande handlingsplanen 
kommer beaktas i det kommande arbetet och kommunen kommer verka för 
att åtgärderna genomförs i en, för kommunen, möjlig takt. 

Övriga synpunkter: 
Förvaltningen har utöver Gävleborgs vattenförsörjningsplan också fått 
Dalarnas vattenförsörjningsplan på remiss och kan konstatera att dessa två 
planer skulle behöva synkas så att åtminstone länsgränsöverskridande 
vattenförsörjningsintressen återfinns i båda länsplanerna. Detta för att hindra 
att skyddsvärda objekt faller mellan stolarna i framtida planer. VGS har 
kunnat konstatera att Hofors dricksvattentäkt Hyn, vilken sträcker sig över 
Falun och Hofors kommuner, inte är synliggjord i Dalarnas 
vattenförsörjningsplan och Dalarnas utpekade vattenförsörjningsintresse 
Lumsheden mellan Falun och Sandviken är inte synliggjord i Gävleborgs 
plan. Om Länsstyrelsen önskar att vattenförsörjningsplanen ska vara ett 
tillämpbart underlag för myndigheter och kommuner så bör helst hela 
planen, men åtminstone kartan, visa alla vattenförsörjningsintressen oavsett 
vilken sida om länsgränsen som har störst intresse av vattenförekomsten. 

Slutligen ställer förvaltningen sig frågande till varför 
vattenförsörjningsplanerna inte följer avrinningsområdesgränser i stället för 
länsgränser, precis som vattenförvaltningen? Detta skulle kunna vara en 
utveckling av vattenförsörjningsplanerna framgent. 
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Underskrifter 

Anna Bredberg 
Miljö- och hållbarhetschef 
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Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 

Remissvar på Förslag till uppdaterad Regional 
vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltnings yttrande som sitt eget.  

Ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram en reviderad och uppdaterad version 
av länets vattenförsörjningsplan. Ockelbo kommun har inbjudits att besvara 
remissen av planen.  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har granskat planen och 
skrivit ett yttrande. I yttrandet framhålls följande punkter: 

 Planen är mycket utförlig och kommer kunna fungera som ett 
planeringsunderlag i den fysiska planeringen framöver. 

 Handlingsplanen har en ambitiös åtgärdstakt som kommer vara svår 
att klara. Åtgärderna i den tillhörande handlingsplanen kommer 
beaktas i kommunens kommande arbete och kommunen kommer 
verka för att åtgärderna genomförs i en, för kommunen, möjlig takt. 

 Dalarnas och Gävleborgs vattenförsörjningsplaner behöver synkas 
med avseende på länsgränsöverskridande vattenförsörjningsintressen. 

 Vattenförsörjningsplanerna bör, precis som i vattenförvaltningen, 
framöver följa avrinningsområdesgränser i stället för länsgränser. 

Beslutsunderlag 
Remiss Förslag till uppdaterad regional vattenförsörjningsplan för 
Gävleborgs län, Länsstyrelsen Gävleborg 

Förvaltningens yttrande, daterat 2022-08-19, diarienummer VGS-MH-2022-1649 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 

Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

 

                                

VGS-MH-2022-1649 Ordförandebeslut Ockelbo
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Ordförandebeslut (detta dokument), daterat 2022-08-26, diarienummer  
VGS-MH-2022-1649 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 

Länsstyrelsen Dalarna (Efter beslut i kommunstyrelsen: Skicka såväl 
protokollsutdrag som yttrande till gavleborg@lansstyrelsen.se, ange dnr 
3746-2022 i ärenderaden.) 
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Carina Westerberg  
Ordförande Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
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Postadress: 801 70 Gävle Telefon: 010-225 10 00 E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/gavleborg   
 

Sändlista 
 

Förslag till uppdaterad Regional 
vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på en ny regional 
vattenförsörjningsplan. Den skickas nu ut på bred remiss till berörda 
organisationer där främsta målgrupp är länets kommuner. Ni erbjuds att 
lämna synpunkter på remissversionen till och med 30 september 2022. 

Bakgrund 
Det ingår i länsstyrelsens arbetsuppgifter att upprätta en regional 
vattenförsörjningsplan1 och att hålla den uppdaterad. I början av 2020 
inledde länsstyrelsen arbetet med att revidera den första versionen av 
länets regionala vattenförsörjningsplan från 2016. Samtidigt publicerade 
Havs- och vattenmyndigheten en Vägledning för regional 
vattenförsörjningsplanering, rapport 2020:1.0202. 

Vad är en regional vattenförsörjningsplan? 

Syfte 
Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att långsiktigt 
trygga länets vattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv. Planen ska 
vara ett planeringsunderlag för kommunal översiktsplanering, VA-
planering och kommunal vattenförsörjningsplanering. Den ska ge en 
helhetsbild över regionens vattenbehov och vattenresurser och stärka 
länets förmåga att hantera olika hot mot dricksvattenförsörjningen. 

Innehåll 
Den nya regionala vattenförsörjningsplanen består av tre delar: 
Huvudrapport, Regional handlingsplan och en karttjänst. 

Huvudrapport inklusive bilagor 
Huvudrapporten ger en överblick över länets vattenanvändning och den 
förväntade utvecklingen avseende befolkning och klimatförändringar. 
Den innehåller en kartläggning och bedömning av länets 
grundvattenresurser samt yt- och grundvattenresurser som behövs för 

 
1 Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt, Åtgärdsprogram 2016–2021 
2 Havs- och vattenmyndigheten, Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering 
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dricksvattenförsörjningen. En överblick av hot och risker samt åtgärder 
för att säkra vattenförsörjningen finns med. 

Regional handlingsplan 
Den regionala handlingsplanen innehåller fem mål med konkreta 
åtgärdsförslag för varje mål samt en sammanställning av aktiviteter och 
projekt som är på gång eller planerade. Uppföljning och uppdatering 
föreslås årligen. 

Karttjänst med länets dricksvattenförekomster 
Karttjänsten innehåller skikt med länets dricksvattenförekomster som 
behövs för en varaktig och fungerande dricksvattenförsörjning med 
marginal för att hantera risken att någon av de utpekade vattenresurserna 
slås ut och för att klara dricksvattenförsörjningen även under de mest 
utpräglade torrförhållanden som förväntas. Vattenresurserna har pekats 
ut i samarbete med kommuner och VA-huvudmän för tre olika syften: 
nutid, reserv och framtida utökade behov. 

Länk till samrådsversion karttjänst 

Möjlighet att lämna synpunkter 
Länsstyrelsen ser fram emot synpunkter som bidrar till att förbättra 
slutversionen. Länsstyrelsen önskar ett samlad yttrande från respektive 
organisation. Utöver övriga synpunkter svara gärna på följande frågor 
under förutsättningen att de är relevanta för eran organisation: 

1. Finns det några direkta felaktigheter som bör rättas till? 

2. Är materialet användbart i arbetet med fysisk planering? 

3. Hur ställer sig din organisation till åtgärdsförslagen i den 
regionala handlingsplanen? Avser din organisation verka för att 
åtgärderna där organisationen står som aktör genomförs? 

Efter remisstidens slut kommer den nya regionala 
vattenförsörjningsplanen att färdigställas och en samrådsredogörelse 
upprättas där alla remissvar bemöts och kommenteras. 

Skicka era synpunkter senast 30 september 2022 till 
gavleborg@lansstyrelsen.se och märk med dnr. 3746–2022. 

Välkommen att kontakta Eva Husson (projektledare) för frågor på 
telefon 010-2251345 eller via e-post eva.husson@lansstyrelsen.se. 

  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=43d40751b206469e98d2572a406f7652
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Karin Brink, enhet för miljöanalys 

Gunnar Hägg, enhet för miljötillsyn 
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Maria Andersson, enhet för samhällsplanering 
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Mia Karlsson, enhet för samhällsskydd och beredskap 

7:;fJ/1--
Joakim Heligren 
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Avdelningen för miljö 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
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Sändlista 
 

Ljusdals kommun 
Nordanstigs kommun 
Hudiksvalls kommun 
Bollnäs kommun 
Ovanåkers kommun 
Söderhamns kommun 
Ockelbo kommun 
Gävle kommun 
Sandviken kommun 
Hofors kommun  
Älvkarleby kommun 
Ljusdal Energi 
MittSverige Vatten&Avfall 
Tekniska förvaltningen Hudiksvalls kommun 
HelsingeVatten 
Söderhamn NÄRA 
Gästrike Vatten 
Sandviken Energi 
Region Gävleborg 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Länsstyrelsen Dalarnas län 
Länsstyrelsen Västmanlands län 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Sveriges geologiska undersökning, SGU 
Havs- och vattenmyndigheten, HaV 
Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt 
Trafikverket Region Mitt 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI 
Livsmedelsverket 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd 
Gästriklands vattenråd 

 



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-12 

Referens 
KS 2022/00451  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Samråd gällande Regional vattenförsörjningsplan för 
Dalarnas län 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltnings yttrande som sitt eget. 
                        

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Dalarnas län har tagit fram en reviderad och uppdaterad 
version av länets vattenförsörjningsplan. Ockelbo kommun har inbjudits att 
besvara remissen av planen.  
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har granskat planen och 
skrivit ett yttrande. I yttrandet framhålls följande punkter: 

• Huvuddelen av planen känns gediget utformad och kan fungera bra 
utifrån de, för planen, satta målen. 
• Dalarnas vattenförsörjningsintressen ligger på så pass stort avstånd från 
Ockelbo kommun att eventuella framtida planer i Ockelbo kommun inte 
kommer att påverka dessa vattenförsörjningsintressen.  
• Dalarnas och Gävleborgs vattenförsörjningsplaner behöver synkas med 
avseende på länsgränsöverskridande vattenförsörjningsintressen. 
• Vattenförsörjningsplanerna bör, precis som i vattenförvaltningen, 
framöver följa avrinningsområdesgränser i stället för länsgränser.                          

Beslutsunderlag 
Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022, 
Länsstyrelsen Dalarna  
Förvaltningens yttrande, daterat 2022-08-19, VGS-2022-101 
Ordförandebeslut, daterat 2022-08-26, VGS-2022-101                           

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna 
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Regional vattenförsörjningsplan
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Omslagsbild: Flicka som håller i ett dricksvattenglas framför ett hav av solrosor. 

Fotograf: Mostphotos

Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Den kan även beställas från Länsstyrelsen i Dalarnas läns, telefon 010 225 00 00. 
Ingår i serien Rapporter från Länsstyrelsen i Dalarnas län, ISSN: 1654-7691.
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Inledning  
Vatten är en livsnödvändig men hotad resurs. Rent dricksvatten av tillräcklig 
mängd är en förutsättning för att samhället ska fungera. I begreppet 
vattenförsörjning omfattas vatten som används i samhället för dricksvatten, 
snötillverkning, industriprocesser och bevattning. För dessa ändamål 
används grundvatten från grundvattenmagasin eller ytvatten från sjöar och 
vattendrag eller naturliga källor. I Dalarnas län används huvudsakligen 
grundvatten för dricksvattenändamål. För snötillverkning, industriprocesser 
och bevattning används i regel ytvatten. I vattenförsörjningsplanen belyses 
områden som hyser grundvatten som används eller kan komma att användas 
för dricksvattenförsörjning som är angelägna att beaktas i regional och 
kommunal planering. Det är under drygt hundra år som gemensam 
dricksvattenvattenförsörjning har utvecklats och byggts ut i Dalarna. Under 
denna tidsperiod har också modernisering och industrialisering inneburit att 
riskfaktorerna för förorening av grund- och ytvatten har ökat. En 
grundvattentäkt som förorenas kan vara svår eller i vissa fall omöjlig att 
återställa. Det är därför viktigt att grundvattenresurserna uppmärksammas 
och skyddas från föroreningar på lång sikt. Dricksvattenförsörjning kräver 
därför långsiktig planering.  

 

Figur 1. Anläggande av vattenledning i Falun 1889, hörnet Trotzgatan-Bergskolegränd. 
Foto: Märta Bohman (Dalarnas museums bildsamling). 
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Regional och kommunal 
vattenförsörjningsplan 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tillsammans med bland annat 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tagit fram rapporten Vägledning 
för regional vattenförsörjningsplanering, rapport 2020:1 (HaV 2020). Syftet 
med vägledningen är att ge stöd till och svara på det behov länsstyrelserna 
kan ha när de ska ta fram och uppdatera regionala vattenförsörjningsplaner. 

SGU rekommenderar att vattenförsörjningsplaner ska göras både på regional 
och kommunal nivå (SGU 2021).  

SGU menar att en regional vattenförsörjningsplan är ett viktigt verktyg för 
att samverka om skydd för vattenresurser över kommungränserna och att 
länsstyrelsen är den aktör som är bäst lämpad att driva detta arbete. Den 
regionala skalan ger lagom upplösning för att studera tätorters läge, 
befolkningsmängd, befolkningsutveckling och betydande uttag av vatten. 
Fokus bör ligga på dricksvattenförsörjning men planen bör även översiktligt 
omfatta behov av vatten för andra ändamål som till exempel bevattning och 
industrier.  

SGU anger vidare att i en kommunal vattenförsörjningsplan finns möjlighet 
till fördjupning och mer detaljerade beskrivningar. Då kan vattenresursen 
kartläggas utifrån till exempel uttagskapacitet, kvalitet och sårbarhet. SGU 
poängterar att det också är viktigt att identifiera verksamheter som kan ha 
negativ påverkan på vattenresursen. Information om bevattning och uttag till 
större djurbesättningar passar också bra på den här nivån. SGU förordar att 
den kommunala vattenförsörjningsplanen kopplas ihop med viktiga 
kommunala dokument såsom översiktsplanen och VA-planen.  

För att ta del om mer information om vattenförsörjningsplaner besök SGU:s 
webbplats: Vattenförsörjningsplaner.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anger på sin webbplats att 
kommunala vattenförsörjningsplaner och VA-planer är redskap för 
kommuner att långsiktigt planera för en trygg försörjning av vatten och 
avlopp (SKR 2021). En kommunal vattenförsörjningsplan kan ses som 
kommunens egna styrmedel för att åtgärder ska kunna genomföras på ett 
effektivt sätt. I den kommunala vattenförsörjningsplanen pekar kommunen 
exempelvis ut lokalt värdefulla vattenresurser för såväl allmän som enskild 
försörjning.  

För att ta del SKR:s information besök deras webbplats: 
Vattenförsörjningsplaner | SKR. 
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Dalarnas läns regionala 
vattenförsörjningsplan 

Bakgrund 
I Slutbetänkande av Dricksvattenutredningen, En trygg 
dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32), anges att regionala 
vattenförsörjningsplaner behöver tas fram av alla länsstyrelser, som stöd för 
bland annat kommunernas översiktsplanering (Näringsdepartementet 2016).  

I slutbetänkandet anges att vattenförsörjningsplanerna syftar till att säkra 
tillgången till vatten inom ett geografiskt område i ett 
flergenerationsperspektiv, för dricksvatten och andra samhällsbehov. Av 
slutbetänkandet framgår också att planen bör innefatta en beskrivning av 
tillgängliga vattenresurser, deras kvalitet och kapacitet, bristområden, 
aktuella och framtida vattenbehov liksom anknytande risker, hot och 
sårbarheter. En prioritering bör göras av de vattenresurser som är speciellt 
värdefulla för regionens vattenförsörjning. Planen bör beakta sådana effekter 
som kan förutses med avseende på samhällsförändringar och förändrade 
klimatförhållanden. Planen bör löpande revideras i takt med 
kunskapsutveckling och kommunala planeringscykler. En regional 
vattenförsörjningsplan bör i relevanta avseende också relateras till 
planeringsarbetet i angränsande län.  

Av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021 framgår av åtgärd 4 att 
länsstyrelserna särskilt behöver utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner 
i samverkan med kommunerna (Vattenmyndigheterna 2021).  

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har publicerat rapporten 
Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser viktiga för 
dricksvattenförsörjning, rapport 2009:24 vilken syftar till att stödja 
kommuner och länsstyrelser i deras arbete med vattenförsörjningsplanering 
(SGU 2009). SGU föreslår i rapporten att en vattenförsörjningsplan inriktas 
på i första hand behovet av vatten för dricksvattenändamål och vilka 
vattenresurser som kan utnyttjas för att tillfredsställa detta. SGU anser att 
länsstyrelserna bör ta fram regionala vattenförsörjningsplaner som underlag 
för den kommunala vattenförsörjningsplaneringen.  

Dalarnas läns tidigare regionala vattenförsörjningsplan är från 2012 och 
följer i stora drag SGU:s rapport från 2009. Planen är uppdelad i två delar. 
En textdel som är sekretessbelagd och en del som utgörs av ett kartskikt. 
Kartskiktet i den nya regionala vattenförsörjningsplanen från 2022 är 
detsamma som i den föregående planen. Kartskiktet återfinns i 
Länsstyrelsens Regionala Underlagsmaterial (RUM) (Länsstyrelsen i 
Dalarnas län 2021) vilket hittas på Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats: 
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Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se). För illustration av den regionala 
vattenförsörjningsplanen ska skiktet ”LstW Vattenförsörjningsintresse enl. 
Vattenförsörjningsplan” markeras i lagerlistan. Kartskiktet anger 
grundvattenförekomster som är betydelsefulla för dricksvattenförsörjning. 
Grundvattenförekomsterna har indelats i tre olika klasser beroende på hur 
skyddsvärda de är, klass 1-3. 

Som tidigare har nämnts har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) publicerat 
rapporten Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering, rapport 
2020:1 (HaV 2020).  

HaV:s vägledning fokuserar på samhällets långsiktiga 
dricksvattenförsörjning men tar även hänsyn till andra intressen som är 
beroende av en säker tillgång till vatten. Den anger att syftet med en regional 
vattenförsörjningsplan är att prioritera och peka ut de vattenresurser som är 
viktiga för länets dricksvattenförsörjning och att det bör ske utifrån en 
bedömning av vattenresurserna med avseende på uttagsmöjlighet, kvalitet 
och tillgänglighet. Den sammantagna uttagsmöjligheten behöver matcha 
behovet med marginal för att hantera risken att någon av de utpekade 
vattenresurserna slås ut. En viktig utgångspunkt enligt HaV är att de 
utpekade vattenresurserna behöver vara tillräckliga för en varaktig och 
fungerande dricksvattenförsörjning under de mest utpräglade 
torrförhållanden som förväntas.  

För att Dalarnas läns nya regionala vattenförsörjningsplan i stora drag ska 
motsvara HaV:s vägledning bör bland annat vattenförsörjningsplanens 
utgångspunkt vara grundvattenförekomsternas tillrinningsområden1 istället 
för kommungränser såsom i den regionala vattenförsörjningsplanen från 
2012. Områden med risk för vattenbrist bör identifieras liksom risken för 
kvalitetspåverkan på grund av översvämningar eller ökad temperatur. 
Dessutom bör ytvattenförekomster omfattas. Den nya regionala 
vattenförsörjningsplanen från 2022 är en uppdatering av den tidigare 
regionala vattenförsörjningsplanen från 2012. Länsstyrelsen i Dalarnas län 
har valt att utföra uppdateringen i etapper varav den första etappen, som nu 
har genomförts, omfattar att ta fram detta textdokument som översiktligt 
beskriver vattenförsörjningen för länet samt en förklaring till befintligt 
kartskikt som illustrerar vattenförsörjningsintressen. Planens kartskikt för 
illustration av vattenförsörjningsintressen i tre nivåer har inte bearbetats i 
denna första etapp utan de skikt som presenteras är desamma som har 
funnits sedan den ursprungliga planen togs fram och publicerades 2012.   

 

1 Tillrinningsområde för en grundvattenförekomst är det område eller de områden varifrån 
nederbörd eller annat vatten kan strömma mot och tillföras grundvattenförekomsten (SGU 
2021).  
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Syfte 
Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan syftar till att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen för länet i framtiden. Strategiska vattenresurser 
synliggörs så att hänsyn kan tas till dessa vid nuvarande och framtida 
markanvändning.   

Ytterligare ett syfte med den regionala vattenförsörjningsplanen är att ge 
läsaren en övergripande bild av hur vattenförsörjningen ser ut inom länet 
med särskilt fokus på dricksvattenförsörjningen.  

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Dalarnas län bidrar framförallt 
till uppfyllelse av det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet 
(Sveriges miljömål 2021) samt det globala hållbarhetsmålet Rent vatten och 
sanitet (Förenta nationerna 2021).  

 

 

 

Mål 
Målen med Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan är att;  

 Vattenförsörjningsintresset ska synliggöras och att planen ska utgöra ett 
tillämpbart planeringsverktyg för myndigheter, kommuner, 
verksamhetsutövare och enskilda.  

 Öka förutsättningarna för mellankommunal samverkan bland annat vid 
framtagande av kommunala VA-planer, nödvattenplaner och 
vattenförsörjningsplaner.  

 Uppfylla Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021 där det i 
åtgärd 4 anges att länsstyrelserna särskilt behöver utarbeta regionala 
vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna 
(Vattenmyndigheterna 2021).  
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Arbetsgång vid framtagande  
Vid framtagande av den nya regionala vattenförsörjningsplanen för Dalarnas 
län har textdelen från den ursprungliga planen som publicerades 2012 
utgjort en grund. Vissa textdelar från planen från 2012 har återanvänts, 
vissa har bearbetats och andra har tagits bort. Vissa textdelar är helt nya i 
den nya planen. Planens kartskikt för illustration av 
vattenförsörjningsintressen i tre nivåer har inte bearbetats i den nya planen 
utan de skikt som presenteras är desamma som har funnits sedan den 
ursprungliga planen togs fram.    

Den nya regionala vattenförsörjningsplanen för Dalarnas län har framförallt 
tagits fram av Enheten för miljöprövning och vattenverksamhet samt 
Enheten för vatten. Funktionen för ledningsstöd, Enheten för 
landsbygdsutveckling, Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering, 
Enheten för Agenda 2030, Rättsenheten, Enheten för miljötillsyn och 
efterbehandling samt Enheten för djurvälfärd och livsmedel har bidragit med 
granskning och synpunkter.  

Före publicering har planen remitterats för synpunkter till länets VA-
huvudmän och kommuner, länsstyrelser i angränsande län, kommuner i 
angränsande län, VA-huvudmän i angränsande län som äger vattentäkter i 
Dalarnas län samt de nationella myndigheterna Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska undersökning (SGU), 
Jordbruksverket och Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 
(Länsstyrelsen i Västernorrlands län) samt Region Dalarna.  
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Avgränsningar 
Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan illustrerar 
dricksvattenförsörjningen på en övergripande nivå inom länet. Fokus ligger i 
första hand på grundvattenförekomster eftersom länets huvudsakliga 
dricksvattenförsörjning baseras på grundvatten. Tillrinningsområden2 för 
respektive grundvattenförekomst presenteras inte. Istället hänvisas till 
Sveriges geologiska undersöknings karttjänst SGUs Kartvisare (SGU 2021).  

Tidshorisonten för framtida bruk av grundvattenförekomster med 
vattenförsörjningsintresse har inte definierats. 

Vattenförvaltning och miljöövervakning omfattas inte av den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Vattenförvaltning är ett samlingsbegrepp för det 
arbete som görs med vatten av svenska myndigheter och kommuner. Större 
delen av Dalarnas län omfattas av Bottenhavets vattendistrikt. Det finns en 
tydlig koppling mellan vattenförvaltning och den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Att förebygga försämring och bibehålla nuvarande 
vattenkvalitet och vattentillgång är grunden i vattenförvaltningen vilket 
också är också grundläggande aspekter för vattenförsörjningsplaneringen.  

För aktuell information om vattenförvaltningen hänvisas till 
Vattenmyndigheternas webbplats: Vattenförvaltning | Vattenmyndigheterna 
samt Vatteninformationssystem Sverige (VISS): Välkommen till VISS 
(lansstyrelsen.se). VISS är en databas som har utvecklats av 
vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV) (VISS 2021).  

Avseende miljöövervakningen finns regionala miljöövervakningsprogram 
framtagna vilka omfattar sex-års cykler i enlighet med 
vattenförvaltningsarbetet. Det nyaste programmet är Regionalt 
miljöövervakningsprogram för Dalarna 2021-2026 Rapport 2020:13  
(Länsstyrelsen i Dalarnas län 2020). Resultaten från miljöövervakningen 
ligger till viss del till grund för klassningen av grundvattenförekomster inom 
vattenförvaltningen. Mer information om det regionala 
miljöövervakningsprogrammet finns i avsnitt Regional miljöövervakning.  

På länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats finns mer information om 
miljöövervakningen i länet: Miljöövervakning | Länsstyrelsen Dalarna 
(lansstyrelsen.se).   

 

2 Tillrinningsområde för en grundvattenförekomst är det område eller de områden varifrån 
nederbörd eller annat vatten kan strömma mot och tillföras grundvattenförekomsten (SGU 
2021). 
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Arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen samordnas med 
vattenförvaltningen på så sätt att vattenresurser från den regionala 
vattenförsörjningsplanen utpekas som dricksvattenförekomster i enlighet 
med vattendirektivet3.  

Läsanvisningar 
Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan utgörs av två delar;  

 Ett textdokument 
 Ett kartskikt med grundvattenförekomster med 

vattenförsörjningsintresse.  

Textdokumentet innehåller övergripande information om länets 
vattenförsörjning. För mer fördjupad information hänvisas till de rapporter 
och hemsidor som det länkas till i texten. Textdokumentet omfattar även 
beskrivningar av kartskiktet innehållande grundvattenförekomster med 
vattenförsörjningsintresse. Kartskiktet återfinns i Länsstyrelsens Regionala 
Underlagsmaterial (RUM) (Länsstyrelsen i Dalarnas län 2021) vilket hittas 
på Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag 
(lansstyrelsen.se). För illustration av den regionala vattenförsörjningsplanen 
ska skiktet ”LstW Vattenförsörjningsintresse enl. Vattenförsörjningsplan” 
markeras i lagerlistan. 

Textdokumentet innehåller också en sammanställning av vilka åtgärder 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, VA-huvudmän, kommuner, industrier, enskilda 
och jordbruk behöver genomföra för att syftet med den regionala 
vattenförsörjningsplanen ska uppnås. 

Användning  
Den regionala vattenförsörjningsplanen är främst ett planeringsunderlag. 
Planen är inte juridiskt bindande men kan vara vägledande i tillstånds- och 
anmälningsärenden samt vid tillsyn.  

Den regionala vattenförsörjningsplanen inklusive kartskiktet över 
grundvattenförekomster med vattenförsörjningsintresse kan användas av 
flera olika aktörer för att skydda utpekade grundvattenförekomster.  

 

3 Vattendirektivet (2000/60/EG) antogs 2000 och syftar till att skydda och förbättra EU:s alla 
vatten. Enligt vattendirektivets artikel 7 ska vattenförekomster som används för uttag av viss 
kvantitet, eller reserverats för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på vatten 
av god kvalitet. Hit räknas vattenförekomster som används för dricksvattenuttag större än 10 
m3/dygn eller som förser fler än 50 personer (HaV 2021). För mer information om 
vattendirektivet se HaV:s webbplats: Vattendirektivet - Vattenförvaltning - Planering, 
förvaltning och samverkan - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)  
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Vid samhällsutveckling, fysisk planering, byggnationer och andra 
exploateringsåtgärder såsom vägbyggnation och materialtäkter är det viktigt 
att hänsyn tas till grundvattnet för att minimera risken för negativ 
påverkan. För områden som i den regionala vattenförsörjningsplanen är 
utpekade att vara av vattenförsörjningsintresse är det extra viktigt att iaktta 
försiktighet. Vid arbete med översiktsplaner, detaljplaner eller 
områdesbestämmelser bör den regionala vattenförsörjningsplanen därför 
utgöra ett underlag. Kartskiktet presenteras i Länsstyrelsens Regionala 
Underlagsmaterial (RUM) (Länsstyrelsen i Dalarnas län 2021), se 
Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag 
(lansstyrelsen.se). För illustration av den regionala vattenförsörjningsplanen 
ska skiktet ”LstW Vattenförsörjningsintresse enl. Vattenförsörjningsplan” 
markeras i lagerlistan. 

Den regionala vattenförsörjningsplanen kan användas som stöd vid 
framtagande av kommunala VA-planer, nödvattenplaner och 
vattenförsörjningsplaner.  

En VA-plan (en samlad strategi för allmänt och enskilt vatten och avlopp) är 
kommunens styrmedel för ett långsiktigt arbete med att trygga vatten- och 
avloppsförsörjningen inom kommunen och ska fungera som ett långsiktigt 
planeringsverktyg.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en rapport Vattentjänster för 
kommuners utveckling – En introduktion till vatten- och avloppshantering 
(Länsstyrelsen i Dalarnas län 2019).  

Även rapporten Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna 
vattentjänster, rapport 2020:03 som har tagits fram av Länsstyrelsen i 
Dalarnas län kan vara ett stöd för utvecklingen av VA-planer (Länsstyrelsen 
i Dalarnas län 2020).  

Lästips om dricksvatten och fysisk planering 

Boverkets Vägledning om dricksvattenförsörjning (Boverket 2022).  
Vägledningen är framtagen för översiktsplanering vid kust och hav, men 
den är generellt användbar även i andra områden.  

Boverkets rapport 2018:35 Fysisk planering för en trygg 
dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter (Boverket 2018).  

Länsstyrelsen i Dalarnas läns rapport VA i fysisk planering 
(Länsstyrelsen i Dalarnas län 2020).  
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Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har publicerat en rapport Vägledning 
för kommunal VA-planering, 2014:1 där det anges konkreta råd för att 
komma igång med vatten- och avloppsplanering (HaV 2014).  

Det finns inget lagkrav på att kommuner ska ha en VA-plan däremot finns en 
åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021 att kommunerna 
ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
(Vattenmyndigheten Bottenhavet, kommunernas åtgärd 5) 
(Vattenmyndigheterna 2021). Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är 
juridiskt bindande vilket innebär att myndigheter och kommuner är skyldiga 
att vidta de åtgärder som är fastställda i åtgärdsprogrammet.  

Av Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål framgår att VA-planer 
behöver upprättas och att VA-planerna ska beskrivas i kommunernas 
översiktsplaner (Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018).  

Det är varje kommuns ansvar att planera för nödvattenförsörjning och 
upprätta nödvattenplaner. Som stöd för detta arbete har Livsmedelsverket 
(SLV) tagit fram en Guide för planering av nödvattenförsörjning (SLV 2017).  

En kommunal vattenförsörjningsplan kan utgöra en del i arbetet med 
VA-planen men kan också vara en fristående del som utgör ett underlag till 
VA-planen. Framtagande av kommunala vattenförsörjningsplaner är 
miljömålsuppfyllande.  

Fortsatt arbete 
Den regionala vattenförsörjningsplanen kommer successivt att utvecklas så 
att den inom en femårsperiod i stora drag motsvarar HaV:s rapport  
Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering (HaV 2020). Därefter bör 
planen ses över vartannat år för att säkerställa att den hålls uppdaterad och 
aktuell.  
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Dalarnas län 
Dalarnas län ligger i mellersta Sverige, se Figur 2 (SCB 2021). Kartan är 
hämtad från Statistiska centralbyråns (SCB:s) webbplats: Webbkarta över 
SCB Regina. Länets länsbokstav är W.  

 

Figur 2. Dalarnas län ligger i mellersta Sverige (SCB 2021).  
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Dalarnas län gränsar mot Jämtlands län, Gävleborgs län, Västmanlands län, 
Örebro län och Värmlands län samt mot Norge, se Figur 3. Dalarnas län 
gränsar även mot Uppsala län men endast i länets sydöstra spets. 

 

Figur 3. Dalarnas län gränsar mot Jämtlands län, Gävleborgs län, Västmanlands län, 
Örebro län och Värmlands län samt mot Norge.  
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I Dalarnas län finns 15 kommuner, se Figur 4.  

 
 
Figur 4. Kommuner i Dalarnas län samt angränsande kommuner i angränsande län.  

 

Enligt SCB uppgick befolkningen i länet till cirka 288 000 invånare (SCB 
2022). Enligt SCB:s prognoser för framtiden kommer den totala 
befolkningsökningen för länet motsvara cirka 1% till år 2050. Efter år 2050 
beräknas befolkningen öka med i genomsnitt 0,25% per år vilket ger en 
befolkning år 2070 på drygt 305 000 invånare, det vill säga en 
befolkningsökning på cirka 6% till år 2070 jämfört med år 2021. Troligen 
kommer befolkningen fortsätta öka framförallt i och kring länets större 
tätorter och minska framförallt i glesbygd. Uppgifterna gällande befolkning 
finns på SCB:s webbplats: Folkmängd efter region och år. PxWeb. 
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Vattentillgång och nyttjandegrad i länet 
Förbrukningen av dricksvatten motsvarar enligt Svenskt Vatten cirka 140 
liter per person och dygn (Svenskt Vatten 2021). För mer information om 
dricksvattenfakta se Svenskt Vattens webbplats: Dricksvattenfakta - Svenskt 
Vatten. 

I Dalarnas län finns det gott om vatten men inom vissa områden kan det 
finnas risk för vattenbrist då grundvattenbildningen är låg, läs mer under 
avsnittet Vattenbrist. Alla bör hushålla med vatten så mycket det går och då 
inte bara under högsommaren (Livsmedelsverket 2020). På 
Livsmedelsverkets webbplats finns några enkla tips på hur du kan bidra med 
att spara vatten: Använd vattnet smart (livsmedelsverket.se). 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har genomfört ett 
regeringsuppdrag med syfte att förbättra informationen om vattenuttag och 
vattenutsläpp inom olika sektorer (SMHI 2020). Konkret handlar det om att 
kunna jämföra vattentillgången med vattenanvändningen i enskilda 
avrinningsområden och hur detta varierar över tid. Resultaten har 
presenterats i rapporten Ökad kunskap om vattenuttag i Sverige. Serie: 
Hydrologi 126. I rapportens Bilaga 10 presenteras bland annat avrinning 
samt nyttjandegrad per län. Informationen i resterande delen av detta 
avsnitt är hämtad från rapporten.  

Nederbörden över ett område kan antingen lagras tillfälligt, avdunsta eller 
rinna av. Det är avrinningen som kan bilda grund- eller ytvatten och som kan 
nyttjas för vattenuttag. Eftersom avrinningen i Sverige till övervägande del 
kommer från grundvattenutströmning kan den genomsnittliga lokala 
avrinningen i länet betraktas som en uppskattning av den genomsnittliga 
grundvattenbildningen i länet.  

Den totala nederbörden för Dalarnas län uppgår till 788 mm/år och 
avdunstningen är 375 mm/år. Detta ger en avrinning på 413 mm/år varav 
totalt 3,9 mm används årligen (hushåll, jordbruk, industri och övrigt), se 
avsnitt Vattenanvändningen i länet. Detta motsvarar en nyttjandegrad på 
0,9 %. Det är avrinningen som grovt uppskattas vara det tillgängliga vattnet 
inom länet.  

Nyttjandegraden som anges här är exklusive vattenkraft vilken står för den i 
särklass största vattenanvändningen både i Sverige samt i Dalarnas län. Den 
totala nyttjandegraden i länet inklusive vattenkraften uppgår till 1 278 % och 
är högst i landet. Detta innebär att varje droppe som passerar länet används 
i genomsnitt 13 gånger och då i huvudsak för produktion av vattenkraftsel. 
Det går åt enorma mängder vatten för att producera el men allt detta vatten 
släpps tillbaka vilket gör att vattnet kan återanvändas. 
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Eftersom Dalarnas län inte har någon kustremsa sker inget utflöde till havet. 
Däremot sker ett utflöde till andra län. Utflödet från Dalarnas län är större 
än inflödet till länet. Det vill säga Dalarnas län exporterar vatten över 
länsgränsen. Hur stort utflödet till andra län är framgår inte av SMHI:s 
rapport.   
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Regelverk för uttag av vatten 
Att leda bort vatten från ett vattenområde, oavsett om det är grundvatten 
eller ytvatten, är vattenverksamhet enligt Miljöbalken (Miljödepartementet 
1998). Det kan handla om uttag av vatten för dricksvattenproduktion, 
snötillverkning, kylning i industrier eller bevattning.  

För vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt enligt 
11 kap. 9 § miljöbalken. Det är Mark- och miljödomstolen som prövar 
grundvattenuttag samt större ytvattenuttag. För mindre ytvattenuttag krävs 
anmälan till länsstyrelsen. Vilka ytvattenuttag som omfattas av 
anmälningsplikt anges i Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter  
(Miljödepartementet 1998).  

I Miljöbalken finns två paragrafer (11 kap. 11-12 §§) som medger undantag 
till tillstånds- och anmälningsplikten, se nedan;  

11 §   Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för 

1. vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets 
husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning, 

2. utförande av anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur, eller 
3. utförande av anläggningar för utvinning av värme, om åtgärden inte 

avser vattentäkt. 

12 §   Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9 a § behövs inte, om 
det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. 
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Det är viktigt att komma ihåg att miljöbalkens allmänna hänsynsregler alltid 
gäller oavsett om undantagen är tillämpbara eller inte. Nedan listas ett urval 
av hänsynsreglerna i korthet. Utförlig information finns i 2 kap. miljöbalken. 

 

  

Bevisbördan 1 § 

Om du bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är 
du skyldig att visa att du följer de allmänna hänsynsreglerna. Du måste alltså 
på begäran av tillsynsmyndigheten visa att du följer reglerna. 

Kunskapskravet 2 § 

Du som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha den kunskap som 
krävs för att skydda människors hälsa eller miljön mot skador eller 
olägenheter. 

Försiktighetsprincipen 3 § 

Du ska utföra de skyddsåtgärder, begränsningar och vidta de försiktighetsmått 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att din verksamhet eller 
åtgärden du vidtar medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. I samma syfte ska du alltid använda bästa möjliga teknik när du 
bedriver en yrkesmässig verksamhet. 

Produktvalsprincipen 4 § 

Du ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan medföra 
risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande gäller varor som 
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt. 

Hushållningsprincipen 5 § 

Du som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med 
råvaror och energi. Du ska även utnyttja möjligheterna till att minska 
mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
minska negativa effekter av avfall och återvinna avfall. I val av energi ska i 
första hand förnybara energikällor användas. 

Val av plats 6 § 

Om din verksamhet eller åtgärd ska ta i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska du välja den plats som är lämplig med hänsyn till ändamålet ska ge minst 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
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Det är också viktigt att komma ihåg att om ett vattenuttag har bedrivits utan 
tillstånd är den som utför vattenuttaget bevisskyldig i fråga om de 
förhållanden som rådde i vattnet innan verksamheten sattes igång enligt 
16 kap. 10 § miljöbalken.  

Är flera fastighetsägare beroende av samma grundvattentillgång för 
förbrukning till husbehov skall vattnet fördelas mellan dem efter vad som är 
skäligt enligt 9 kap. 6 § Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet  (Miljödepartementet 1998).  

För den som vill fördjupa sig inom ämnet vattenverksamhet finns mer 
information på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (HaV 2021): 
Vattenverksamhet - Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och 
vattenmyndigheten (havochvatten.se).  
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Vattenanvändningen i länet  
Vattenförsörjning är en avgörande faktor för utveckling av bebyggelse, 
boende och olika näringsverksamheter. Utöver dricksvatten för hushåll finns 
det andra aktörer med stort behov av vatten såsom till exempel 
snötillverkning, industriprocesser eller jordbruk/bevattning. I Dalarnas län 
finns framförallt flera skidanläggningar som tillverkar konstsnö. För mer 
information om konstsnötillverkning i Dalarnas län hänvisas till 
publikationen Vattenuttag för snökanoner i Dalarnas län (Länsstyrelsen i 
Dalarnas län 2009).  

I Figur 5 presenteras fördelningen av vattenanvändningen i Dalarnas län 
baserat på antalet vattenuttag som länsstyrelsen har kännedom om 20214. 
Totalt är det cirka 570 vattenuttag. Observera att använd volym eller 
tillståndsgiven volym inte har omfattats i bedömningen.  

 

Figur 5. Vattenanvändningen i Dalarnas län baserat på antalet vattenuttag som 
länsstyrelsen har kännedom om.  

Såsom illustreras i Figur 5 utgörs antalet kända vattenuttag i länet 
framförallt av dricksvattenuttag. Dessa utgörs av både enskilda och 
allmänna (kommunala) dricksvattenuttag. Av dessa är majoriteten baserade 
på grundvatten. För snötillverkning används till största del ytvatten, endast 
ett fåtal är baserade på grundvatten. Även vattenuttagen för industrin 

 

4 Eftersom vattenuttag kan vara undantagna tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 11 kap. 
miljöbalken §§11-12 finns vattenuttag i länet som länsstyrelsen inte har kännedom om. 
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baseras till största delen på ytvatten. För bevattning används endast 
ytvatten.  

Statistiska centralbyrån (SCB) har sammanställt vattenanvändningen för 
olika sektorer inom alla län i Sverige i rapporten Vattenanvändningen i 
Sverige 2015 (SCB 2017).  

Resultatet för Dalarnas län presenteras i procent i Tabell 1. Som jämförelse 
presenteras även vattenanvändningen för hela Sverige. Sektorerna är 
hushåll, jordbruk, industri och övrig. Sammanställningen omfattar både 
allmän (kommunal) och enskild vattenförsörjning. Övrig vattenanvändning 
omfattar allmänt vatten som används inom andra näringsgrenar än industri, 
bland annat byggverksamhet, varuhandel, hotell- och restaurang, transporter 
eller offentlig förvaltning. Till övrig användning räknas också vatten som 
används för drift och underhåll av vattenverkens anläggningar samt de 
förluster som uppstår i ledningsnätet mellan vattendistributör och 
användare.  

Tabell 1. Vattenanvändningen i Dalarnas län samt hela Sverige angett i procent 
för olika sektorer 2015 (SCB 2017).  
 

 Hushåll Jordbruk Industri Övrig 

Dalarna 14 1 75 10 

Sverige 18 3 69 10 
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Dricksvattenförsörjningen i länet  
Dricksvattenförsörjning kan delas upp i två kategorier: 

 Allmän (kommunal) 
 Enskild 

Det är kommunen som är ytterst ansvarig för allmän vattenförsörjning. Den 
allmänna dricksvattenförsörjningen går också under benämningen 
kommunalt dricksvatten. Det betyder att det är kommunen eller ett 
kommunalt driftsbolag som tillhandahåller vattnet.  

Allmän dricksvattenförsörjning tillhandahålls för de områden som har 
utpekats som verksamhetsområden för vatten. Det är kommunen som 
fastställer verksamhetsområdena och deras geografiska omfattning inritas på 
kartor. Inom verksamhetsområdena har kommunen skyldighet enligt Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster att bygga ut ledningsnätet så att alla 
fastigheter förses med en anslutningspunkt för möjlighet till anslutning till 
allmänt vatten och avlopp (Miljödepartementet 2006). Utanför 
verksamhetsområdena får enskild försörjning ordnas. Försörjningen kan vara 
enskild per fastighet eller gemensam för flera fastigheter.  

I Dalarnas län finns ett flertal turistanläggningar i framförallt Malung-Sälen 
och Älvdalens kommuner som både sommar- och vintertid erbjuder 
friluftsaktiviteter såsom bland annat vandring, cykling och skidåkning. Detta 
innebär att under turistsäsong ökar behovet av dricksvatten markant. Det 
finns både allmänna och enskilda anläggningar som förser dessa 
turistanläggningar med dricksvatten. Mer finns att läsa i avsnitten Allmän 
dricksvattenförsörjning respektive Kommersiell dricksvattenförsörjning.  

Om en dricksvattenanläggning betjänar fler än 50 personer eller producerar 
mer än 10 m3 per dygn omfattas den av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten, SLVFS 2017:2 (SLV 2017). I föreskrifterna ingår kravet på 
egentillsyn och provtagning. Även alla kommersiella och offentliga 
anläggningar, till exempel restauranger och livsmedelsproducenter med eget 
vatten, omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter.  

Om en anläggning betjänar färre än 50 personer och producerar mindre än 
10 m3 per dygn omfattas den av Livsmedelsverkets allmänna råd om enskild 
dricksvattenförsörjning (SLV 2015).  

Skillnaden mellan Livsmedelsverkets föreskrifter och Livsmedelsverkets 
allmänna råd är att föreskrifterna ska följas medan de allmänna råden är en 
rekommendation.   
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Nedan presenteras fördelningen av dricksvattenförsörjningen år 2015 i 
Dalarnas län (SCB 2021): 

Allmän (kommunal)      80 %  
Enskild   20% 

Siffrorna är hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB:s) webbplats: 
Statistikdatabasen (scb.se). 

Generellt ökar anslutningsgraden till allmänt vatten successivt eftersom 
kommunerna är skyldiga att tillhandahålla allmänt dricksvatten i ett större 
sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön, enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster  
(Miljödepartementet 2006).  

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har en webbtjänst som heter 
Vattentäktsarkivet (SGU 2022). Vattentäktsarkivet är en databas som 
innehåller information om Sveriges dricksvattenproduktionsanläggningar. 
Här finns grundläggande information om allmänna och större enskilda 
vattenverk och vattentäkter. Uppgifterna lämnas av behörig person hos 
kommunen eller VA-huvudman via ett webbformulär på SGU:s webbplats. I 
Vattentäktsarkivet finns bland annat information om vattenkvalitetsdata och 
uttagsmängder. För att få tillgång till Vattentäktsarkivet krävs särskild 
inloggning som SGU medger. Det är viktigt att rapportering till 
Vattentäktsarkivet sker eftersom det bland annat är viktiga uppgifter i arbete 
inom vattenförvaltningen.  

SGU har även en databas för brunnar, det så kallade Brunnsarkivet (SGU 
2022). I Brunnsarkivet finns uppgifter om landets enskilda vatten- och 
energibrunnar. För dig som har en enskild brunn finns möjligheten att lägg 
in uppgifter om brunnen i databasen via SGU:s webbtjänst Rapportera in en 
brunn. Det finns flera vinster för dig som enskild brunnsägare att rapportera 
din brunn till Brunnsarkivet. Räddningstjänsten får lättare att skydda din 
brunn vid ett eventuellt utsläpp eller annan miljöolycka, andra som vill borra 
efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta hänsyn till din 
brunn och kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett 
område.  

Allmän dricksvattenförsörjning 
Det finns cirka 120 allmänna vattentäkter i länet som används för ordinarie 
försörjning. Av dessa baseras 8 stycken på källor och en vattentäkt baseras 
på konstgjord infiltration. I övriga är samtliga grundvattentäkter förutom 
2 som är ytvattentäkter.   
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Spendrups Bryggeri och ABB, båda belägna i Ludvika kommun, är de 
industrier i länet som förses med allmänt dricksvatten. Dessa både industrier 
står för cirka 10 % av den totala allmänna dricksvattenförbrukningen i länet.  

De kommuner och driftsbolag som ansvarar för dricksvattenförsörjningen är 
dricksvattenproducenter och kallas också VA-huvudmän. I Tabell 2 
presenteras Dalarnas läns VA-huvudmän samt vilka kommuner som får 
dricksvatten från respektive huvudman. Inom länet finns ett fåtal 
vattentäkter som ägs av VA-huvudmän från angränsande län. Dessa finns 
också listade i tabellen.  
 
VA-huvudmännen i Dalarna har ett forum för samverkan på 
tjänstemannanivå, Dala VA, där samtliga kommuner i länet är 
representerade.  
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Tabell 2. Dalarnas läns VA-huvudmän och vilka kommuner som får dricksvatten 
från respektive huvudman. Därutöver anges även huvudmän i angränsande län 
som äger vattentäkter i Dalarnas län.  
 
VA-huvudman Dalarnas län Kommun/kommuner 

Avesta Vatten & Avfall AB Avesta 

Borlänge Energi Borlänge 

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) Gagnef, Leksand, Rättvik, Vansbro 

Hedemora Energi AB Hedemora 

Falu Energi & Vatten AB (FEV) Falun 

Lennheden Vatten AB (LVAB) Falun och Borlänge 

Norra Dalarna Vatten & Avfall AB (NODAVA) Mora, Orsa, Älvdalen 

Smedjebacken Energi AB (SEAB) Smedjebacken 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Säter Säter 

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) Malung – Sälen  

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB) Ludvika 

VA-huvudman angränsande län Kommun i Dalarnas län 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund  
(Fagersta kommun) 

Smedjebacken 

Ljusnarsbergs kommun, Samhällsbyggnad 
Bergslagen 

Ludvika 
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Grundvatten 
Dricksvattenförsörjningen baserad på grundvatten står för cirka 98 % av den 
totala försörjningen baserat på antalet anslutna personer (exklusive 
industri).  

Det finns två kategorier av områden där det finns möjlighet för stora 
grundvattenuttag i Dalarnas län:  

 Isälvsavlagringar (sand och grus) 
 Sedimentär berggrund  

Större uttag av grundvatten för dricksvattenförsörjning inom Dalarnas län 
görs ur sand- och grusförekomster. Det är också ur dessa som framtida 
alternativa större uttag kan bli aktuella. Sand- och grusförekomster kan 
uppträda som synliga åsformationer (rullstensåsar) eller dolda under 
markytan. 

Längs Siljansringen5 och i nordvästra delen av länet finns sedimentär 
bergförekomst (sandsten), se Figur 6. Det är till största delen fråga om glest 
befolkade delar där det inte finns behov av större grundvattenuttag. 
Uttagspotentialen i sedimentär berggrund varierar beroende på porositeten i 
bergmaterialet.  

Det är också möjligt att ta ut grundvatten från kristallint urberg. Beroende 
på bland annat förekomsten av sprickzoner i berget varierar möjligheten att 
ta ut vatten. Vanligen utgör borrade brunnar i kristallint berg inget 
alternativ till allmän dricksvattenförsörjning då större mängder erfordras. 
För enstaka hushålls behov av dricksvatten är bergborrade brunnar det 
vanligaste sättet att förse fastigheter med dricksvatten. 

Inom länet finns även vattenuttag från källor, det vill säga vattensamlingar 
som har skapats genom ett naturligt utflöde av grundvatten ur berg eller 
jord.  

En marginell andel av uttagen görs efter så kallad konstgjord infiltration. 
Det innebär att ytvatten tillåts infiltrera, till exempel genom en grusås, för 
att därigenom bilda grundvatten.  

  

 

5 Siljansringen är Europas största nedslagskrater med en diameter på cirka 52 km. Kratern 
skapades då en meteorit slog ner och träffade jordens yta för mer än 350 miljoner år sedan.  
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Den ungefärliga fördelningen utifrån grus, berg, källa eller konstgjord 
infiltration är enligt följande;  

Grus: 58 % 
Berg: 35 % 
Källa: 6 % 
Konstgjord infiltration: 1 % 

Samtliga allmänna vattentäkter som förser turistanläggningar med 
dricksvatten är grundvattentäkter. I Malung-Sälen och Älvdalen är 
förbrukningen som störst men det finns även anläggningar i Mora, Orsa och 
Ludvika kommuner. För vissa turistanläggningar ökar förbrukningen med 
upp mot 100 gånger under turistsäsong jämfört med lågsäsong. Vanligast är 
att förbrukningen är cirka 2–3 gånger så stor under turistsäsong. Sett över 
samtliga berörda kommuner är förbrukningen knappt dubbelt så hög under 
turistsäsong jämfört med lågsäsong.   

 

Figur 6. Sand- och grusförekomster samt sedimentär bergförekomst i Dalarnas län.  

Ytvatten 
Det finns två ytvattentäkter för ordinarie dricksvattenförsörjning i länet. 
Dricksvattenförsörjningen baserad på ytvatten står för cirka 2 % av den 
totala försörjningen baserat på antalet anslutna personer (exklusive 
industri). 
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Enskild dricksvattenförsörjning 
I Dalarnas län utgörs cirka 20 % av den totala dricksvattenförsörjningen av 
enskild dricksvattenförsörjning. Enskild dricksvattenförsörjning kan 
antingen vara att vatten tas från egen brunn alternativt att en brunn 
försörjer flera hushåll, så kallad enskild gemensam vattenförsörjning. Det 
senare förekommer i mindre byar samt är vanlig inom fritidshusområden. 
Konsumenten ska kunna ställa samma kvalitetskrav på enskilt gemensamt 
dricksvatten som på allmänt (kommunalt). Verksamheten bedrivs ofta via en 
vattenlednings- eller samfällighetsförening.  

Det finns fler än 250 enskilda gemensamma grundvattentäkter6 i Dalarnas 
län och endast en anläggning som nyttjar ytvatten. Storleken på dessa 
varierar mellan ett fåtal och över 800 personer.  

Av Figur 7 framgår en grov geografisk fördelning av Dalarnas läns enskilda 
vattenuttag för år 2010.  

 

Figur 7. Ett utsnitt ur SCB:s statistiska meddelande MI 27 SM 1201 (SCB 2012). 
Kartan visar en grov geografisk fördelning av hushållens enskilda vattenuttag år 2010. 
Ju mörkare blå färg desto större vattenuttag (m3 vatten per km2).  

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i rapporten Grundvattentillgång 
i små magasin beräknat grundvattentillgången för enskild vattenförsörjning i 
Sverige genom att bedöma grundvattenbildning, markens förmåga att lagra 
grundvatten, torrperiodens längd samt brunnarnas uttagskapacitet (SGU 
2021). Beräkningarna baseras på ett antal antaganden och ett relativt 
översiktligt dataunderlag och är därmed förknippade med osäkerheter. Även 
om resultaten är förknippade med osäkerheter bedömer SGU att de är 
relevanta och användbara som underlag för en översiktlig riskbedömning och 
planering för vattenförsörjning. Resultatet kan till exempel användas för att 
identifiera områden inom en kommun eller län där grundvattentillgången är 

 

6 Grundvattentäkter som används i kommersiellt syfte är inte inkluderade, se avsnitt 
Kommersiell dricksvattenförsörjning.  
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begränsad och för att jämföra vattentillgången med de vattenbehov som 
befintliga fastigheter eller planerad exploatering innebär.  

I Figur 8 visas grundvattentillgången för enskild vattenförsörjning i 
Dalarnas län (SGU 2021). På SGU:s webbplats finns kartan att tillgå via 
kartvisaren Grundvattentillgång i små magasin. I kartvisaren finns 
möjlighet att klicka på ett område i kartan för att få veta den bedömda 
grundvattentillgången i enheten liter/dygn/hektar.  

 

Figur 8. Grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Dalarnas län. 

Kommersiell dricksvattenförsörjning 
Vattentäkter som används för kommersiellt eller offentligt bruk i Dalarnas 
län är till exempel restauranger, campingplatser, fäbodar, fjällanläggningar, 
livsmedelsproducenter mm. En del av dessa är turistanläggningar och 
används under en begränsad tid under året.  

Inom länet finns drygt 70 grundvattentäkter som används i kommersiellt 
syfte. Samtliga är enskilda vattentäkter det vill säga de ligger utanför 
kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp.  

  



39 Regional vattenförsörjningsplan – Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 20212 • 39 

Reserv- och nödvattenförsörjning 
Om ordinarie dricksvattenförsörjning inte fungerar behövs reserv- eller 
nödvatten.  

Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. Reservvattenförsörjningen baseras på en 
alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk. Distributionen sker i 
det ordinarie ledningsnätet eller i ett provisoriskt ledningsnät.  

Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten del av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. Nödvattenförsörjning används vid avbrott i 
ordinarie dricksvattenförsörjning och baseras på att vattentankar körs ut och 
ställs upp i det berörda området. Det är varje kommuns ansvar att planera 
för nödvattenförsörjning och upprätta nödvattenplaner. Som stöd för detta 
arbete har Livsmedelsverket (SLV) tagit fram en Guide om 
nödvattenförsörjning (SLV 2017).  

Den allmänna dricksvattenförsörjningen i Dalarnas län går mot ökad 
centralisering med större och färre vattentäkter. Därmed ökar kravet på att 
de större vattentäkterna ska ha reservkapacitet.  

Reservkapaciteten inom Dalarnas län är inte heltäckande. Av de ordinarie 
grundvattentäkterna i länet kan ett antal fungera som reservvattentäkter åt 
en annan ordinarie vattentäkt. Därutöver finns det ett fåtal 
grundvattentäkter som utgör reservvattentäkter. Ytvattentäkterna saknar 
reservvattentäkter. En kommun i länet använder en ytvattentäkt som är 
belägen i ett annat län för reservvattenförsörjning.  

För ett fåtal av de enskilda grundvattentäkterna som används i kommersiellt 
syfte finns reservvattentäkter.  

För drygt 10 av de enskilda gemensamma grundvattentäkterna har 
länsstyrelsen kännedom om att det finns reservvattentäkter.  

På Svenskt Vattens webbplats finns mer att läsa om reserv- och 
nödvattenförsörjning samt vad som är viktigt att tänka på vid problem med 
ordinarie dricksvattenförsörjning (Svenskt Vatten 2021): Problem med 
dricksvattenkvaliteten - Svenskt Vatten.   
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Vattenskyddsområden och lokala 
hälsoskyddsföreskrifter 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har publicerat en Vägledning för 
inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, rapport 2021:4 (HaV 
2021). Generell information om vattenskyddsområden och 
vattenskyddsföreskrifter i detta kapitel är hämtad från HaV:s vägledning.  

Ett vattenskyddsområde är ett formellt områdesskydd som fastställs med 
stöd av Miljöbalken (1998:808) (Miljödepartementet 1998). Inom området 
gäller särskilda vattenskyddsföreskrifter till skydd för råvattnet, alltså det 
vatten som efter beredning är avsett att användas som dricksvatten.  

Vattenskyddsföreskrifter kan användas för att komplettera och skärpa de 
regleringar och krav som redan gäller enligt den grundläggande 
miljölagstiftningen. Syftet med vattenskyddsföreskrifterna kan vara att 
hantera identifierade risker för vattenresursen eller att förebygga att 
problem uppstår.  

HaV anser att behov av att inrätta ett vattenskyddsområde ska utredas för 
alla vattenresurser som används eller kan komma att användas som 
vattentäkt för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (Miljödepartementet 2006) och där uttaget i snitt 
överstiger 10 m3 per dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Även 
vattentäkter med lägre kapacitet än 10 m3 per dygn eller som försörjer färre 
personer än 50 personer kan beslutas som vattenskyddsområde om det 
bedöms som ett effektivt sätt att skydda den aktuella vattenresursen. I 
Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan benämns denna utredning 
som behovsutredning.  

HaV anser att dricksvattenproducenten är den aktör som har bäst 
förutsättningar för att göra behovsutredningen. Om utredningen visar att det 
finns ett behov och en nytta med att inrätta ett vattenskyddsområde bör 
dricksvattenproducenten verka för att ett vattenskyddsområde inrättas 
genom att ansöka om det hos länsstyrelse eller kommun. Samtliga 
VA-huvudmän i länet har utfört en behovsutredning under 2021. Ett rimligt 
tidsintervall för uppdatering kan vara vart femte år.  

Vattenskyddsområdenas aktualitet och relevans bör regelbundet ses över. 
Sådana initiativ kan tas av dricksvattenproducenten eller av 
beslutsmyndigheten.  

Cirka 70% av de allmänna grundvattentäkterna (inklusive 
reservvattentäkter) har vattenskyddsområde. Ytvattentäkterna inom länet 
saknar vattenskyddsområde. De vattentäkter som har vattenskyddsområde 
står för 96 % av vattenuttaget i Dalarnas län.   
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Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa 
uppkommer i en kommun så får kommunen meddela föreskrifter till skydd 
för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter, så kallade lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Dessa kan vara desamma för flera områden inom en 
och samma kommun.  

I Figur 9 presenteras vattenskyddsområden samt områden med lokala 
hälsoskyddsföreskrifter inom länet. Kartskikten över vattenskyddsområden 
och områden med lokala hälsoskyddsföreskrifter återfinns i Länsstyrelsens 
Regionala Underlagsmaterial (RUM) (Länsstyrelsen i Dalarnas län 2021) 
vilket hittas på Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag 
(lansstyrelsen.se). För illustration av vattenskyddsområden respektive lokala 
hälsoskyddsföreskrifter ska skikten ”LstW Vattenskyddsområden” respektive 
”LstW Vattenskyddsområden lokala föreskrifter” markeras i lagerlistan. 

 

Figur 9. Vattenskyddsområden och områden med lokala hälsoskyddsföreskrifter inom 
Dalarnas län.  

  



43 Regional vattenförsörjningsplan – Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 20212 • 43 

 

  



Regional vattenförsörjningsplan – Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 20212 • 44 

Riksintresse 
Områden som är av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse för 
olika ändamål. Vattenförsörjning är ett sådant ändamål. Ett riksintresse ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller 
möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål.   

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat om 28 områden som är av 
riksintresse för vattenförsörjning (HaV 2021). Syftet med att peka ut 
områden som riksintressen är att skapa förutsättningar för hänsynstagande. 
Riksintresset ska uppmärksammas i olika planeringsprocesser och vid 
prövning av verksamheter och åtgärder som kan försvåra för 
anläggningarnas funktion. För mer information hänvisas till HaV:s 
webbplats: Riksintresse för dricksvattenanläggningar - Skyddade områden - 
Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se). 

Inom Dalarnas län finns ett riksintresse för vattenförsörjning Lennheden-
Tjärna dricksvattenanläggningar i Badelundaåsen, Borlänge kommun (HaV 
2021). Motivet till utpekandet är att anläggningen;  

 Nyttjas/kan nyttjas av många människor 
 Stor kapacitet och god kvalitet 
 Behövs som reserv eller för framtida användning.   
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Dalarnas läns vattenförsörjningsintressen  
Grundvattenförekomster som används eller kan användas för 
dricksvattenförsörjning (vattenförsörjningsintresse) presenteras som ett 
kartskikt i Länsstyrelsens Regionala Underlagsmaterial (RUM) vilket hittas 
på Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag 
(lansstyrelsen.se). För illustration av den regionala vattenförsörjningsplanen 
ska skiktet ”LstW Vattenförsörjningsintresse enl. Vattenförsörjningsplan” 
markeras i lagerlistan. 

I Figur 10 presenteras samtliga 128 vattenförsörjningsintressen i Dalarnas 
län. Av dessa har 17 pekats ut att vara regionalt viktiga för nuvarande 
och/eller framtida vattenförsörjning i Dalarnas län och 15 av dessa används 
som allmän vattentäkt idag. Av de 128 vattenförsörjningsintressena bedöms 
20 vara lämpliga för framtida bruk utan att för närvarande användas i någon 
större utsträckning. Kartskiktet kan användas som stöd vid planering och 
bedömningar av myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och enskilda. 
I detta avsnitt beskrivs kartskiktets uppbyggnad och betydelse.  

 

Figur 10. Utsnitt från Länsstyrelsens Regionala Underlagsmaterial (RUM) över Dalarnas 
läns vattenförsörjningsintressen. Totalt finns 128 vattenförsörjningsintressen i länet.  

Vattenförsörjningsintressen bör omfattas som en naturlig del i arbetet med 
den kommunala översiktsplaneringen. Det finns då möjlighet att i den 
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kommunala planeringen ta hänsyn till de områden som är viktiga att skydda 
för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning.  

I kartskiktet vattenförsörjningsintresse finns tre olika klasser;  

Klass 1 - Viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av regionalt intresse. 
Även angränsande kommuner kan ha intresse av grundvattenförekomsten.   

Klass 2 - Viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av kommunalt 
intresse. Avser huvudsakligen vattenförsörjning för allmänna och enskilda 
gemensamma vattentäkter med användare inom kommunen. 

Klass 3 - Övrig grundvattenförekomst. Avser områden som har mindre 
skyddsvärde för nuvarande och framtida större vattentäkter. Lokalt kan dock 
sådana områden i vissa delar vara av intresse för enskild försörjning för 
enstaka fastigheter. 
 
Särskilda försiktighetsmått mot förorening bör vidtas i samband med olika 
verksamheter inom samtliga områden med vattenförsörjningsintresse. 
Områden som har klassats att vara klass 1 och 2 områden har framförallt 
betydelse för hur samhällsplaneringen bör verka. Inom sådana områden bör 
inte ytterligare exploatering ske i form av nya större vägar och ny omfattande 
bebyggelse.  

I Bilaga 1 Information om Dalarnas läns vattenförsörjningsintressen finns 
bakgrunden till klassningsbedömningen. Bedömningarna är översiktliga. I 
Bilaga 1 anges också inom vilket eller vilka av Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska instituts (SMHI:s) huvudavrinningsområden som 
vattenförsörjningsintresset är beläget inom samt om det finns fastställda 
vattenskyddsområden eller inte inom respektive vattenförsörjningsintresse.  

Kommun- och länsöverskridande 
vattenförsörjningsintressen 
Det finns vattenförsörjningsintressen som ligger inom mer än en kommun i 
länet och det finns också vattenförsörjningsintressen som sträcker sig in i 
angränsande län. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är 
vattenförsörjningsintressen som angår två eller flera kommuner ett 
mellankommunalt intresse (Finansdepartementet 2010). Staten, genom 
länsstyrelsen, bevakar särskilt mellankommunala intressen och det ska 
hanteras inom kommunernas fysiska planering. Det finns även 
vattenförsörjningsintressen som är avgränsade inom respektive kommun 
men som är sammanhängande med ett annat vattenförsörjningsintresse i en 
annan kommun.  

Av Tabell 3 framgår vilka vattenförsörjningsintressen som ligger inom mer 
än en kommun och/eller sträcker sig in i angränsande län samt vilka 
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vattenförsörjningsintressen som är sammanhängande med ett annat 
vattenförsörjningsintresse i en annan kommun.   

 
Tabell 3. Vattenförsörjningsintressen (VFI) som ligger inom mer än en kommun 
och/eller sträcker sig in i angränsande län och/eller är sammanhängande med 
annat vattenförsörjningsintresse (VFI) i annan kommun.   
 
Kommun VFI VFI inom 

mer än en 
kommun? 

VFI sträcker 
sig in i ett 
annat län? 

Är VFI 
sammanhängande 
med VFI i annan 
kommun? 

Avesta Badelundaåsen 
Avesta norr 

Nej Nej Ja (Hedemora) 

Avesta Badelundaåsen 
Avesta syd 

Ja (Sala)  Ja 
(Västmanland) 

Nej 

Borlänge Badelundaåsen 
Borlänge norr 

Nej Nej Ja (Gagnef) 

Borlänge Badelundaåsen 
Borlänge syd 

Nej Nej Ja (Säter) 

Falun Lumsheden Ja 
(Sandviken) 

Ja 
(Gävleborg) 

Nej 

Falun Svärdsjöåsen 
Marnäs 

Ja (Rättvik) Nej Nej 

Falun Svärdsjöåsen 
Strand 

Nej Nej Ja (Säter) 

Gagnef Badelundaåsen 
Gagnef 

Nej Nej Ja (Leksand, 
Borlänge) 

Gagnef Sångenåsen Ja 
(Leksand) 

Nej Nej 

Hedemora Badelundaåsen 
Hedemora 

Nej Nej Ja (Säter) 

Hedemora Svärdsjöåsen 
Nordansjö 

Nej Nej Ja (Säter) 

Hedemora Badelundaåsen 
Sandsäterbro 

Ja (Avesta) Nej Ja (Avesta) 

Leksand Badelundaåsen 
Leksand 

Nej Nej Ja (Gagnef) 

Ludvika Svartälven Ja 
(Filipstad)  

Ja (Värmland) Ja (Vansbro) 

Mora Älvdalsåsen 
Mora 

Nej Nej Ja (Älvdalen) 

Mora Bäcka Ja (Orsa) Nej Nej 
Mora Flatenåsen Ja 

(Leksand, 
Vansbro) 

Nej Nej 
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Kommun VFI VFI inom 
mer än en 
kommun? 

VFI sträcker 
sig in i ett 
annat län? 

Är VFI 
sammanhängande 
med VFI i annan 
kommun? 

Rättvik Oreåsen norr Ja (Orsa, 
Ljusdal) 

Ja 
(Gävleborg) 

Nej 

Smedje-
backen 

Färnaåsen Ja 
(Fagersta) 

Ja 
(Västmanland)  

Nej 

Säter Badelundaåsen 
Säter 1 

Nej Nej Ja (Borlänge) 

Säter Badelundaåsen 
Säter 4 

Nej Nej Ja (Hedemora) 

Säter Svärdsjöåsen 
Anstahtttan 

Nej Nej Ja (Hedemora) 

Säter Svärdsjöåsen 
Uppbo 

Ja (Falun) Nej Ja (Falun) 

Vansbro Sågen Ja 
(Ludvika) 

Nej Ja (Ludvika) 

Vansbro Flatenåsen Ja 
(Leksand, 
Mora) 

Nej Nej 

Vansbro  Äskan Ja 
(Ludvika) 

Nej Nej 

Älvdalen Älvdalsåsen 
Älvdalen 

Nej Nej Ja (Mora) 

Älvdalen Fulan Ja (Malung-
Sälen) 

Nej Ja (Malung-Sälen) 

Dalarnas läns främsta grundvattentillgångar 
I Dalarnas län är de båda isälvsavlagringarna Badelundaåsen och 
Svärdjöåsen de främsta grundvattentillgångarna för dricksvattenförsörjning. 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har karterat dessa båda åsar och 
publicerat ett antal rapporter där olika avgränsade delar av åsarna beskrivs 
detaljerat. Samtliga går att hämta på SGU:s webbplats.  

För Dalarnas län är nedanstående rapport aktuell avseende Badelundaåsen;  

 Grundvattenmagasinen inom Badelundaåsen mellan Leksand och 
Långheden. K 570  

Och följande rapporter är aktuella avseende Svärdsjöåsen; 

 Grundvattenmagasinet Uppbo. K 557 
 

 Grundvattenmagasinet Karlsbyheden. K 572 
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 Grundvattenmagasinet Vika Strand. K 556 
  

 Grundvattenmagasinet Enviken. K 596 
 

 Grundvattenmagasinet Svärdsjö-Linghed. K 574 
 

 Grundvattenmagasinet Bengtsheden-Svärdsjö. K 573 
 

 Grundvattenmagasinet Vika. K 555 
 

 Grundvattenmagasinen Hosjö-Danholn och Sundborn. K 595 

Status och miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormen, som är juridiskt bindande, är att god status ska 
uppnås. För de vattenförsörjningsintressen som har god status får statusen 
inte försämras. Staten, genom länsstyrelsen, bevakar enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) särskilt att miljökvalitetsnormerna följs inom den 
fysiska planeringen (Finansdepartementet 2010).  

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är ett verktyg för att nå bättre 
vatten (VISS 2021). VISS är en databas som har utvecklats av 
vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV).  

Samtliga av Dalarnas läns vattenförsörjningsintressen har god kemisk och 
god kvantitativ status med undantag för Faluåsen i Falu kommun 
(SE672064-149070) som har en otillfredsställande kemisk status (VISS 2021). 
Orsaken till den otillfredsställande statusen är förhöjda halter sulfat. Inom 
Faluåsens sträckning finns många potentiella föroreningskällor som 
framförallt härrör från den tidigare gruvdriften och annan industriell 
verksamhet. Vattenförsörjningsintresset är till stor del täckt av väg- och 
bebyggelseområden.  
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Dalarnas framtidsklimat 
Klimatet har stor betydelse för möjligheten att säkerställa en trygg 
dricksvattenförsörjning. Medeltemperaturhöjning, ökade 
nederbördsmängder, förändrade mönster för avrinning, avdunstning och 
grundvattenbildning skapar nya utmaningar. I avsnittet Klimatförändringar 
finns en mer detaljerad beskrivning av klimatförändringens generella effekt 
på dricksvattenförsörjningen.  

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har publicerat en 
rapport om Dalarnas framtidsklimat som heter Framtidsklimat i Dalarnas 
län - enligt RCP-scenarier (SMHI 2015). Enligt rapporten beräknas 
temperaturen öka med cirka 3 - 6 grader till slutet av seklet för Dalarnas län. 
Vegetationsperioden ökar med cirka 30-50 dagar och antalet varma dagar blir 
fler. Årsmedelnederbörden ökar med 20-30 %. Nederbörden ökar mest 
vintertid, i västra delen av länet är ökningen upp mot 50 %. Den kraftiga 
nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 15-20 %. För 
länet ses en ökning av årstillrinningen med uppemot 10 % vid mitten av 
seklet. Ökningen fortsätter mot slutet av seklet och är störst i den norra 
delen av länet. Den procentuellt största ökningen sker vintertid.  
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Risker för dricksvattenförsörjningen  
Det finns ett flertal risker för dricksvattenförsörjningen som antingen hotar 
kvaliteten eller kvantiteten eller båda delar. I regel är det markförhållanden 
som styr hur känslig vattentäkten är för yttre påverkan.  

En förutsättning för att ett grundvattenmagasin ska kunna utnyttjas 
hållbart för stora vattenuttag är att det finns en stor volym av 
genomsläppligt sand- eller grusmaterial i marken. I allmänhet består det 
översta markskiktet i en isälvsavlagring av sand eller grus vilket innebär att 
föroreningar snabbt når ned till grundvattenytan och grundvattnet. 
Sårbarheten för föroreningar blir i sådana fall stor.   

Ibland överlagras grusmaterialet i en isälvsavlagring av silt- och lermaterial 
med finare kornstorlek. Då finns ett bättre skydd i överytan mot eventuellt 
nedträngande föroreningar. Det översta skiktets sammansättning har således 
betydelse för med vilken hastighet en förorening kan nå 
grundvattenmagasinet. En tät jordart i markytan är mera gynnsam än en 
mer genomsläpplig om man ser till föroreningsrisken för 
grundvattenmagasinet. 

Jordlagrens sammansättning i vertikalled kan bestämmas genom 
jordborrning. Jordborrningar kan ge besked om markskiktens egenskaper för 
magasinering och uttag av grundvatten. Ett flertal jordborrningar i ett 
område utförs i allmänhet vid etableringen av en större vattentäkt eller i 
samband med tillstånd för vattenuttag för en vattentäkt.  

Följande risker för dricksvattenförsörjningen har identifierats i Dalarnas län;  

 Klimatförändringar  
 Industrier, deponier och förorenade områden 
 Vägar och järnvägar 
 Bebyggelse 
 Täktverksamhet 
 Jord- och skogsbruk 
 Kris och krig 

Klimatförändringar  
I och med klimatförändringarna ökar behovet av förebyggande arbete för att 
bevara och skydda lämpliga vattenresurser för att garantera en säker och 
långsiktig dricksvattenförsörjning.  

Livsmedelsverket (SLV) har tagit fram en Handbok för klimatanpassad 
dricksvattenförsörjning (SLV 2019). Målet med handboken är att visa hur 
man i dricksvattenkedjan praktiskt och handgripligt kan arbeta med 
åtgärder för klimatanpassning och på så sätt få en säker 
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dricksvattenförsörjning. Handboken riktar sig i första hand till allmänna och 
enskilda dricksvattenproducenter men är till för alla som vill ha stöd för hur 
man kan jobba med klimatanpassning av dricksvattenförsörjning och tips om 
hur och var man kan hitta underlag som behövs i arbetet.  

I Delbetänkande av Dricksvattenutredningen – klimatförändringar och 
dricksvattenförsörjning, SOU 2015:51 beskrivs hur klimatförändringarna 
kommer att påverka förutsättningarna för en trygg dricksvattenförsörjning 
(Näringsdepartementet 2015). Global medeltemperaturhöjning, ökade 
nederbördsmängder, förändrade mönster för avrinning och avdunstning 
skapar nya utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Extrema 
väderhändelser som värmeböljor, torka, skyfall, stormar, höga flöden och 
översvämningar kan leda till kvantitativa och kvalitativa förändringar av 
vattnet. Föroreningar och naturligt organiskt material, det vill säga 
humusämnen, förs redan i dagsläget ut till vattendrag via markavrinning. 
Klimatförändringarna med ökad nederbörd, mildare vintrar och mer 
nederbörd vintertid i form av regn och/eller frekventa snösmältningar, ökar 
denna uttransport. Följden kan bli förändrad kemisk och mikrobiologisk 
kvalitet på råvattnet. Högre halter humusämnen ökar risken för störningar i 
vattenverkens mikrobiologiska barriärer. Även tillgång och kvalitet på 
grundvattnet kan påverkas.  

 

 

 

De risker som är kopplade till klimatförändringar som här följer är 
huvudsakligen hämtade från Delbetänkande av Dricksvattenutredningen.   

Lästips om klimatförändringar 

På webbplatsen Startsida | Klimatanpassning.se finns samlad 
information från svenska myndigheter om klimatförändringar. Där finns 
verktyg, guider och andra hjälpmedel för dig som arbetar med 
klimatanpassning och det finns information om hur klimatet förändras 
och hur samhället påverkas.  
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Ökad risk för vattenburna sjukdomsutbrott 
Svenska yt- och grundvattenverk är redan idag sårbara för de pågående 
klimatförändringarna. Risk finns för successivt ökad frekvens av vattenburna 
sjukdomsutbrott eftersom det kan förekomma brister i vattenverkens 
reningsprocesser.  

Extrema regn 
Extrema regn som väntas öka i frekvens och intensitet utgör ett hot mot 
dricksvattenförsörjningen genom att vattentäkter riskerar att bli förorenade. 
Bräddningar från ledningsnät och avloppsreningsverk kan innebära att 
orenat vatten släpps ut i vattendrag vid kraftig nederbörd. Svenska 
vattenverk är inte byggda för att rena starkt förorenade råvatten.  

 

Sämre grundvattenkvalitet 
Ökad nederbörd på vintern i form av regn ökar den naturliga 
grundvattenbildningen vilket kan leda till höga grundvattennivåer. Den 
infiltrerade nederbörden kommer då att uppehålla sig kortare tid i markens 
omättade zon vilket medför försämring av de naturliga reningsprocesserna. 
Grundvattenverk saknar i regel barriärer mot kemiska föroreningar och 
mindre grundvattenverk har ofta också begränsade mikrobiologiska 
barriärer.  
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Ökad ytvattentemperatur 
Med ökad temperatur i ytvatten förändras också i viss mån vattenkemin 
vilket kan orsaka kvalitetstörningar på vattnet i ledningsnäten. Risk finns 
för ökad tillväxt av oönskade mikroorganismer liksom att korrosionsprocesser 
förvärras.  

Torka 
Torka uppkommer när det varit lite nederbörd under en period. När det 
regnar mindre än normalt fylls inte markvatten, sjöar och/eller vattendrag på 
som de brukar. Om det är växtsäsong kommer växterna suga åt sig det 
vatten som finns i marken och inget rinner vidare ned till grundvattnet.  

Torka och sinande brunnar drabbar främst den enskilda vattenförsörjningen. 
I viss mån kan även den allmänna dricksvattenförsörjningen drabbas.  

Vattenbrist 
Vattenbrist uppstår när behovet är större än tillgången på vatten av 
tillräcklig kvalitet. För en robust vattenförsörjning måste planeringen ta höjd 
för de mest utpräglade torrår som väntas.  

Grundvattentillgångarna i länet är goda och någon bristsituation 
förekommer inte. Periodvis då nybildningen av grundvatten är låg kan 
grundvattennivåerna vara under eller mycket under de normala i små 
magasin vilket huvudsakligen kan påverka enskilda brunnar. Det kan även 
förekomma perioder då grundvattennivåerna är under de normala eller 
mycket under de normala även i stora magasin. Risk för vattenbrist på 
sommaren kan öka i länet i framtiden eftersom vegetationsperiodens längd 
spås öka, se avsnitt Dalarnas framtidsklimat.  

För länet har allmän vattenförsörjning inte påverkats av låga 
grundvattennivåer men enskild vattenförsörjning har påverkats i högre grad, 
speciellt grunt grävda brunnar. Problem kan dock uppstå sommartid i den 
allmänna vattenförsörjningen då kapaciteten för att pumpa ut vattnet är för 
låg när många människor vill ta ut stora mängder samtidigt. Ett flertal 
huvudmän har därför gått ut med information sommartid med uppmaning 
om att anpassa vattenförbrukningen för att hushålla med vattnet. Vissa 
huvudmän inför bevattningsförbud.  

SGU har i rapporten Utökad kartläggning och karaktärisering av 
grundvattenresurser definierat och avgränsat särskilt utsatta områden med 
avseende på grundvatten (SGU 2018). Särskilt utsatta områden definieras 
som regionalt och geologiskt avgränsade delar av Sverige med förhöjd risk att 
grundvattentillgång, grundvattnets nivå eller kvalitet medför problem i 
samhället. Med regionalt avgränsad del avses i allmänhet ett område som 
geografiskt sett är större än en kommun men mindre än ett län. Resultatet 
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visar att bristområden har delats in i fyra områdestyper varav Dalarna 
hamnar inom områdestyp 1 respektive 2 vilket innebär låg respektive måttlig 
risk för bristsituation. Det är inom norra Dalarna som risken har bedömts 
vara låg och inom södra Dalarna som risken har bedömts vara måttlig, se 
Figur 11.  

Den kvantitativa statusen är god för samtliga grundvattenförekomster i länet 
(Länsstyrelsen i Dalarnas län 2020).  

 

Figur 11. Bedömning av risk för bristsituation (SGU 2018). Dalarnas län (markerat med 
röd gräns) har erhållit bedömningen låg (blå färg) samt måttlig risk (grön färg).  

Översvämning 
Vattentäkter som tar vatten från grundvattenmagasin kan vara känsliga för 
översvämningar. Om markområden intill vattentäkten översvämmas kan 
uttagsbrunnar drabbas med risk att ytvattnet tränger ned och förorsakar 
föroreningar. 
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Vattenverk kan drabbas på olika sätt med utslagning eller driftstörningar 
som följd. Det är därför angeläget att analysera risken för översvämning för 
alla vattentäkter. Resultaten kan användas vid framtagande av 
beredskapsplaner. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfört 
Översvämningskarteringar där områden som hotas av översvämning när 
vattenflöden uppnår en viss nivå visas (MSB 2021).  

På MSB:s webbplats: Översvämningsportalen (msb.se) finns kartor i pdf-
format att titta på över de vattendrag som är karterade (MSB 2021). I 
Länsstyrelsens Regionala Underlagsmaterial (RUM) (Länsstyrelsen i 
Dalarnas län 2021) återfinns karteringarna i kartformat vilket hittas på 
Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag 
(lansstyrelsen.se). 

Av de cirka 120 allmänna vattentäkter som används för ordinarie 
dricksvattenförsörjning i Dalarnas län är endast ett fåtal belägna intill 
vattendrag med översvämningsrisk. En översiktlig bedömning visar att det 
rör sig om färre än 10 vattentäkter belägna i nära anslutning till Dalälven 
eller sjöarna Siljan och Runn. 
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Industrier, deponier och förorenade områden 
Industrier kan utgöra en risk för dricksvattenförsörjningen bland annat på 
grund av hantering av kemikalier och avfall, markarbeten, transporter och 
dagvatten. I Dalarnas län finns ett antal orter som är eller har varit 
utpräglade brukssamhällen, det vill säga orter dominerade av ett bruk (en 
industri eller ett industriföretag). De industrier som karakteriserar Dalarnas 
län är tidigare eller nuvarande järnbruk, gruvindustri, stålindustri eller 
pappers/massabruk. Det finns även andra typer av verksamheter som kan ha 
en omgivningspåverkan som exempelvis sågverk, kemtvättar och 
ytbehandlingsindustri.   

Deponier kan läcka skadliga ämnen till mark- och vatten. I dagsläget finns 
det totalt cirka 420 deponier (både pågående och nedlagda) inom länet. Det 
upptäcks även deponier kontinuerligt som inte har dokumenterats tidigare i 
samband med inventeringsarbeten eller markingrepp.  

I Dalarnas län finns cirka 4 000 potentiellt förorenade objekt som har 
registrerats i en MIFO-databas. MIFO är en metod från Naturvårdsverket 
och är en förkortning av Metodik för Inventering av Förenade Områden 
(Naturvårdsverket 2021). Det rör sig om platser för olika historiska eller 
pågående miljöfarliga verksamheter som kan innebära att det finns risk för 
att föroreningar har spridits till mark och vatten. De särskilt förorenade 
områdena har erhållit riskklasserna 1 eller 2 medan objekt som förväntas ha 
en mindre miljö-och hälsopåverkan har riskklasserna 3 och 4. Alla objekt i 
MIFO-databasen är att betrakta som levande dokument och en justering av 
riskklassen är aktuell om ny information skulle tillkomma. Exempel på när 
riskklassen justeras är efter en sanering eller vid påträffande av tidigare 
okända föroreningar. De objekt som registrerats kan vara allt från stora 
industrier till mindre verksamheter som till exempel bilverkstäder. Det bör 
understrykas att de objekt som är registrerade i MIFO-databasen är 
potentiellt förorenade objekt, det vill säga det finns en risk att marken har 
förorenats. För att konstatera förorening krävs att marken undersöks. För 
mer läsning gällande MIFO hänvisas till Naturvårdsverkets webbplats: 
Inventering av förorenade områden (naturvardsverket.se). 

Länsstyrelserna driver EBH-portalen som är ett stödsystem för 
efterbehandling av förorenad mark (Länsstyrelserna 2021). EBH-portalen 
utgör ofta ett viktigt underlag för den kommunala planeringen både vid 
översiktsplanering och vid detaljplaneläggning. I EBH-portalen finns bland 
annat rapporter från inventeringar samt vägledande rättsfall.  

Vägar och järnvägar 
Vägar utgör en riskfaktor på två sätt. Dels finns den långsiktiga belastningen 
i form av föroreningar från vägunderhåll, bekämpningsmedelsanvändning, 
vägslitage och förorenande ämnen från fordon. Vägsaltning kan inverka på 
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grundvattnet genom att kloridhalterna blir förhöjda. Det finns också en akut 
risk för utsläpp till grundvattnet i samband med vägtrafikolyckor eller 
olyckor på järnväg. I Dalarnas län är många vägar anlagda på grusåsar.  

Bebyggelse 
Allmänna dag- och spillvattenledningar, trafik, saltning av vägar, 
släckvatten, användning av bekämpningsmedel, borrning för energi eller 
dricksvatten, tunneldrivning, pålslagning, schaktningsarbeten vid 
nybyggnation och andra markarbeten samt läckage från fyllnadsmassor är 
exempel på risker för dricksvattenförsörjningen som är kopplade till 
bebyggelse. Även läckande jordvärmeanläggningar liksom förvaring av 
petroleumprodukter förlagda i mark, byggnad eller fristående utgör en risk.  

Olämpligt placerade, felkonstruerade och/eller dåligt underhållna enskilda 
avloppsanläggningar kan utgöra en risk för dricksvattenförsörjningen. 
Fastigheternas storlek samt förutsättningar vad gäller exempelvis avstånd 
till grundvatten samt markens uppbyggnad är andra parametrar som 
påverkar riskerna. Även en avloppsanläggnings ålder kan spela in då 
synsättet på funktionskrav har ändrats över tid (längre tillbaka i tiden sågs 
avloppsvatten framför allt som ett kvittblivningsproblem).   

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) statistikdatabas utgörs drygt 2% av 
länets totala landareal av bebyggd mark med tillhörande mark. Motsvarande 
siffra för hela Sverige är knappt 3% (SCB 2019).  

Täktverksamhet 
Materialtäkter kan antingen vara naturgrustäkt, moräntäkt eller bergtäkt. I 
Dalarnas län hyser isälvsavlagringar de största volymerna av naturgrus. 
Isälvsavlagringarna kan förekomma med synlig åsformation, så kallad 
rullstensås. Brytning av naturgrus har förekommit allmänt längs de flesta 
rullstensåsarnas sträckningar i länet. Grus- och moränbrytning medför att 
det skyddade skiktet i den omättade zonen ovan grundvattenytan minskar. 
Det finns också risk för läckage från arbetsfordon i anslutning till 
brytningen. Övergången från naturgrus till bergkrossanvändning gör att 
antalet aktiva naturgrustäkter minskar. Vissa täkter kan ha brytning av till 
exempel både berg och grus. Brytning av naturgrustäkter kan vara ett hot 
mot dricksvattenförsörjningen eftersom isälvsavlagringarna ofta är 
grundvattenmagasin som användas eller kan komma att användas för 
utvinning av dricksvatten.  
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Länsstyrelsen i Dalarnas län har publicerat en Materialförsörjningsplan, 
rapport 2012:03 (Länsstyrelsen i Dalarnas län 2014). I den finns mer 
information om materialförsörjningen inom länet.  

Jord- och skogsbruk 

Jordbruket har främst en inverkan på grundvattnets kvalitet avseende 
bekämpningsmedelsrester och näringsämnen såsom nitrat. Cirka 2,5 % av 
länets totala landareal utgjordes 2015 av åker- och betesmark enligt SCB:s 
statistikdatabas. Motsvarande siffra för hela Sverige uppgår till cirka 7,5 % 
(SCB 2019).  
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Skogsbruk utgör en risk för dricksvattenförsörjningen avseende användning 
av bekämpningsmedel samt spridning av fenoler från timmerupplag. Även 
avverkning, markbearbetning och dikning kan få stor inverkan på 
vattenkvaliteten genom förhöjt näringsläckage och humushalter. Över 80% 
av länets totala landareal utgjordes 2015 av skogsmark enligt SCB:s 
statistikdatabas. Motsvarade siffra för hela Sverige är cirka 70% (SCB 2019).  

Kris och hot 
Med rätt kunskap, resurser och medel är det inte omöjligt för en motståndare 
att påverka stora delar av Sveriges dricksvattenproduktion genom välriktade 
cyberattacker eller planerade angrepp. Samhällets ökade digitalisering har 
öppnat upp för en bredare hotbild i form av cyberattacker och 
informationsinhämtning. Försvarshögskolan har på beställning av 
Livsmedelsverket tagit fram broschyren Hotbilden mot dricksvatten- och 
livsmedelsområdet (Försvarshögskolan 2021).  
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Att tänka på vid torka och vattenbrist 
Med förändringarna av klimatet väntas perioder med torka och vattenbrist 
bli vanligare. Torka är en period med nederbördsunderskott. Långa perioder 
utan nederbörd kan ge låga vattennivåer i sjöar och grundvattenmagasin och 
låga flöden i vattendrag. Vattenbrist inträffar när behovet av vatten är större 
än tillgången. I förlängningen kan vattenbrist bli ett allvarligt hot mot 
samhället eftersom både dricksvattenförsörjning och förutsättningar för jord- 
och skogsbruk, industri och turism påverkas.  

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har utfört ett 
regeringsuppdrag om åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter 
(SMHI 2019). Resultatet presenteras i rapporten : Sveriges vattentillgång 
utifrån perspektivet vattenbrist och torka. Av rapporten framgår att det finns 
många faktorer som påverkar tillgången på vatten i ett område, men följande 
tre kategorier sammanfattar de flesta faktorer;  

 Klimat, exempelvis nederbörd och temperatur 
 Magasinerande förmåga, hur mycket vatten ett område kan 

mellanlagra 
 Vattenanvändning, hur mycket vatten som används.  

SMHI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) samverkar för att 
tillhandahålla en tjänst som heter Risk för vattenbrist (SMHI och SGU 2021). 
Tjänsten kan nås på SMHI:s respektive SGU:S webbplatser: Risk för 
vattenbrist - SMHI och Risk för vattenbrist - SGU. 

Tjänsten omfattar större områden, det vill säga inte enskilda brunnar eller 
mindre sjöar. Syftet är främst att ge underlag till kommuner och 
länsstyrelser. Tjänsten ger också allmänheten en översiktlig bild av läget. 
Vid låga grund- och ytvattennivåer är det viktigt för allmänheten att hålla 
sig uppdaterad och om situationen kräver medverka till att spara vatten. 
Grundvattennivåer reagerar långsamt och riskbedömningen för grundvatten 
uppdateras därför en gång i månaden medan riskbedömningen för ytvatten 
uppdateras en gång per vecka.  

På SGU:s webbplats visas kartor över både aktuella och tidigare 
grundvattennivåer hämtas (SGU 2021) Grundvattennivåer (sgu.se).  

I en del fall ger kommunerna information om att abonnenterna bör spara 
vatten och det kan också införas restriktioner såsom bevattningsförbud. Det 
är kommunernas ansvar att avgöra när restriktioner behöver införas. Detta 
gäller då begränsningar för det kommunala dricksvattnet i den aktuella 
kommunen. När det gäller bevattning med vatten som tas direkt från sjöar 
och vattendrag är det tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i de flesta fall, som 
utfärdar förbud mot varje enskilt vattenuttag (enligt 26 kap. 9§ miljöbalken) 
(Miljödepartementet 1998).  



Regional vattenförsörjningsplan – Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 20212 • 66 

Skyldighet att avstå vatten 
I situationer med vattenbrist kan det uppstå konkurrens om vattnet mellan 
olika intressen. Havs- och vattenmyndighetens (HaV:s) uppfattning är att de 
som har tillstånd till sitt vattenuttag också har företräde i nyttjandet av 
vattenresursen (HaV 2021). Det betyder att de som saknar tillstånd bör 
upphöra med sina vattenuttag vid vattenbrist. Det gäller även de som har 
anmält sitt vattenuttag eftersom en anmälan saknar rättskraft enligt 
24 kap. miljöbalken. HaV anser att undantaget i 11 kap. 12 § miljöbalken 
inte borde vara möjligt att åberopa för vattenuttag i situationer med 
vattenbrist. HaV utgår från att de som utför vattenuttag för en- och 
tvåfamiljsfastigheters husbehovsförbrukning (det vill säga undantaget enligt 
11 kap. 11 § miljöbalken) är sparsamma och undviker att använda vattnet för 
att exempelvis fylla pooler, vattna trädgårdar och tvätta bilen när det råder 
vattenbrist (HaV 2021). För att läsa mer hänvisas till HaV:s webbplats: 
Avstå vatten till den allmänna vattenförsörjningen vid vattenbrist. 

För mer information om tillstånd- och anmälningsplikt för vattenuttag samt 
undantag för dessa hänvisas till avsnittet Regelverk för uttag av vatten.  

För den som tar ut vatten finns det en skyldighet att vid allvarlig vattenbrist 
avstå det vatten som är oundgängligen nödvändigt för den allmänna 
vattenförsörjningen enligt 2 kap. 10§ Lag (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet (Miljödepartementet 1998). 

Kommunens rättigheter  
Kommunen kan med stöd av 9 kap. 10§ miljöbalken införa en tillståndsplikt 
för nya grundvattentäkter i områden där knapphet på grundvatten råder 
eller kan befaras uppkomma (Miljödepartementet 1998). Kommunen får 
också föreskriva anmälningsplikt för sådana anläggningar som redan finns.  

Enligt 9 kap. 8 § Plan- och bygglagen (2010:900) får kommunen också, om det 
finns särskilda skäl, bestämma att det krävs bygglov för att anordna eller 
väsentligt ändra anläggningar för de grundvattentäkter som är undantagna 
tillståndsplikt enligt 11 kap. 11 § i miljöbalken (Finansdepartementet 2010). 
För mer information om undantagen hänvisas till avsnittet Regelverk för 
uttag av vatten.  

Fördelning av vatten 
Av 9 kap. 6 § lag Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet framgår att om flera fastigheter är beroende av samma 
grundvattentillgång för förbrukning till husbehov, skall vattnet fördelas 
mellan dem efter vad som är skäligt, om fastigheternas behov inte kan täckas 
helt (Miljödepartementet 1998). Vid en sådan fördelning får en fastighet inte 
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berövas vatten, som den med hänsyn till läge och naturlig beskaffenhet, äldre 
bebyggelse eller andra omständigheter bör anses ha företräde till.  
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Åtgärder för säkerställande av 
dricksvattenförsörjningen 
I Tabell 4 till Tabell 8 listas ett antal åtgärder som bör utföras inom Dalarnas 
län för att dricksvattenförsörjningen ska säkerställas för framtiden. Det kan 
även komma att krävas andra åtgärder för att uppnå målet. Åtgärder som 
krävs enligt befintlig lagstiftning inklusive vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram har inte tagits med i dessa tabeller.  

Ansvariga aktörer är Länsstyrelsen i Dalarnas län, VA-huvudmän, 
kommuner, industrier samt enskilda och jordbruk.  

Gemensamt för alla aktörer är att särskild hänsyn ska visas till grundvattnet 
i områden som i den regionala vattenförsörjningsplanen är utpekade som 
vattenförsörjningsintressen. Särskild hänsyn ska också visas inom 
vattenskyddsområden och grundvattenförekomster generellt.  

Gemensamma åtgärder för VA-huvudmän, kommuner, industrier samt 
enskilda och jordbruk är att upplysa Länsstyrelsen i Dalarnas län om 
vattenuttag som utförs enligt miljöbalkens undantagsbestämmelser och inom 
ramen för näringsverksamhet7. Det är bland annat viktiga uppgifter inför 
kommande utveckling av den regionala vattenförsörjningsplanen. 
Länsstyrelsen ska föra register över dessa uttag.  

Därutöver framgår av tabellerna att det bland annat är viktigt att spara 
vatten, särskilt sommartid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Med näringsverksamhet avses antingen att verksamheten bedrivs av en juridisk person eller 
att det finns ett vinstsyfte och att verksamheten bedrivs regelbundet och varaktigt. 
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Av Tabell 4 framgår vilka åtgärder som Länsstyrelsen i Dalarnas län bör 
utföra för säkerställande av länets dricksvattenförsörjning. Åtgärderna anges 
utan prioriteringsordning. Samtliga åtgärder bör utföras kontinuerligt.  

Tabell 4. Åtgärder som Länsstyrelsen i Dalarnas län bör utföra för att 
dricksvattenförsörjningen ska säkerställas för framtiden.  

Ansvarig aktör: Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Åtgärder 

Visa särskild hänsyn till grundvattnet i områden som i den regionala 
vattenförsörjningsplanen är utpekade som vattenförsörjningsintressen. 
Särskild hänsyn ska också visas inom vattenskyddsområden och 
grundvattenförekomster generellt. För information om var dessa är 
belägna hänvisas till Länsstyrelsens Regionala Underlagsmaterial (RUM) 
(Länsstyrelsen i Dalarnas län 2021) vilket hittas på Länsstyrelsen i 
Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se). 

Vara ett stöd för länets VA-huvudmän i arbetet med uppdatering av 
behovsutredningen8 enligt HaV:s vägledning om inrättande och förvaltning 
av vattenskyddsområden (Rapport 2021:4).  

Vara ett stöd för länets kommuner vid utarbetande av 
vattenförsörjningsplaner.  

Föra register över vattenuttag (grund- eller ytvatten) som utförs enligt 
miljöbalkens undantagsbestämmelser och inom ramen för 
näringsverksamhet9 allteftersom länsstyrelsen får kännedom om dessa. 
Det är bland annat viktiga uppgifter inför kommande utveckling av den 
regionala vattenförsörjningsplanen.  

 

  

 

8 Begreppet behovsutredning förklaras i avsnitt Vattenskyddsområden och lokala 
hälsoskyddsföreskrifter.  
9 Med näringsverksamhet avses antingen att verksamheten bedrivs av en juridisk person eller 
att det finns ett vinstsyfte och att verksamheten bedrivs regelbundet och varaktigt. 
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Av Tabell 5 framgår vilka åtgärder som VA-huvudmän i Dalarnas län bör 
utföra för säkerställande av länets dricksvattenförsörjning. Åtgärderna anges 
utan prioriteringsordning. Samtliga åtgärder bör utföras kontinuerligt. 
 
Tabell 5. Åtgärder som VA-huvudmän bör utföra för att 
dricksvattenförsörjningen ska säkerställas för framtiden.  

Ansvarig aktör: VA-huvudmän 

Åtgärder 

Visa särskild hänsyn till grundvattnet i områden som i den regionala 
vattenförsörjningsplanen är utpekade som vattenförsörjningsintressen. 
Särskild hänsyn ska också visas inom vattenskyddsområden och 
grundvattenförekomster generellt. För information om var dessa är 
belägna hänvisas till Länsstyrelsens Regionala Underlagsmaterial (RUM) 
(Länsstyrelsen i Dalarnas län 2021) vilket hittas på Länsstyrelsen i 
Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se). 

Sprida information till allmänheten om vattenbesparing vilket är särskilt 
viktigt sommartid.  

Hålla behovsutredningen10 enligt HaV:s vägledning om inrättande och 
förvaltning av vattenskyddsområden (Rapport 2021:4) uppdaterad. 

Ansöka om inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande 
vattenskyddsföreskrifter hos länsstyrelse eller kommun för de 
vattenresurser där behovsutredningen visar att vattenskyddsområde är ett 
effektivt sätt att skydda vattenresursen.  

Söka tillstånd för vattenuttag hos Mark- och miljödomstol för de 
vattenuttag där behovsutredningen visar behov av ett tillstånd.   

Upplysa Länsstyrelsen i Dalarnas län om vattenuttag (grund- eller 
ytvatten) som utförs enligt miljöbalkens undantagsbestämmelser och inom 
ramen för näringsverksamhet11. Det är bland annat viktiga uppgifter inför 
kommande utveckling av den regionala vattenförsörjningsplanen.  

 

  

 

10 Begreppet behovsutredning förklaras i avsnitt Vattenskyddsområden och lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. 
11 Med näringsverksamhet avses antingen att verksamheten bedrivs av en juridisk person eller 
att det finns ett vinstsyfte och att verksamheten bedrivs regelbundet och varaktigt.  
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Av Tabell 6 framgår vilka åtgärder som kommuner i Dalarnas län bör utföra 
för säkerställande av länets dricksvattenförsörjning. Åtgärderna anges utan 
prioriteringsordning. Samtliga åtgärder bör utföras kontinuerligt. 
 
Tabell 6. Åtgärder som kommuner bör utföra för att dricksvattenförsörjningen 
ska säkerställas för framtiden. 

Ansvarig aktör: Kommuner  

Åtgärder 

Visa särskild hänsyn till grundvattnet i områden som i den regionala 
vattenförsörjningsplanen är utpekade som vattenförsörjningsintressen. 
Särskild hänsyn ska också visas inom vattenskyddsområden och 
grundvattenförekomster generellt. För information om var dessa är 
belägna hänvisas till Länsstyrelsens Regionala Underlagsmaterial (RUM) 
(Länsstyrelsen i Dalarnas län 2021) vilket hittas på Länsstyrelsen i 
Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se). 

Sprida information till allmänheten om vattenbesparing vilket är särskilt 
viktigt sommartid. 

Synliggöra och beakta/göra avvägningar gentemot områden med 
vattenförsörjningsintresse enligt den regionala vattenförsörjningsplanen i 
den kommunala översiktsplaneringen samt vid detaljplanering.  

Ta fram/uppdatera kommunala/mellankommunala 
vattenförsörjningsplaner.  

Upplysa Länsstyrelsen i Dalarnas län om vattenuttag (grund- eller 
ytvatten) som utförs enligt miljöbalkens undantagsbestämmelser och inom 
ramen för näringsverksamhet12. Det är bland annat viktiga uppgifter inför 
kommande utveckling av den regionala vattenförsörjningsplanen. 

 

  

 

12 Med näringsverksamhet avses antingen att verksamheten bedrivs av en juridisk person eller 
att det finns ett vinstsyfte och att verksamheten bedrivs regelbundet och varaktigt.  
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Av Tabell 7 framgår vilka åtgärder som industrier i Dalarnas län bör utföra 
för säkerställande av länets dricksvattenförsörjning. Åtgärderna anges utan 
prioriteringsordning. Samtliga åtgärder bör utföras kontinuerligt. 
 
Tabell 7. Åtgärder som industrier bör utföra för att dricksvattenförsörjningen 
ska säkerställas för framtiden. 

Ansvarig aktör: Industrier 

Åtgärder 

Visa särskild hänsyn till grundvattnet i områden som i den regionala 
vattenförsörjningsplanen är utpekade som vattenförsörjningsintressen. 
Särskild hänsyn ska också visas inom vattenskyddsområden och 
grundvattenförekomster generellt. För information om var dessa är 
belägna hänvisas till Länsstyrelsens Regionala Underlagsmaterial (RUM) 
(Länsstyrelsen i Dalarnas län 2021) vilket hittas på Länsstyrelsen i 
Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se). 

Spara så mycket vatten som möjligt framförallt sommartid.  

I möjligaste mån återanvända vatten i industriprocesser.  

Upplysa Länsstyrelsen i Dalarnas län om vattenuttag (grund- eller 
ytvatten) som utförs enligt miljöbalkens undantagsbestämmelser. Det är 
bland annat viktiga uppgifter inför kommande utveckling av den regionala 
vattenförsörjningsplanen.  
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Av Tabell 8 framgår vilka åtgärder som enskilda och jordbruk i Dalarnas län 
bör utföra för säkerställande av länets dricksvattenförsörjning. Åtgärderna 
anges utan prioriteringsordning. Samtliga åtgärder bör utföras kontinuerligt. 
 
Tabell 8. Åtgärder som enskilda och jordbruk bör utföra för att 
dricksvattenförsörjningen ska säkerställas för framtiden. 

Ansvarig aktör: Enskilda och jordbruk 

Åtgärder 

Visa särskild hänsyn till grundvattnet i områden som i den regionala 
vattenförsörjningsplanen är utpekade som vattenförsörjningsintressen. 
Särskild hänsyn ska också visas inom vattenskyddsområden och 
grundvattenförekomster generellt. För information om var dessa är 
belägna hänvisas till Länsstyrelsens Regionala Underlagsmaterial (RUM) 
(Länsstyrelsen i Dalarnas län 2021) vilket hittas på Länsstyrelsen i 
Dalarnas läns webbplats: Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se). 

Spara så mycket dricksvatten som möjligt framförallt sommartid. 

Upplysa Länsstyrelsen i Dalarnas län om vattenuttag (grund- eller 
ytvatten) för bevattning, jordbruk eller annan verksamhet som utförs 
enligt miljöbalkens undantagsbestämmelser och inom ramen för 
näringsverksamhet13. Det är bland annat viktiga uppgifter inför 
kommande utveckling av den regionala vattenförsörjningsplanen. 

 

  

 

13 Med näringsverksamhet avses antingen att verksamheten bedrivs av en juridisk person eller 
att det finns ett vinstsyfte och att verksamheten bedrivs regelbundet och varaktigt.  
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Nationellt och regionalt pågående arbete  
Arbete med vattenskyddsområden, lokala hälsoskyddsföreskrifter samt att 
synliggöra områden med vattenförsörjningsintresse, som den regionala 
vattenförsörjningsplanen syftar till, är några delar av ett större nationellt och 
regionalt pågående arbete för att skydda dricksvatten.  

Dricksvattendirektivet och vattendirektivet 
År 2020 antog EU ett nytt dricksvattendirektiv som ersätter det äldre 
direktivet från 1998. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast 
den 12 januari 2023(Svenskt Vatten 2021). 

Utredningen En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 
2021:81) syftar till att föreslå hur det nya dricksvattendirektivet ska 
genomföras i svensk rätt (Regeringskansliet 2021).  

Syftet med det nya dricksvattendirektivet är att säkerställa att dricksvatten 
är hälsosamt och rent samt att tillgången till dricksvatten förbättras. 
Förändringar i det nya direktivet jämfört med det gamla är att det innehåller 
skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet och ökad tillgång till 
dricksvatten, förbättrad information till allmänheten samt nya regler för 
material i kontakt med dricksvatten. Därutöver är en av de mest väsentliga 
förändringarna en övergång till en mer riskbaserad metod för 
dricksvattensäkerhet som omfattar hela kedjan, det vill säga från 
tillrinningsområde14 till vattentäkt, vattenverk, ledningsnät och ända ut till 
fastigheterna som förses med dricksvatten. Syftet med den riskbaserade 
metoden är bland annat att bättre förebygga risker och se till att åtgärder i 
första hand vidtas vid utsläppskällan.  

Det nya dricksvattendirektivet innebär alltså ett större fokus på att 
förebygga och hantera risker som kan påverka dricksvattenkvaliteten och 
dricksvattenförsörjningen redan i tillrinningsområdet till vattentäkten. Den 
information om vattenkvaliteten som tas fram inom vattenförvaltningen 
kommer utgöra ett viktigt underlag i arbetet med att identifiera och 
förebygga risker för dricksvattenförsörjningen. På så sätt närmar sig 
vattendirektivet15, som syftar till att skydda och förbättra EU:s alla 
vattenresurser, och dricksvattendirektivet, som ska skydda människors 
hälsa, varandra. 

Enligt vattendirektivets artikel 7 ska vattenförekomster som används för 
uttag av viss kvantitet, eller reserverats för framtida uttag, skyddas för att 

 

14 Tillrinningsområde för en grundvattenförekomst är det område eller de områden varifrån 
nederbörd eller annat vatten kan strömma mot och tillföras grundvattenförekomsten (SGU 
2021). 
15 Vattendirektivet (2000/60/EG) antogs 2000.  
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garantera tillgången på vatten av god kvalitet. Hit räknas vattenförekomster 
som används för dricksvattenuttag större än 10 m3/dygn eller som förser fler 
än 50 personer (HaV 2021). Dessa kallas dricksvattenförekomster. För mer 
information om vattendirektivet se HaV:s webbplats: Vattendirektivet - 
Vattenförvaltning - Planering, förvaltning och samverkan. 

Både vattenförekomster och dricksvattenförekomster som ska skyddas enligt 
vattendirektivet finns som kartskikt i VISS på Vattenkartan. VISS är en 
databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) (VISS 2021).  

Regional miljöövervakning 
I Dalarnas län utförs miljöövervakning med syfte att beskriva Dalarnas 
miljötillstånd, analysera orsaker till påverkan på natur, miljö- och hälsa, ge 
underlag för utformning av miljömål och åtgärder samt följa upp långsiktiga 
miljöeffekter. I det regionala miljöövervakningsprogrammet för 2021-2026 
anges att hälsoskydd och dricksvatten har prioriterats (Länsstyrelsen i 
Dalarnas län 2020). Bland annat har provtagning utförts i vattentäkter och i 
grundvattenrör placerade i tillrinningsområden till vattentäkter.   
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BILAGA 1 
 
Information om Dalarnas läns 
vattenförsörjningsintressen 
 

Avgränsning av vattenförsörjningsintresse 
Inför avgränsning har normalt SGU:s grundvattenförekomster legat som grund. Det innebär 
att den yttre gränsen för vattenförsörjningsintresset vanligen är grundvattenförekomstens 
avgränsning och således inte hela tillrinningsområdet. För Badelundaåsens och Svärdsjöåsens 
sträckning finns en mer detaljerad grundvattenkartering och här har även en viss del av 
tillrinningsområdet tagits med. Vid bedömning av hur stor andel av tillrinningsområdet som 
har tagits med har en rimlighetsavvägning gjorts avseende avstånd från 
grundvattenförekomstens kärnområde.  

Följande förkortningar används för de områden som har bedömts utgöra klass 1 och 2: 

• NU, området där grundvattenuttag sker för närvarande  
• FRAM, området där grundvattenuttag kan vara intressant i framtiden. Ingen specifik 
tidshorisont avses.  

Följande förkortningar används för de områden som bedömts utgöra klass 3: 

• AV, avstånd till samhällen med behov av stora grundvattenuttag bedöms vara för stort för att 
uttag ska vara intressant i framtiden.  
• KVAL, kvaliteten på grundvattnet bedöms vara otillräcklig för dricksvattenändamål  
• FÖRR, området har stor föroreningspotential  
• KAP, uttagskapaciteten bedöms otillräcklig för större uttag 

 

 

  



Tabell 1. Bakgrund till klassning av vattenförsörjningsintressen samt information om inom 
vilket av SMHI:s huvudavrinningsområden (HARO) som vattenförsörjningsintresset är 
beläget samt om det finns fastställda vattenskyddsområden (VSO) eller inte för respektive 
förekomst.  

Namn Klass Anm. Kommun  HARO VSO 

Badelundaåsen 
Avesta norr 

1 NU Avesta Dalälven Germundsbo och 
Mästerbo 

Badelundaåsen 
Avesta syd 

1 NU FRAM Avesta Dalälven Brunnbäck 

Byåsen 2 NU FRAM Avesta Dalälven Horndal och By 

Badelundaåsen 
Borlänge norr 

1 NU Borlänge Dalälven Lennheden och 
Tjärna 

Badelundaåsen 
Borlänge syd 

1 NU FRAM Borlänge Dalälven Frostbrunnsdalen 

Badelundaåsen 
Borlänge 
centrum 

3 FÖRR Borlänge Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Vika 

1 NU FRAM Falun Dalälven Vika Kyrkby 

Lumsheden 2 FRAM Falun Gavleån Nej 

Ryssjön 2 NU Falun Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Backa 

2 FRAM Falun Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Bengtsheden 

2 FRAM Falun Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Enviksbyn 

2 NU FRAM Falun Dalälven Enviksbyn 

Svärdsjöåsen 
Hosjö 

3 KVAL 
FÖRR 

Falun Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Karlsbyheden 

2 NU FRAM Falun Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Linghed 

2 FRAM Falun Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Marnäs 

2 FRAM Falun Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Strand 

2 NU FRAM Falun Dalälven Vika Strand 

Svärdsjöåsen 
Svärdsjö 

2 NU Falun Dalälven Svärdsjö 

Årboheden 2 NU Falun Dalälven Årboheden 

Balungstrand 3 AV Falun Dalälven Nej 

Björnåsen 3 AV Falun Dalälven Nej 

Faluåsen 3 KVAL 
FÖRR 

Falun Dalälven Nej 



Namn Klass Anm. Kommun  HARO VSO 

Sixen 3 AV Falun Gavleån Nej 

Sundbornsåsen 3 KVAL KAP Falun Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Rönndalen 

3 KVAL 
FÖRR 

Falun Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Seckan 

3 KVAL Falun Dalälven Nej 

Badelundaåsen 
Gagnef 

1 NU Gagnef Dalälven Tallbacken, 
Lennheden, Bäsna 

Källbäcken 2 NU FRAM Gagnef Dalälven Källbäcken 

Sångenåsen 2 NU Gagnef Dalälven Sångån, Sandvika  

Badelundaåsen 
Hedemora 

1 NU Hedemora Dalälven Viggesnäs, 
Petersburg, Grådö 

Kämpebo 2 NU Hedemora Dalälven Långshyttan 

Svärdsjöåsen 
Nordansjö 

2 NU Hedemora Dalälven Nordansjö, 
Viggesnäs 

Badelundaåsen 
Sandsäterbro 

3 KAP Hedemora Dalälven Nej 

Badelundaåsen 
Leksand 

1 NU FRAM Leksand Dalälven Mjälgen, 
Tallbacken 

Barkdal 3 KVAL Leksand Dalälven Barkdal 

Östansbo 1 NU Ludvika Norrström Östansbo 

Grangärdesåsen 2 NU FRAM Ludvika Norrström Nyhammar, 
Nyhammar 
Stakheden 

Hällholmen 2 NU Ludvika Göta älv Nej 

Stenälven 2 FRAM Ludvika Göta älv Nej 

Sunnansjö 2 NU Ludvika Norrström Sunnansjö 

Lejen 3 AV Ludvika Göta älv, 
Dalälven 

Nej 

Nitten 3 AV Ludvika Norrström Nej 

Pillisoån 3 AV Ludvika Norrström Nej 

Saxdalen 3 KVAL Ludvika Norrström Nej 

Skärsjön 3 AV Ludvika Göta älv Nej 

Svartälven 3 AV Ludvika Göta älv Nej 

Ulriksberg 3 AV Ludvika Norrström Nej 

Fulunäs 2 FRAM Malung-Sälen Dalälven Nej 

Grundforsen 
Nymon 

1 NU FRAM Malung-Sälen Dalälven Nej 

Lima Socken 2 NU FRAM Malung-Sälen Dalälven Torgås, Lima Åkra, 
Biskopsbyn Västra 
Ärnäs, 



Namn Klass Anm. Kommun  HARO VSO 

Limedsforsen, 
Risätra 

Mellersta 
Malungs socken 

2 NU FRAM Malung-Sälen Dalälven Yttermalung 

Norra Malungs 
socken 

2 NU FRAM Malung-Sälen Dalälven Malungsfors, 
Malung Utsjö 

Rörbäcksnäs 2 FRAM Malung-Sälen Göta älv Rörbäcksnäs 

Tandådalen 2 NU Malung-Sälen Göta älv Tandådalen, 
Myrflodammen 

Transtrands 
socken 

2 NU FRAM Malung-Sälen Dalälven Ivallbäcken, 
Sälens by, 
Vördeås,  

Vålbrändan 2 FRAM Malung-Sälen Dalälven Nej 

Öje 2 NU  Malung-Sälen Dalälven Öje 

Backsälen 3 AV Malung-Sälen Dalälven Nej 

Fämten 3 AV Malung-Sälen Göta älv, 
Dalälven 

Nej 

Görälven 3 KAP Malung-Sälen Dalälven Nej 

Hunan 3 AV Malung-Sälen Dalälven Nej 

Rövallen 3 AV Malung-Sälen Göta älv Nej 

Södra Malungs 
socken 

3 AV Malung-Sälen Dalälven Nej 

Tossan 3 AV Malung-Sälen Göta älv Nej 

Ärsjön 3 AV Malung-Sälen Dalälven Nej 

Älvdalsåsen 
Mora 

1 NU FRAM Mora Dalälven Riset interimistiskt 
förbud, Riset 

Garsås 2 NU Mora Dalälven Garsås 

Kättbo 2 FRAM Mora Dalälven Nej 

Mörklokåsen 2 FRAM Mora Dalälven Nej 

Siknäs 2 NU FRAM Mora Dalälven Siknäs 

Venjaåsen 2 NU FRAM Mora Dalälven Venjan 

Våmååsen norr 2 NU Mora Dalälven Heden 

Acksiåsen 3 AV Mora Dalälven Nej 

Brintbodarna 3 AV Mora Dalälven Nej 

Bäcka 3 KAP Mora Dalälven Nej 

Flatenåsen 3 AV Mora Dalälven Nej 

Jugenåsen 3 AV Mora Dalälven Nej 

Våmåsen söder 3 KAP Mora Dalälven Nej 

Älvdalsåsen 
Mora syd 

3 FÖRR Mora Dalälven Nej 



Namn Klass Anm. Kommun  HARO VSO 

Orsadeltat 2 NU FRAM Orsa Dalälven Boggas 
interimistiskt 
förbud, Orsa 
Boggas, 
Torsmobron 

Unnån 3 AV Orsa Dalälven Nej 

Dalfors 2 NU Rättvik Dalälven Dalfors 

Gärdsjöfältet 2 NU FRAM Rättvik Dalälven Jutjärn Boda, 
Rättvik, Västanå 

Oreåsen söder 2 NU FRAM Rättvik Dalälven Furudal 

Rättviksåsen 
norr 

2 FRAM Rättvik Dalälven Nej 

Lömning 3 AV Rättvik Dalälven Nej 

Oreåsen norr 3 AV Rättvik Dalälven Nej 

Oreåsen 
Oresjön 

3 AV Rättvik Dalälven Nej 

Rättviksåsen 
Rättvik 

3 FÖRR Rättvik Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Dådran 

3 AV Rättvik Dalälven Nej 

Färnaåsen 1 NU  Smedjebacken Norrström Viksviken 

Malingsboåsen 1 NU FRAM Smedjebacken Norrström Björsjö, Snöån 

Getboåsen 2 NU Smedjebacken Norrström Getbo 

Malingsbo 2 NU Smedjebacken Norrström Malingsbo 

Söderbärke nord 2 NU Smedjebacken Norrström Söderbärke 

Söderbärke syd 2 NU Smedjebacken Norrström Nej 

Vad 2 NU Smedjebacken Norrström Vad 

Starboåsen 3 AV Smedjebacken Norrström Nej 

Badelundaåsen 
Säter 1 

1 FRAM Säter Dalälven Nej 

Badelundaåsen 
Säter 2 

1 NU Säter Dalälven Solvarbo Ugglebo 
Säter 

Badelundaåsen 
Säter 3 

1 NU Säter Dalälven Solvarbo Ugglebo 
Säter 

Badelundaåsen 
Säter 4 

1 FRAM Säter Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Anstahtttan 

2 FRAM Säter Dalälven Nej 

Svärdsjöåsen 
Uppbo 

2 NU FRAM Säter Dalälven Uppbo 

Gänsen 2 NU FRAM Vansbro  Dalälven Nej 



Namn Klass Anm. Kommun  HARO VSO 

Larsmoheden 2 NU FRAM Vansbro Dalälven Nej 

Lindesnäs 2 NU FRAM Vansbro Dalälven Lindesnäs 

Nåsåsen 2 NU FRAM Vansbro Dalälven Dala-Järna 
Kvarnåkern, Nås 

Sågen 2 NU FRAM Vansbro Göta älv Sågen 

Vanåsen 2 NU FRAM Vansbro Dalälven Vansbro 
Flögforsen 

Äppelboåsen 
norr 

2 NU FRAM Vansbro Dalälven Äppelbo Lämåsen 

Brindsjön 3 AV Vansbro Göta älv Nej 

Dalasågen 3 KVAL Vansbro Dalälven Nej 

Eldforsen 3 AV Vansbro Dalälven Nej 

Flatbyn 3 AV Vansbro Dalälven, 
Göta älv 

Nej 

Flatenåsen 3 AV Vansbro Dalälven Nej 

Rutån 3 AV Vansbro Dalälven Nej 

Äppelboåsen 
syd 

3 AV Vansbro  Dalälven Nej 

Äskan 3 AV Vansbro  Dalälven, 
Norrström 

Nej 

Fulufjället 2 FRAM Älvdalen Dalälven Nej 

Idre 2 NU FRAM Älvdalen Dalälven Idre Smijolet, Idre 
gamla (delvis 
upphävt), 
Synnanåt 
Middagshammaren 

Särna norr 2 FRAM Älvdalen Dalälven Nej 

Åsen 2 FRAM Älvdalen Dalälven Nej 

Älvdalsåsen 
Älvdalen 

2 NU FRAM Älvdalen Dalälven Älvdalen Rot 

Fjätälven 3 AV Älvdalen Dalälven Nej 

Fulan 3 AV Älvdalen Dalälven Nej 

Storbäcken 3 AV Älvdalen Dalälven Nej 

Särna söder 3 AV Älvdalen Dalälven Nej 

Särnaheden 3 AV Älvdalen Dalälven Nej 
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2022-08-19 

 
Sida 
1(3) 

Diarienummer 
VGS-2022-101 

Länsstyrelsens diarienummer 
2322-2022 

 

Länsstyrelsen Dalarna 
dalarna@lansstyrelsen.se 

 
Yttrande gällande remiss Regional 
vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022 

Sammanfattning 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning vill, å Ockelbo kommuns 
vägnar, framför allt framhålla följande: 

 Huvuddelen av planen känns gediget utformad och kan fungera bra 
utifrån de, för planen, satta målen.  

 Dalarnas vattenförsörjningsintressen ligger på så pass stort avstånd 
från Ockelbo kommun att eventuella framtida planer i Ockelbo 
kommun inte kommer att påverka dessa vattenförsörjningsintressen. 

 Dalarnas och Gävleborgs vattenförsörjningsplaner behöver synkas 
med avseende på länsgränsöverskridande vattenförsörjningsintressen. 

 Vattenförsörjningsplanerna bör, precis som i vattenförvaltningen, 
framöver följa avrinningsområdesgränser i stället för länsgränser. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen Dalarnas län har skickat Regional vattenförsörjningsplan för 
Dalarnas län 2022 på remiss till angränsande kommuner. Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd har utsetts att ta fram ett remissvar för Ockelbo 
kommuns räkning. 

Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan syftar till att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen för länet i framtiden. Strategiska vattenresurser 
synliggörs så att hänsyn kan tas till dessa vid nuvarande och framtida 
markanvändning.  

  

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 

Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Målen med planen är bland annat att; 

 Vattenförsörjningsintresset ska synliggöras och att planen ska utgöra 
ett tillämpbart planeringsverktyg för myndigheter, kommuner, 
verksamhetsutövare och enskilda.  

 Öka förutsättningarna för mellankommunal samverkan bland annat vid 
framtagande av kommunala VA-planer, nödvattenplaner och 
vattenförsörjningsplaner. 

 

Förvaltningens synpunkter 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har granskat planen och 
kan konstatera följande: 

Huvuddelen av planen känns gediget utformad och kan fungera bra utifrån 
de, för planen, satta målen.  

Två vattenförsörjningsintressen ligger i närheten av Ockelbos kommungräns. 
Närmast finns Sixen, därutöver finns även Ryssjön.  

Sixen är klassad i klass 3 med noteringen AV, vilket betyder att avståndet till 
samhällen med behov av stora grundvattenuttag bedöms vara för stort för att 
uttag ska vara intressant i framtiden. 
Ryssjön är klassat i klass 2 med noteringen FRAM, vilket betyder att 
området kan vara intressant för vattenförsörjning i framtiden. Ingen specifik 
tidshorisont avses. 
Sixen ligger ca 7 km från och Ockelbos kommungräns och Ryssjön ca 8,5 
km från kommungräns (se bild nedan). Eventuella framtida planer i Ockelbo 
kommun bedöms inte att påverka dessa vattenförsörjningsintressen.  
 

 
 
Förvaltningen har utöver Dalarnas vattenförsörjningsplan också fått 
Gävleborgs vattenförsörjningsplan på remiss och kan konstatera att dessa två 
planer skulle behöva synkas så att länsgränsöverskridande 
vattenförsörjningsintressen återfinns i båda länsplanerna.  

  

Ryssjön 

Kommungräns Falun-Ockelbo 
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Till exempel syns inte Dalarnas framtida vattenförsörjningsintresse 
Lumsheden i Gävleborgs vattenförsörjningsplan. Likaledes saknas Hofors 
befintliga huvudvattentäkt Hyn, vilken sträcker sig in i Falu kommun, i 
Dalarnas vattenförsörjningsplan.  Vill Länsstyrelsen uppnå målet med att 
vattenförsörjningsintresset ska synliggöras och att planen ska utgöra ett 
tillämpbart planeringsverktyg för myndigheter, kommuner, 
verksamhetsutövare och enskilda så bör helst hela planen, men åtminstone 
kartan, visa alla vattenförsörjningsintressen, oavsett vilken sida om 
länsgränsen som har störst intresse av vattenförekomsten. 

Slutligen ställer förvaltningen sig frågande till varför 
vattenförsörjningsplanerna inte följer avrinningsområdesgränser istället för 
länsgränser, precis som vattenförvaltningen? Detta skulle kunna vara en 
utveckling av vattenförsörjningsplanerna framgent. 
 

Underskrifter 

Anna Bredberg 
Miljö- och hållbarhetschef 



 
Anna Bredberg 
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Datum 
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Diarienummer 
VGS-2022-101 

Kommunstyrelsens diarienummer 
2022/00451 KS 

 

Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 

Remissvar Regional vattenförsörjningsplan Dalarnas 
län 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltnings yttrande som sitt eget.  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Dalarnas län har tagit fram en reviderad och uppdaterad 
version av länets vattenförsörjningsplan. Ockelbo kommun har inbjudits att 
besvara remissen av planen.  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har granskat planen och 
skrivit ett yttrande. I yttrandet framhålls följande punkter: 

 Huvuddelen av planen känns gediget utformad och kan fungera bra 
utifrån de, för planen, satta målen.  

 Dalarnas vattenförsörjningsintressen ligger på så pass stort avstånd 
från Ockelbo kommun att eventuella framtida planer i Ockelbo 
kommun inte kommer att påverka dessa vattenförsörjningsintressen. 

 Dalarnas och Gävleborgs vattenförsörjningsplaner behöver synkas 
med avseende på länsgränsöverskridande vattenförsörjningsintressen. 

 Vattenförsörjningsplanerna bör, precis som i vattenförvaltningen, 
framöver följa avrinningsområdesgränser i stället för länsgränser. 

Ärendet 
Länsstyrelsen Dalarnas län har tagit fram en reviderad och uppdaterad 
version av länets vattenförsörjningsplan. Ockelbo kommun har inbjudits att 
besvara remissen av planen.  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har granskat planen och 
skrivit ett yttrande. I yttrandet framhålls följande punkter: 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnummer 

Sandvikens kommun Stadshuset, Odengatan 37 026-24 00 00 vgs@sandviken.se 212000–2346 

Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 Hemsida  

811 80 Sandviken   www.sandviken.se  

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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 Huvuddelen av planen känns gediget utformad och kan fungera bra 
utifrån de, för planen, satta målen.  

 Dalarnas vattenförsörjningsintressen ligger på så pass stort avstånd 
från Ockelbo kommun att eventuella framtida planer i Ockelbo 
kommun inte kommer att påverka dessa vattenförsörjningsintressen.  
 

 
 

 Dalarnas och Gävleborgs vattenförsörjningsplaner behöver synkas 
med avseende på länsgränsöverskridande vattenförsörjningsintressen. 

 Vattenförsörjningsplanerna bör, precis som i vattenförvaltningen, 
framöver följa avrinningsområdesgränser i stället för länsgränser. 

Beslutsunderlag 
Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022, 
Länsstyrelsen Dalarna 

Förvaltningens yttrande, daterat 2022-08-19, VGS-2022-101 

Ordförandebeslut (detta dokument), daterat 2022-08-26, VGS-2022-101 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun 

Länsstyrelsen Dalarna (Efter beslut i kommunstyrelsen: Skicka såväl 
protokollsutdrag som yttrande till dalarna@lansstyrelsen.se, ange dnr 2322-
2022 i ärenderaden.) 

Underskrift 

Carina Westerberg  
Ordförande Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sixen 

Ryssjön 

Kommungräns Falun-Ockelbo 

VGS-2022-101 Ordförandebeslut Ockelbo
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Postadress:791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

Enligt sändlista

Remiss – Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 
2022
Länsstyrelsen i Dalarnas län sänder remiss angående regional 
vattenförsörjningsplan för Dalarnas län. 

Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan syftar till att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen för länet i framtiden. Strategiska 
vattenresurser synliggörs så att hänsyn kan tas till dessa vid nuvarande 
och framtida markanvändning.  

Ytterligare ett syfte med den regionala vattenförsörjningsplanen är att ge 
läsaren en övergripande bild av hur vattenförsörjningen ser ut inom länet 
med särskilt fokus på dricksvattenförsörjningen. 

Målen med Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan är att; 

 Vattenförsörjningsintresset ska synliggöras och att planen ska 
utgöra ett tillämpbart planeringsverktyg för myndigheter, 
kommuner, verksamhetsutövare och enskilda. 

 Öka förutsättningarna för mellankommunal samverkan bland annat 
vid framtagande av kommunala VA-planer, nödvattenplaner och 
vattenförsörjningsplaner. 

 Uppfylla Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016 – 2021 där det i 
åtgärd 4 anges att länsstyrelserna särskilt behöver utarbeta regionala 
vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna. 

Länsstyrelsen vill dels få in synpunkter på remitterad regional 
vattenförsörjningsplan och dels få in synpunkter på vad planen bör 
omfatta framöver. En successiv utveckling av planen kommer att ske så 
att den inom en femårsperiod i stora drag motsvarar Havs- och 
vattenmyndighetens rapport  Vägledning för regional 
vattenförsörjningsplanering. 

Synpunkter på remissen skickas senast 30 september 2022 till 
länsstyrelsen i Dalarnas län via e-post dalarna@lansstyrelsen.se. Ange 
Dnr 2322-2022 i ämnesraden. 
Den regionala vattenförsörjningsplanen kommer att bearbetas utifrån 
inkomna synpunkter och publiceras före årsskiftet 2022/2023. 

 

Remiss 

Datum
2022-05-31 

 

Ärendebeteckning 
536-2322-2022
 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/atgardsprogram.html
https://www.havochvatten.se/download/18.3fb191f616fc305244b19a62/1579632509353/rapport-2020-1-vagledning-for-regional-vattenforsorjningsplanering.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.3fb191f616fc305244b19a62/1579632509353/rapport-2020-1-vagledning-for-regional-vattenforsorjningsplanering.pdf
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
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536-2322-2022
 

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Malin Örne för frågor på telefon
010-225 04 81 eller via e-post malin.orne@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 2322-2022 i ämnesraden för e-post.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sändlista;

Samtliga VA-huvudmän i Dalarnas län; 
info@dvaab.se; info@fev.se; kund@borlange-energi.se; 
info@nodava.se; kundservice@vamas.se; kommun@sater.se; 
kontakt@hedemoraenergi.se; avestavatten@avesta.se; info@wbab.se; 
seab@smedjebacken.se

VA-huvudmän i angränsande län som äger vattentäkter i Dalarnas län; 
nvk@nvk.fagersta.se; servicecenter@sbbergslagen.se

Samtliga kommuner i Dalarnas län;
kommun@alvdalen.se; kommmun@borlange.se; 
kommmun@hedemora.se; kommmun@leksand.se; 
kommmun@malung-salen.se; mora.kommmun@mora.se; 
orsa.kommun@orsa.se; kommmun@rattvik.se; registrator@gagnef.se; 
vansbro.kommun@vansbro.se; kontaktcenter@falun.se; 
info@ludvika.se; kommun@smedjebacken.se; servicecenter@avesta.se; 
kommun@sater.se

Kommuner i angränsande län;
kommun@herjedalen.se; kommun@ljusdal.se kommun@ovanaker.se; 
kundcenter@bollnas.se; kommun@ockelbo.se; 
medborgarservice@sandviken.se; hofors.kommun@hofors.se; 
webmaster@heby.se; kommun.info@sala.se; info@norberg.se; 
info@fagersta.se; kommun@skinnskatteberg.se; 
kommun@lindesberg.se; kommun@ljusnarsberg.se; 
kommun@hellefors.se; kommun@filipstad.se; kommun@hagfors.se; 
torsby.kommun@torsby.se

Länsstyrelser i angränsande län; 
gavleborg@lansstyrelsen.se; jamtland@lansstyrelsen.se; 
uppsala@lansstyrelsen.se; vastmanland@lansstyrelsen.se; 
orebro@lansstyrelsen.se; varmland@lansstyrelsen.se

Nationella myndigheter; 
havochvatten@havochvatten.se; sgu@sgu.se; 
jordbruksverket@jordbruksverket.se; 
vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se
trafikverket@trafikverket.se

Övriga organisationer; 
region.dalarna@regiondalarna.se
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 Kommunstyrelsen 

 

Delårsbokslut 2022-08-31 - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2022-08-31 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden 
januari till augusti. 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 
ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter.  
 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till 
politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, 
övergripande miljöfrågor, planarbete, säkerhet och beredskap och 
överförmyndarverksamhet.  
 
Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har 
utarbetats; kommunadministration, integration och arbetsmarknad, 
näringsliv, kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet. 
                         

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen delårsbokslut                          
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DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2021 – 
KOMMUNSTYRELSEN  

Verksamheten 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 
ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter.  
Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till 
politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande 
miljöfrågor, planarbete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamhet.  
Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har 
utarbetats; kommunadministration, integration och arbetsmarknad, näringsliv, 
kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet. 
 

Viktiga händelser under perioden  

Coronapandemi / Ukrainakris 

Trots vaccination och att restriktioner och klassning som samhällsfarlig sjukdom 
tagits bort så har ändock verksamheterna påverkats under perioden. Arbetet har 
anpassats efter gällande förhållandena och verksamheten har kunnat 
upprätthållas. Digitala möten och sammanträden har nu blivit ett väl inarbetat 
alternativ då traditionella möten ej är möjliga eller mindre effektiva. Detta får 
också positiva konsekvenser för miljö och tidsbesparing. Under 2022 har 
smittläget förbättrats och verksamheten går mot en mer normal tillvaro.  De 
kommunövergripande ledningsmötena kring Covid har nu kompletterats med att 
även behandla Ukrainakrisen. Ockelbo kommun fick snart efter Rysslands 
invasion den 24:e februari ett ganska stort antal flyktingar från Ukraina. Vissa 
med anknytning sedan tidigare med kommunen men även andra som togs emot 
av engagerade Ockelbobor. Till en början var läget ovisst men har nu stabiliserat 
sig. Några har valt att flytta och andra blir mer och mer integrerade i vårt 
samhälle genom bland annat skolgång i kommunen. 
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Samhällsutveckling  

Arbetet med ny översiktsplan pågår med projektledare från Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd (VGS). Översiktsplanen ska tjäna som ett 
övergripande strategidokument och en politisk viljeinriktning för hur kommunens 
mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på kort och lång 
sikt. Översiktsplanen planeras vara antagen och klar våren 2024.  
 
Det finns en efterfrågan på såväl tomter för bostäder som industrimark i Ockelbo 
varför arbetet med att ta fram nya detaljplaner har prioriterats. Under 2022 har ett 
antal fastigheter kunnat säljas till lokala företagare med olika 
verksamhetsinriktningar. 
 
Under perioden har gång och cykelvägar färdigställts från Bysjöstrand till 
Perslundaskolan och Södra Åsgatan till Kulturstationen. Arbetet fortsätter även 
med att göra avlämningen av skolbarn säkrare. Ett antal belysningsprojekt har 
genomförts efter vägar och gång och cykelvägar. 
 
Ventilationsprojektet i centrumhuset och nya ombyggda lokaler för 
Socialförvaltningen har slutförts. 

 
Arbetsmarknad och Integration  

Arbetsmarknadsenheten har under en lång tid haft ett bra samarbete med övriga 
aktörer och lyckats få arbetslösa vidare till arbete eller studier. Efter 
Arbetsförmedlingens reformering har samarbetet med AF stegvis minskat men nu 
har nya kontakter tagits för att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden. 
Ockelbo har även denna sommar kunnat erbjuda sommarjobb till ungdomar 
mellan 15 och 18 år arbete under två veckor. 
 
Under perioden har endast ett litet antal kvotflyktingar kommit till Ockelbo utan 
merparten av de utländska medborgare som kommit är spontant inflyttade 
ukrainska flyktingar.  
 

Näringsliv 

Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är summan av de attityder, regler, 
institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. I maj släpptes 
Svenskt Näringsliv enkätsvaren kring företagsklimatet och det sammanfattande 
omdömet för Ockelbo ökade från 3,55 till 3,8 vilket är över riksgenomsnittet. Den 
slutliga rankningen kommer först i september. 
 
Det egen producerade Sommarmagasinet 2022 delades ut till ca 4000 hushåll 
inkl. fritidshus för åttonde gången. Där presenteras besöksmål och kommunens 
lokalt producerade mat.  
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IT / Bredband  

Ockelbo kommun arbetar tillsammans med GavleNet vidare med modellen ”Fiber 
tillsammans” som stöd för utbyggnad av bredband. Då utanför tätort och småort 
är kostnaderna för att bygga fibernät höga och egna initiativ och arbetsinsatser är 
nödvändiga. 
 
Arbetet med att stärka och förbättra kommunens dataskyddsarbete har fortsatt 
utifrån de förbättringsåtgärder som granskningen 2021 påvisade. 
Systematiseringen av dataskyddsarbetet görs i nära samverkan med arbetet 
kring informationssäkerheten. Denna fråga har aktualiserats rejält under året. It-
attacken mot Kalix påvisade både på allvarliga konsekvenser och risker. Ockelbo 
har kopplat till IT-drift i samverkan med Gävle kommun genomfört ett antal 
säkerhetshöjande åtgärder. Ett viktigt arbete även framåt. 
 

Säkerhet och beredskap 

Beroende på den situation som uppstått i Sveriges närområde efter Rysslands 
invasion i Ukraina och den därefter inlämnade NATO-ansökan har säkerhetsläget 
kraftigt förändrats. Säkerhetsskyddsarbetet har fått prioriteras och intensifierats i 
samverkan med Länsstyrelsen och andra aktörer. Frågor som civilberedskap, 
krigsorganisation och arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) uppdateras 
löpande och kräver ökade resurser. 
 
Under perioden har trygghetsarbetet fortsatt med olika aktiviteter, bland annat 
trygghetsvecka genom samarbetsgruppen KPF (kommun, polis och fritid). 
 
 

Framtiden  

Covid-19/ Världsläget 

Coronaviruspandemin har påverkat kommunens verksamhet under de senare 
åren och utvecklingen framåt måste följas noga. En återigen ökad 
smittspridningen kommer leda till att detta arbete åter kan behöva prioriteras. De 
senaste åren har dock lett till en högre kompetens och krisberedskap än tidigare.  
 
Utvecklingen av situationen i vår omvärld och i Sverige kommer att vara 
avgörande för kommunens möjligheter att utvecklas. Säkerhetsfrågor och 
beredskap kommer få en större roll i kommunens arbete. Säkerhetsläge och en 
bekymmersam ekonomisk situation påverkar kommunens planeringsarbete 
framåt.  
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Samhällsplanering  

Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av detaljplaner och 
möjliggörande av byggnation är ett viktigt fokusområde för kommunen.  
Arbetet med ny översiktsplan pågår och är ett omfattande arbete. Den valda 
tidshorisonten för Ockelbos nya översiktsplan kommer att vara år 2040. Under 
arbetet med den nya översiktsplanen har framtidsbilder och mål att tagits fram 
som visar på hur kommunen vill att Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att 
utgöra grund till översiktsplanens ställningstaganden och övergripande 
planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras att antas preliminärt av 
kommunfullmäktige våren 2024. 
  

Näringsliv  

Det finns ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag. 
De företag som bygger och investerar sänder positiva signaler till övrig näring att 
de tror på Ockelbo. Kommunen ska fortsätta stödja och informera befintliga 
företag och verks för nyföretagande. Det är efterfråga på bostäder och 
framtagandet av detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen.  
 

Teknik 

Inom teknikområdet ser man ett fortsatt arbete med att göra trafikmiljön säkrare 
för skolbarnen genom bland annat gång och cykelvägar och tryggare 
avlämningsplatser vid våra skolor och förskolor.  
 
Långsiktig planering av kommunens lokalbehov för att få bra, ändamålsenliga 
och kostnadseffektiva lokaler.  
Ombyggnad och uppfräschning av torget ska fortsätta i etapper för att kunna 
erbjuda en mer attraktiv plats. 
 
Diskussioner förs även med extern intressent för försäljning av fastigheter på Wij 
Trädgårdar. Det skulle innebära att underhålls och investeringsnivåer skulle 
kunna minska för kommunen. 
 
 

Kommunikationer  

Framtida kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor för kommunen och ett viktigt 
utvecklingsområde. Det gäller såväl den kommuninterna trafiken med skolskjuts 
och Kuxatrafik som den regionala trafiken. Goda möjligheter att pendla in och ut 
från Ockelbo har avgörande påverkan på samhällets förmåga att utvecklas. 
Arbetet med att förbättra verksamhetens kvalité ska ske med hjälp av bl.a. 
digitalisering av tidtabeller och bra hållplatser.  
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Arbetsmarknadspolitik  

Utifrån arbetsförmedlingens reformering så har kommunen haft en dialog med 
arbetsförmedlingen om hur samarbetet med kommunen och ska se ut under 
2022 och framåt. Dialogen där parterna har speglat varandras bilder om 
samarbetet och hur en gemensam strategi framåt kan se ut. Inom kommunen 
arbetas parallellt med egna lösningar för att hjälpa till för inträde på 
arbetsmarknaden.  

 
Kommunikation och marknadsföring  

Arbetet med att stärka Ockelbos varumärke ska fortsätta genom närvaro i de 
kanaler där målgrupperna finns. Det strategiska kommunikationsarbetet ska 
fortskrida genom stöd och vägledning till medarbetarnas kommunikation. 
 
 

Ekonomisk analys  

För perioden  

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden om 5,8 mkr. Till stor del är 
det utvecklingsmedel som ännu inte nyttjats, lägre kostnader för politisk 
verksamhet och administration som står för överskottet för perioden. Negativ 
avvikelse för perioden har kommunikationer, folkhälsa-Brå och övrig verksamhet. 
Negativa konsekvenser av indexuppräkningar och andra prishöjningar börjar 
synas i siffrorna. Dessa verksamheter har även ett prognosticerat underskott för 
året. 
 
Integration och arbetsmarknad visar ett överskott för perioden men 
helårsprognosen bedöms som ett nollresultat.  
 
Teknikområdet visar totalt ett överskott för perioden inkl. fastighetsförsäljning och 
även en positiv avvikelse i årsprognosen. Inom teknikområdet finns dock 
områden med underskott såsom snöröjning och vägbelysning. 
 
Den totala årsprognosen för kommunstyrelsen pekar mot ett nollresultat för 2022. 
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Måluppfyllelse: 
Ekonomisk målsättning uppnås för såväl perioden som prognos för året.  
 
Investeringsbudget  
Kommunstyrelsen investeringsbudget är i grund 6,9 mkr. 2022 fastställdes ramen 
till 12,25 mkr (inkl tillägg om 3 mkr för fastigheterna vid Wij Trädgårdar och tillägg 
om 2,35 mkr för Gång- och Cykelplan) Kommentarer Nettoinvestering för 
perioden är 31,4 mkr. Årsprognosen beräknas till 40,67 mkr. De stora 
investeringarna för 2022 är byte av värme och ventilation samt reservkraft på 
Centrumhuset, omklädningsrum och entré på Uggleboarena samt det nya torget. 

Framtid 

Budgetprocessen är inledd med beslut om preliminära ramar i juni 2022. Det 
turbulenta världsläget med hög inflation och energipriser och osäkerheten 
gällande statsbidrag gör budgetläget framåt mycket bekymmersam. Utan snabba 

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Aug Aug Aug

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      3 111 3 111 0 2 074 1 646 428

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 892 892 0 595 463 132

13 ÖVRIG VHT 1 294 1 294 0 863 1 067 -204

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 650 1 650 0 1 100 1 075 25

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 280 2 280 0 1 520 1 558 -38

33 TURISM 150 150 0 100 128 -28

36 VGS 4 795 4 795 0 3 197 3 180 16

38 RÄDDNINGSTJÄNST           5 100 5 100 0 3 400 3 315 85

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 0 0

53 KOMMUNIKATIONER 10 100 10 900 -800 6 733 7 019 -286

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 380 480 -100 253 422 -169

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 660 614 46

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 0 1 333 35 1 298

93 KOMMUNADM 25 206 25 206 0 16 804 16 429 375

96 PERSONALADM 2 260 2 260 0 1 507 1 099 407

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 60 208 61 108 -900 40 139 38 051 2 088

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 -401 401

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 733 6 733 0 4 489 4 267 222

Summa AME/Integration 6 733 6 733 0 4 489 3 866 623

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     435 -965 1 400 290 -1 436 1 726

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 710 10 310 -1 600 5 807 7 074 -1 267

93 KOMMUNADM 3 370 2 970 400 2 247 1 569 677

FASTIGHETER 5 260 4 560 700 3 507 1 526 1 981

Summa Teknikområdet 17 775 16 875 900 11 850 8 733 3 117

Summa kommunstyrelsen totalt 84 716 84 716 0 56 477 50 650 5 828

Semesterlöneskuld för perioden -2 247  tkr
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positiva förändringar i omvärlden eller statligt stöd kan konsekvenserna bli 
allvarliga och kraftigt påverka kommunens verksamheter. 
 

 
Personal 

Sedan förra årets delårsbokslut så har antalet anställda inom kommunstyrelsen 
sjunkit. Det är framför allt personer som varit anställda inom 
arbetsmarknadsenhetens verksamheter och åtgärder. Per sista augusti 2022 är 
det totala antalet anställda inom kommunstyrelsen 66 stycken med en jämn 
fördelning mellan könen. Redovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för 
kommunerna och för kommunstyrelsens del har sjukfrånvaron ökat per augusti 
2022 med jämförelse med samma tid föregående år. Kommunstyrelsens nivå 
1,4% ligger dock betydligt under övriga två förvaltningar. 
Att beakta vid jämförelser när beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer 
påverkas förändringen markant vid enstaka sjukfrånvarotillfällen.  
 
 
Total 
sjukfrånvaro 
Kön  

2022-08-31  2021-08-31  2021 

Kvinna  0,6  0,5  0,5 
Man  2,2 0,5  1,8 
Totalt  1,4 0,5 1,2 
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 Kommunfullmäktige 

 

Finanspolicy - uppföljning 2022-08-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Rapporten godkänns                       
                     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 
kommunfullmäktigen två gånger per år                         

Beslutsunderlag 
Finanspolicy – rapport 220831                          
 

  
 



 

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 
Ekonomienheten  

 

 

RAPPORT FINANSPOLICY 
2022-08-31 

 

 



 

 

2 (4) 

 

1. Aktuell likviditetssituation 

    

Tillgängliga likvida medel Belopp, mkr 

Kassa och bank 88,0 

Ej utnyttjade kreditlöften 0,0 

Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 0,0 

Totalt: 88,0 

  
  
  

2. Placeringsportfölj 

      

Motpart Instrument Belopp, mkr 

Carlsson Norén/Consensus Macro fund 0,5 

Mangold Etik global 0,5 

Totalt:   1,0 
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3. Skuldportfölj 

      

Långivare Belopp, mkr 
Genomsnittlig 
räntesats, % 

Kommuninvest 161,0 0,6 

Totalt: 161,0 0,6 

   
   
  
    
        

Kapitalbindning Max Min 220831 

< 1 år 30% 0% 34,3% 

1-2 år 30% 0% 31,6% 

2-3 år 20% 0% 12,4% 

3-4 år 20% 0% 10,6% 

4-5 år 20% 0% 11,1% 

5-6 år 20% 0% 0,0% 

6-7 år 20% 0% 0,0% 

7-8 år 20% 0% 0,0% 

8-9 år 20% 0% 0,0% 

9-10 år 20% 0% 0,0% 

    
    
  

        

Räntebindning Max Min 220831 

< 1 år 60% 35% 35,2% 

1-3 år 30% 15% 43,2% 

3-5 år 25% 5% 21,7% 

5-7 år 15% 5% 0,0% 

7-10 år 10% 0% 0,0% 
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4. Borgensåtagande 

    

Gäldenär Belopp, mkr 

Ockelbogårdar 170,2 

Ockelbovatten 64,0 

  
Totalt: 234,2 

  
  
 

  

5. Avvikelser 

Ett par avvikelser från finanspolicyn per 2022-08-31, dels en något för stor andel 
räntebindning mellan 1-3 år och även en något sned fördelning av kapitalbindning. 
Hänsyn till detta tas vid kommande omläggningar av lån. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Förskjuten budgetprocess 

Förslag till beslut 
Godkänna att budgetprocessen förskjuts 

Sammanfattning av ärendet 
Under ett valår börjar riksdagens arbetsår senare än annars. Regeringen ska 
då lämna budgetpropositionen senast tre veckor efter statsminister-
omröstningen, om regeringen sitter kvar.  
 
Om valet leder till regeringsskifte kan den nya regeringen behöva mer tid för 
att lämna sitt förslag till statens budget. Regeringen lämnar då budget-
propositionen inom tre veckor efter att den har tillträtt, dock senast den 15 
november. Om ingen ny regering har tillträtt då blir det övergångsregeringen 
som lämnar budgetförslaget. 
 
För att erhålla rätt förutsättningar och ha så aktuell information som möjligt 
skjuts Ockelbo kommuns budgetprocess för 2023-2025 framåt.  
 
Med anledning av det flyttas det planerade ekonomiutskottet 13-14 oktober 
framåt. Förslag på datum: 10-11 november. 
 
Skattesatsen kommer att beslutas av fullmäktige i november. 
Års- och flerårsbudgeten planeras att beslutas av fullmäktige i december. 
                         
                          
 

 
  
 



 

 

 
 
Ekonomienheten 
Sandelin Eriksson, Johanna,  
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 
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 Kommunfullmäktige 

 

Tillägg tillfälligt statsbidrag - skolmiljarden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med 703 403 
kronor. 

2. Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande 
belopp.                       

Sammanfattning av ärendet 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor 2022.  
Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 
år i respektive kommun. Ockelbo kommuns stöd uppgår till 703 403 kronor. 
Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser 
som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Det kan till 
exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen (exempelvis kopplat 
till distansundervisning eller arbetsplatsförlagt lärande) eller för att på olika 
sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. 
Ingen ansökan krävs, bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt. 
Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de 
aktuella verksamheterna för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och 
hälsa. 
Utbildnings- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 
Beslut tillfällig förstärkning 2022 ”Skolmiljarden 
Bilaga 1 Beräkning 
Bilaga 2 Fördelat belopp                          
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Beslutet ska skickas till 
Utbildnings- och kulturnämnden 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden” 

 
Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022. 

Skälen för beslutet 
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Fördelning av medel 
1 400 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augusti. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”skolmiljarden.2022.u1.”, respektive ”skolmiljarden.2022.u2.”. 
 

  

 Beslut
 2022-02-02

Dnr 2022:89 

 



Skolverket Beslut
Dnr 2022:89

 

2 (2) 

På Skolverkets vägnar 

 

Jonas Krantz 
Avdelningschef 

Johanna Freed 
Enhetschef 
 

Handlingen är beslutad i Skolverkets 
elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  
Johanna Freed (Enhetschef) den 2022-
02-02 
Jonas Krantz (Avdelningschef) den 
2022-02-02. 
 

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed, 
enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter 
Jansson deltagit. 

Bilagor  

1. Beräkning 
2. Fördelat belopp per kommun 

 



2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  1 (7)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 4 965 439 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 5 911 198 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 3 037 200 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 928 623 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 758 508 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 288 053 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 701 771 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 3 161 234 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 1 358 662 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 826 669 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 1 099 169 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 874 766 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 282 341 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 2 377 046 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 3 333 413 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 476 167 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 3 417 462 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 1 089 377 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 7 447 750 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 15 768 635 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 14 753 515 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 662 603 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 787 884 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 726 252 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 909 902 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 804 205 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 600 586 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 5 928 334 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 1 148 946 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 280 708 kr

EDA KOMMUN 2120001769 1 025 728 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 5 239 619 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 2 338 693 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 1 214 227 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 6 591 753 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 15 363 892 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 5 142 514 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 762 156 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 875 198 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 6 120 913 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 4 719 003 kr

FALU KOMMUN 2120002221 8 182 162 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 1 285 220 kr

 



2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  2 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 2 807 085 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 2 144 482 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 624 682 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 836 413 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 466 375 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 4 343 637 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 625 498 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 1 375 798 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 1 104 066 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 701 771 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 585 081 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 949 455 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 13 690 250 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 70 709 972 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 778 092 kr

HABO KOMMUN 2120001611 2 278 308 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 1 214 227 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 2 218 739 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 2 238 324 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 13 956 270 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 2 722 219 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 13 860 796 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 1 217 491 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 825 421 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 953 535 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 20 295 875 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 1 226 468 kr

HJO KOMMUN 2120001728 1 171 795 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 1 154 658 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 18 079 583 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 4 954 831 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 828 685 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 565 113 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 3 527 624 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 828 253 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 1 073 873 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 3 306 485 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 6 748 427 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 6 882 253 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 3 864 637 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 753 180 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 2 032 688 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 2 452 935 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 486 344 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 11 990 495 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 19 373 780 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 778 908 kr

KALMARS KOMMUN 2120000746 9 305 812 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 794 797 kr

 



2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  3 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 4 171 458 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 3 892 382 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 9 121 393 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 11 678 778 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 4 753 276 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 660 586 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 1 277 060 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 800 557 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 2 307 685 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 3 524 360 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 2 115 922 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 11 878 701 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 955 599 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 2 465 991 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 3 351 365 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 13 784 907 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 1 223 203 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 6 751 691 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 5 406 086 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 3 490 087 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 3 390 534 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 6 362 453 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 669 947 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 1 280 324 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 966 591 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 7 433 878 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 1 302 357 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 7 681 130 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 5 317 141 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 902 126 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 3 084 529 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 22 056 015 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 3 685 115 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 2 356 645 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 474 104 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 4 543 560 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 3 439 495 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 9 649 353 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 16 844 956 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 595 305 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 650 794 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 44 466 179 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 1 166 899 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 390 054 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 3 072 289 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 1 364 374 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 4 882 206 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 1 181 587 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 3 863 005 kr

 



2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  4 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
MORA KOMMUN 2120002213 2 577 785 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 5 860 605 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 1 082 849 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 366 006 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 434 935 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 9 918 638 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 667 931 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 2 106 946 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 17 315 795 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 400 278 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 707 483 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 1 231 364 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 860 894 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 19 923 773 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 7 547 304 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 512 456 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 2 603 897 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 923 343 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 7 912 878 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 3 849 133 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 4 499 496 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 703 403 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 600 201 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 785 004 kr

ORUSTS KOMMUN 2120001314 1 765 036 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 813 997 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 3 565 977 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 436 183 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 499 016 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 678 107 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 6 201 699 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 1 121 202 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 5 392 214 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 629 146 kr

REGION GOTLAND 2120000803 7 445 302 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 878 030 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 4 029 472 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 1 207 699 kr

SALA KOMMUN 2120002098 3 036 384 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 3 012 720 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 5 183 314 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 7 640 329 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 2 012 288 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 2 495 368 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 2 496 184 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 9 453 510 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 516 536 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 2 260 356 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 7 315 556 kr

 



2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 1 332 549 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 2 284 836 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 12 241 827 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 7 904 718 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 260 308 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 842 125 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 4 427 686 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 4 112 705 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 116 923 235 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 470 839 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 655 258 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 5 553 784 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 734 844 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 1 329 285 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 5 993 615 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 13 265 107 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 583 065 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 1 367 638 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 2 095 521 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 3 892 382 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 409 254 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 902 126 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 418 231 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 711 179 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 3 162 866 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 2 072 673 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 14 287 571 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 2 199 971 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 529 208 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 476 983 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 647 530 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 2 816 061 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 2 358 278 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 502 280 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 2 040 032 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 766 668 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 1 218 307 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 895 166 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 592 041 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 2 548 409 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 6 252 291 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 8 292 324 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 2 030 240 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 7 946 334 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 11 981 518 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 1 144 050 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 7 845 965 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 3 282 004 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 16 638 505 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 6 863 485 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 4 789 996 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 30 700 040 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 1 259 924 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 811 117 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 2 151 010 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 855 998 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 5 793 692 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 849 470 kr

VARA KOMMUN 2120002924 2 123 266 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 8 843 133 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 990 256 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 5 904 670 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 3 829 549 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 819 277 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 981 280 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 727 068 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 1 223 203 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 738 108 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 5 404 454 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 1 312 965 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 7 263 331 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 4 820 189 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 4 433 398 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 21 264 482 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 13 308 356 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 429 223 kr

YSTADS KOMMUN 2120001181 3 854 845 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 619 786 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 1 072 241 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 612 442 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 1 232 996 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 317 429 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 2 670 810 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 435 367 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 2 702 635 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 879 662 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 1 305 621 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 974 320 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 5 766 764 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 819 709 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 651 994 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 21 393 412 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 416 599 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 7 459 991 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 8 466 135 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 7 486 103 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 2 742 620 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 2 230 979 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 308 453 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 413 719 kr

Totalt 1 400 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Katarina Bech

 



Bilaga 1 
22-02-02  Dnr: 2022:89 

Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022  
 

Bakgrund  

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår 
att Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till 
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och 
hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6–19 år i kommunen. 
 

Hämtning av statistik  

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast 
tillgängliga (november 2021). Länk: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/  
 

 
Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken 

 

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun 

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de 
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det 
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1 
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen 
multipliceras med anslaget för bidraget (1 400 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger 
varje kommun en del av statsbidraget.  



Bilaga 1 
22-02-02  Dnr: 2022:89 

 
Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en 
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns 
tilldelning, detta för att få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle 
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 1 399 999 994 kronor, alltså 6 kronor under 
anslaget. I det här fallet adderas 0,014 kronor till alla kommuners tilldelning innan avrundning, 
som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 1 400 000 000 kronor efter 
avrundning till heltal. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 
2023-2025 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2023-2025 behandlas och 
diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2023 – 2024   
Fastställd budgetram 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 86 542 87 773 89 529 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
  

Sammanfattning Budget 
2023 Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Systemstöd PA 250 
Information & Kommunikation mm 1 500 
Gästrike Räddningstjänst 500 
Konsekvenser av världsläget, inflation och 
index 7 700 

Höjda personalomkostnader 1 800 
Ökade kapitalkostnader  450 
Summa 12 200 

 

 

 
                         

Ärendet 
Inför de preliminära ramarna i juni presenterades ett budgetförslag på ram 
med tillkommande områden och förändringar om 3 000 tkr. Vid genomgång 
av det aktuella läget så har poster tillkommit och budgetläget kraftigt 
försämrats av externa faktorer.  
Systemstöd PA området 
Inom PA området pågår en upphandling av ett digitalt systemstöd för 
processer såsom rehabilitering, arbetsmiljöarbetet och för dokumentation av 
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medarbetarsamtal mm. Det är ett kommunövergripande system för hela 
kommunen men kostnaden kommer att belasta kommunstyrelsen. 
Uppskattad kostnad 250 tkr/år som innebär nivåhöjande kostnader. 
Information, kommunikation, administration 
Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform som kommer att 
behöva åtgärdas inom kort. Oavsett om det gäller att uppgradera i samma 
miljö eller upphandla en ny plattform innebär det förutom det tekniska 
arbetet att allt innehåll måste manuellt läggas på nytt. Detta är ett 
tidskrävande arbete såväl i planeringsstadiet som i själva utförandet. 
 
I september 2020 infördes krav från Webbdirektivet på kommunens 
befintliga verktyg för bland annat webb, film, blanketter och e-tjänster. I de 
tillgänglighetsredogörelser som kommunen gjort på de här verktygen 
framgår ett antal kända brister som kommer att behöva åtgärdas för att 
uppfylla lagen. Även detta är resurskrävande arbete. 
 
Ockelbo kommun har sedan ett antal år en e-tjänsteplattform med e-tjänster 
där invånare, företagare, besökare kan utföra ärenden. Det är allt ifrån 
ansökning om förskoleplats eller skolskjuts till signering och hantering av 
avtal kring elevdatorer, medborgarförslag och vigselhantering. 
 
Sedan 2019 finns också en plattform för Interna e-tjänster, där målgruppen är 
chefer och medarbetare. Här finns en stor potential att effektivisera och 
kvalitetssäkra ärendeflöden inom kommunen och på så vis spara pengar i 
kärnverksamheterna. 
 
För att kunna möta kraven som ställs på informationssäkerhet i vår alltmer 
digitaliserade vardag behöver Ockelbo kommun tillföra resurser för att 
kunna etablera ett ramverk och bedriva ett systematiskt arbete inom området. 
 
Det finns också ett uppdrag att se över den administrativa organisationen och 
utreda en eventuell omorganisation. Initialt är det en ökad kostnad men på 
sikt finns förhoppningsvis ett bättre resursnyttjande och 
effektiviseringsvinster. 
 
Det är kommunövergripande områden som gynnar hela kommunen men där 
kostnaden och arbetsinsatsen landar på kommunstyrelsen med behov av att 
avsätta tid och resurser. Stor del av kostnaderna är nivåhöjande.  
 
Räddningstjänsten 
Diskussioner förs kring ökat driftsbidrag pga de ökade kostnaderna för 
räddningstjänsten. Den aviserade förflyttningen av TIB- funktionen 
(Tjänsteman i beredskap) förhandlas med nuvarande utförare 
Gästrikeräddningstjänst. En övergång till kommunen kan komma att 
innebära utökade kostnader. 
 
Konsekvenser av världsläget, inflation och index 
Det läge som uppkommit i vår del av värden med krig i närområdet, kraftig 
inflation och rusande energipriser har börjat få stort genomslag på 
kommunens ekonomi. För kommande år är läget mycket allvarligt och att 
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täcka dessa kostnadsökningar inom den befintliga ramen är mycket 
utmanande och skulle få omfattande konsekvenser för förmågan att utföra 
kommunstyrelsens uppdrag.  
 
Höjda personalomkostnader 
En kraftig höjning av PO-pålägget kommer att driva upp 
personalkostnaderna kommande år. Höjningen beror främst på ökade 
premier i det nya pensionsavtalet. 
 
Ökade kapitalkostnader 
För tidigare perioder finns beslut om investeringar utöver ram - investeringar 
som ännu ej aktiverats. Merparten förväntas aktiveras under 2023-2024 
vilket kommer innebära ökade kapitalkostnader på 2–2,5 mkr totalt. Delar av 
detta hämtas hem via internhyra samt sänkta driftskostnader.  Andra 
kapitalkostnader stannar hos kommunstyrelsen, främst inom teknikområdets 
budget. Kostnaderna har justerats sedan i våras pga. av takten saktats in och 
aktiveringen av kapitalkostnader skjutits framåt. För 2023 beräknas nu 
ökningen hamna på 450 tkr. 
 
  Totalt  

Värme och ventilation C-huset            18,1  

Ugglebo Arena             5,6  

Framtidens Centrum             2,6  

C-hus MSB mm             3,0  

Wij Fastigheter             6,0  

Gång och Cykelplan             2,3  

Uret/Socialkontor             1,2  

Entré Padelhall/Ugglebo Arena             3,6  

           42,4  

 
Övrigt att beakta  
 
Integration/arbetsmarknad 
Stor osäkerhet råder inom det här området. Antalet nyanlända har varit lågt 
men utvecklingen i vår omvärld har under närtid försämrats och hur 
situationen blir framåt är idag svår att bedöma.  
Även läget på arbetsmarknadsenheten präglas av osäkerhet där man inte vet 
vilka förutsättningar som finns kopplat mot arbetsförmedlingen och dess 
verksamhet. 
 
En Frisk generation 
En frisk generation började som ett projekt i kommunen 2018 och har sedan 
dess blivit en del av den kommunala verksamheten. Modellen är uppskattad 
men också sårbar då det hela bygger mycket på en person. Här finns ett 
önskemål om att bredda och utöka för att avlasta och för att framtidssäkra.  
 
Säkerhet och Beredskap 
Säkerhets- och krisberedskapsfrågor har kommit i fokus och arbetet ska 
intensifieras och behöver ökade resurser. I avvaktan på ökade statliga medel 
kan kommunala resurser komma att krävas. 
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Investeringsbudget 
Kommunens investeringsram för 2023 - 2025 är 6,9 mkr/år.  
 
Utöver ram finns i separata beslut för perioden i mkr  
 2023  
Wij fastigheter 1 000  
 
 
 



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Alkberg, Håkan 
hakan.alkberg@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-12 

Referens 
KS 2022/00607  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsbudget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av investeringsmedel inom 
befintlig investeringsbudget enligt nedan angivna tabell. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Omprioritering av åtgärder pga ändrade förutsättningar under innevarande 
budgetår. Uppskjutna investeringar återkommer i kommande 
investeringsplaner. 
 
9105 WIJ FÖRSKOLA - PAVILJONGER 60 

9130 RABOSKOLA - KOMVUX 400 

9165 BYSJÖSTRAND - VENTILATION 680 

9227 IP - VATTENLEDNINGAR 250 

9234 GÅNGVÄG LUCKTOMT 200 

9610 PERSLUNDA -GLASVÄGG 150 

9611 PERSLUNDA -VENTILATION 520 

9661 LINGBO FD SKOLA - VVS 30 

9662 LINGBO FD SKOLA - VENTILATION 260 

   

9100 OSPECIFICERAT FASTIGHETER -430 

9195 C-HUS - BASKETKORGAR KUXAHALLEN -200 

9196 C-HUS - KUXAHALLEN LÄKTARE -250 

9229 SJÖBACKEN - UTVECKLING -600 

9630 ÅBYGGEBY SKOLA - VÄRME -1 000 

9650 ÅMOT - PARKERING -70 
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 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 
2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisning av partistöd 2021 godkänns.  
2. Partistöd 2023 utbetalas enligt fastställda regler. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige 
får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin 
redovisning och granskningsrapport. 
Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-12-
17, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd. De av fullmäktige beslutade regler 
och riktlinjer ligger till grund för bedömning av redovisning av partistöd och 
inför fastställande av partistöd för kommande år. 
Redovisning och granskning  
Redovisning av partistöd 2021 har lämnats in från samtliga partier 
representerade i fullmäktige. 
De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om 
partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i 
redovisningen kommande år.  
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.                         

Beslutsunderlag 
Redovisning av partistöd 2021 från partierna som är representerade i 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Begränsning av partistödet 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Till parti, som 
upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas grundstödet ett år efter 
det representationen upphörde. 
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I lagens mening är en stol ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn 
att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från 
en ledamot i fullmäktige. För fullmäktige i Ockelbo kommun är detta inte 
aktuellt. För år 2021 fanns det inte några tomma stolar. 
Sammanställning över erhållet och redovisat partistöd 2021. 

  Partistöd   

Parti Antal 
mandat 

Grund-
bidrag 

Mandat-
bidrag 

Summa 
Partistöd 

Utbildnings-
bidrag  TOTALT 

Socialdemokraterna 12 3 245 167 084 170 329 67 104 237 433 

Sverigedemokraterna 8 3 245 111 389 114 634 44 736 159 370 

Centerpartiet 5 3 245 69 618 72 864 27 960 100 824 

Moderaterna 2 3 245 27 847 31 093 11 184 42 277 

Vänsterpartiet 2 3 245 27 847 31 093 11 184 42 277 

Kristdemokraterna 1 3 245 13 924 17 169 5 592 22 761 

Miljöpartiet 1 3 245 13 924 17 169 5 592 22 761 

Totalt 31 22 718 431 633 454 350 173 352 627 702 

 
 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 

 

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 
av styrelser och nämnder 2021 

Förslag till beslut 
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten, dess påpekanden och 
rekommendationer. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 
grundläggande granskning av nämnderna och kommunstyrelsen för 2021. 
De önskar skriftligt svar från respektive nämnd senast 22-09-30.  
Granskningen har skett utifrån frågeställningen om Kommunstyrelsens och 
nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
 
Rapporten visar på ett antal förbättringsområden för förvaltningen. 
Kommunkontoret bör få i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av mål 
och verksamhetsplanering. Under de två senaste åren har inte dessa delar 
prioriterats i den utsträckning som önskats. Målen har i princip varit de 
samma under denna period påverkad av Coronapandemin i samhället. 
                         

Beslutsunderlag 
"[Här listar du bilagor till ditt ärende, om det finns några]"                           

Ärendet 
Granskning 
Vid granskningen av kommunstyrelsen har framkommit följande bedömning 
och kommentarer: 
 
Ändamålsenlighet 
Kommunstyrelsen kan delvis verifiera att förvaltningen utförts på ett 
ändamålsenligt sätt. Det framhålls att inte alla mål följts upp och därmed gör 
bedömning av måluppfyllelse svår. 
 
Ekonomiskt tillfredställande 
Kommunstyrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett ur ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. Ett positivt resultat för 2021. 
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Intern kontroll 
Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har delvis varit 
tillräcklig. Brister har noterats vad gäller styrelsens kontroll och åtgärder för 
att nå mål för verksamheten. 
 
 
Rekommendationer 
Utifrån resultatet så ger granskningsrapporten några rekommendationer för 
kommunstyrelsen att ta till sig för det fortsatta arbetet: 
 
Ändamålsenlighet 
Kommunstyrelsen bör arbeta med att förtydliga målprocessen. Genom att 
fastställa direktiv eller riktlinjer göra processen enklare och tydligare att 
följa. När måluppfyllelse ej kunnat nås bör eventuella åtgärder göras 
tydligare. Det framhålls även att inte alla mål följts upp och därmed också 
bidrar till att bedömningen av måluppfyllelse blir svår. 
 
Ekonomiskt tillfredställande 
Revisionsrapporten ser positivt på den ekonomiska styrningen och kontroll. 
Kommunstyrelsen hade under 2021 en positiv budgetavvikelse vilket innebär 
att verksamheten kunnat bedrivas inom given budgetram. Något som är av 
stor betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Det är fortsatt av 
stor vikt att även framåt ha en god ekonomisk kontroll. 
 
Intern kontroll 
Revisionsrapporten visar på ett utvecklingsområde för kommunstyrelsen att 
vidta åtgärder för att få en bättre kontroll. Genom att ta fram 
rapporteringsinstruktioner och direktiv kunna förbättra möjligheterna att nå 
måluppfyllelse. Både genom att sätta in åtgärder för att nå mål och att 
dokumentera dessa.  
 
Åtgärder 
Rapporten visar på ett antal förbättringsområden för förvaltningen. 
Kommunkontoret bör få i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av mål 
och verksamhetsplanering. Under de två senaste åren har inte dessa delar 
prioriterats i den utsträckning som önskats. Målen har i princip varit de 
samma under denna period påverkad av Coronapandemin i samhället. Även 
förvaltningens arbete med verksamhetsplaner har kännetecknats lite av i 
väntan på. Nu är läget förhoppningsvis annorlunda med en ny mandatperiod 
men även ett utmanade ekonomiskt läge. Under hösten ska målen och 
förvaltningens verksamhetsplaner uppdateras inför 2023. Uppföljningsbara 
mål ska tas fram. Målens uppföljning ska sedan vara lätt att följa med både 
prognoser och eventuella åtgärder som vidtagits. I samband med det ska 
lämpliga direktiv tas fram för att förenkla och förtydliga processen. Även 
avrapporteringens rutiner och utformning bör gås igenom för att förbättra 
kontroll och styrning. En tydlighet ska eftersträvas för en bättre interkontroll.  
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde KS SN UKN

Ändamålsenlighet Gul Gul Gul

Ekonomiskt tillfredsställande Grön Grön Grön

Intern kontroll Gul Gul Gul

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildnings- och 
kulturnämnden: 

• Vid redovisning av anmärkningar rörande uppfyllelse av verksamhetsmål bör styrelsen och respektive nämnd vid behov 
vidta tydliga åtgärder. Beslut om vidtagna åtgärder eller andra beslut som avser uppfyllelse av verksamhetsmål behöver 
framgå av protokoll från styrelsens och nämndernas sammanträden.

• Styrelsen och respektive nämnd bör se över om behov finns att upprätta en verksamhetsplan/nämndsplan för sin 
verksamhet.

• Styrelsen och respektive nämnd bör upprätta och fastställa direktiv eller instruktion för rapportering som ger vägledning hur
rapportering mellan verksamhet och den enskilda nämnden ska vara utformad. En sådan instruktion bör beskriva frekvens, 
innehåll mm för rapportering.
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 
föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att 
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande 
övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). Granskningen omfattar även
ytterligare ett tilläggsområde:

1. Kontroll och åtgärder

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och 
budget 2021.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se 
“syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

5
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021. Vi har dock noterat att fyra 
mål saknas i styrelsens verksamhetsberättelse varvid någon 
uppföljning av måluppfyllelsen för dessa mål inte är möjlig att 
göra.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 2,4 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i 
styrelsens kontroll och vidtagande av åtgärder för att nå mål för 
verksamheten. Vi ser att styrelsen har ett utvecklingsområde 
kopplat till att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten. 
Styrelsen har även ett utvecklingsområde kopplat till framtagande 
av rapporteringsinstruktion och plan för sin verksamhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet?

Röd Styrelsen har inte antagit någon plan för sin 
verksamhet för år 2021. 

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Förvaltningsbudget för styrelsen antas 2020-12-
15. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 
verksamhet?

Grön Med utgångspunkt i övergripande målområden 
har styrelsen formulerat mål för 2021. 

b) Finns mål formulerade för styrelsens 
ekonomi?

Grön Antagen budget betraktas som mål för ekonomin. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Målen är i allt väsentligt uppföljningsbara. Vi 
noterar dock att ingångsvärde saknas för samtliga 
mål där mätbarheten innebär att något ska 
öka/minska. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/instruktion för 
rapportering till nämnden?

Röd Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat 
men ej tagit del av direktiv/instruktion för 
rapportering. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Gul I delårsrapporten framgår styrelsens ekonomiska 
resultat för perioden samt prognos för helåret. 
Ekonomisk uppföljning görs även månadsvis i 
form av budgetuppföljning och årsprognos. 
Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport där 
måluppfyllelse för vissa mål bedöms och 
kommenteras. Flera mål saknar bedömning vid 
delårsrapporteringen och har endast en 
kommentar om att de är påbörjade vilket gör att 
det inte går att utläsa om målen förväntas nås 
under året.
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Granskningsiakttagelser

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Röd I måluppfyllelsebedömningen per delår bedöms 
ett mål som ej uppfyllt men det redogörs inte för 
vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för 
att målet ska nås eller varför det inte bedöms vara 
uppfyllt. Flera mål saknar bedömning vid 
delårsrapporteringen och har bara en kommentar 
om att de är påbörjade. Det går således inte att 
bedöma om åtgärder behöver vidtas för att nå 
målen. 

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid kommunstyrelsens delårsbokslut redovisas en 
negativ årsprognos om 2,7 mnkr. Av protokoll från 
sammanträdet 2021-09-28 framgår att styrelsen 
beslutar att uppdra förvaltningen att till 
kommunstyrelsen i oktober redovisa en 
handlingsplan för att komma tillrätta med 
prognostiserat underskott. 

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Gul Styrelsen bedömer fem mål som uppfyllda och tre 
mål anges som påbörjade. Vi noterar att inte alla 
mål för 2021 följs upp i verksamhetsberättelsen.  
Fyra mål saknas i verksamhetsberättelsen, 
jämfört med de som formulerats för året.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 2,4 
mnkr jämfört med budget för 2021.
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Direktiv för 
rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv? E/T Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men 

ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande? E/T Ej tillämplig, se 6a ovan.

7. Rapportering a) Är rapportering till nämnden heltäckande 
vad gäller verksamhet?

Gul Styrelsen får information från verksamheten vid 
samtliga sammanträden under 2021 i form av 
stående informationspunkt på dagordningen. 
Verksamhetsmålen följs upp vid delårsrapportering 
per augusti men flera mål saknar bedömning och 
har endast en kommentar om att de är påbörjade. 
Vi noterar att samtliga mål för 2021 inte följs upp vid 
årsbokslut. 

b) Är rapportering till nämnden heltäckande 
vad gäller ekonomi?

Grön Styrelsen tar del av ekonomisk uppföljning för både 
den egna verksamheten och för nämnderna vid 
samtliga sammanträden under året. Den 
ekonomiska uppföljningen omfattar periodens 
resultat i jämförelse med budget, årsprognos och 
kommentarer kring de områden som avviker från 
budget. Vid delårsredovisning görs drifts- och 
investeringsredovisning. 

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet för att kontrollera verksamhet och 
ekonomi?

Grön Mätetal används utifrån måttsatta målnivåer vid 
redovisning av måluppfyllelse i delårsrapporten. 
Vissa mål mäts endast på helårsbasis. Styrelsen tar 
löpande del av ekonomisk uppföljning i form av 
budgetuppföljning, årsprognos och avvikelse 
årsprognos.
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

8. Åtgärder a) Preciserar nämnden vid behov vad som 
ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd I måluppfyllelsebedömningen per delår bedöms ett 
mål som ej uppfyllt men det redogörs inte för vilka 
eventuella åtgärder som behöver vidtas för att målet 
ska nås. Flera mål saknar bedömning vid 
delårsrapporteringen och har bara en kommentar 
om att de är påbörjade, det går således inte att 
bedöma om åtgärder behöver vidtas för att nå 
måluppfyllelse. 

b) Säkerställer nämnden att åtgärder 
genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T Ej tillämplig, se 6a. 

7. Rapportering d) Fokuserar rapportering på analys av 
måluppfyllelse och resultat?

Gul Rapportering av styrelsens ekonomiska resultat 
samt prognos för helåret sker regelbundet under 
året genom ekonomisk uppföljning och 
delårsrapport. I dessa finns även kommentarer till 
utfall. I delårsrapport per augusti redogörs för 
respektive mål men flera av målen saknar 
bedömning och har endast en kommentar om att de 
är påbörjade. Det gör att det inte går att utläsa om 
målen förväntas nås under året. 
Måluppfyllelsebedömning saknas för fyra mål vid 
årsredovisning. 



Socialnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 408 tkr. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i 
nämndens kontroll och vidtagande av åtgärder för att nå mål för 
verksamheten. Vi ser att nämnden har ett utvecklingsområde 
kopplat till att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten. 
Nämnden har även ett utvecklingsområde kopplat till framtagande 
av rapporteringsinstruktion och plan för sin verksamhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Röd Nämnden har för 2021 tagit fram mätbara mål 
men utöver det  inte antagit någon plan för sin 
verksamhet 2021. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Förvaltningsbudget för år 2021 godkänns 2020-
12-17.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Beslut om verksamhetsmål för 2021 tas 2020-12-
03. Vi noterar att målen och mätetalen i 
dokumentet för 2021 inte har uppdaterats sedan 
föregående år och är identiska med målen för 
2020. Vid uppföljning med verksamheten anges 
det bero på att nämnden beslutat om fortsatt 
arbete med fastställda målen 2020 då målen inte 
blev prioriterade under 2020 till följd av pandemin.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Mål på nämndnivå omfattar inte ekonomi. 
Däremot finns en beslutad förvaltningsbudget 
som utgör en form av mål i och med att denna ska 
följas.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Målen bedöms i allt väsentligt vara 
uppföljningsbara. Mätetal och målvärden för 
utvärdering anges för samtliga mål.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Röd Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat 
men ej tagit del av direktiv/instruktion för 
rapportering.
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4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön I delårsrapporten framgår nämndens ekonomiska 
resultat för perioden samt prognos för helåret. 
Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport. 
Det framgår dock inte tydligt om bedömningen av 
målen avser utfallet per delår eller prognosen för 
helår.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Röd I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 
vidtagna åtgärder för de mål som bedöms vara 
delvis eller ej uppfyllda. I protokoll från nämndens 
sammanträden saknas spårbarhet till eventuella 
vidtagna åtgärder för att nå målen. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Nämnden prognostiserar under året ett 
ekonomiskt resultat som är inom tilldelad 
budgetram.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Nämnden bedömer sex mål som uppfyllda och tre 
som ej uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Socialnämnden redovisar ett budgetöverskott om 
408 tkr jämfört med budget för 2021.

Granskningsiakttagelser
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Direktiv för 
rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv? E/T Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men 

ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande? E/T Ej tillämpligt, se 6a ovan.

7. Rapportering a) Är rapportering till nämnden heltäckande 
vad gäller verksamhet?

Grön Vid nämndens sammanträden finns en 
informationspunkt där nämnden tar del av 
verksamhetsinformation. Uppföljning av 
verksamhetsmål genomförs vid delårsrapporten per 
augusti samt vid årsbokslut. 

b) Är rapportering till nämnden heltäckande 
vad gäller ekonomi?

Grön Nämnden tar del av budgetuppföljning vid samtliga 
sammanträden under året. Uppföljningarna 
redovisar periodens resultat i jämförelse med 
budget, helårsprognos samt kommentarer till de 
poster som avviker från budget. 

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet för att kontrollera verksamhet och 
ekonomi?

Grön Samtliga mål för nämnden är tydligt mätbara och 
bedöms vara uppföljningsbara. Ekonomin följs 
månadsvis genom budgetuppföljning och 
helårsprognoser. 

d) Fokuserar rapportering på analys av 
måluppfyllelse och resultat?

Gul Den ekonomiska rapporteringen innehåller resultat, 
prognos, analys inför framtiden och kommentarer till 
det ekonomiska utfallet för respektive 
verksamhetsområde. Måluppfyllelsebedömning sker 
i delårsrapport. Det framgår dock inte tydligt om 
bedömningen av målen avser utfallet per delår eller 
prognosen för helår. För de mål som inte bedöms 
vara uppfyllda saknas information om planerade 
eller vidtagna åtgärder för att nå målen. 



PwC
Ockelbo kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 Mars 2022

17

Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

8. Åtgärder a) Preciserar nämnden vid behov vad som 
ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 
vidtagna åtgärder för de mål som bedöms vara 
delvis eller ej uppfyllda. I protokoll från nämndens 
sammanträden saknas spårbarhet till eventuella 
vidtagna åtgärder för att nå målen. 

b) Säkerställer nämnden att åtgärder 
genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T Av protokollen kan vi inte utläsa att nämnden 

lämnat några direktiv om åtgärder under 2021. 



Utbildnings- och kulturnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: +461 tkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i 
nämndens uppföljning, kontroll och vidtagande av åtgärder för att 
nå mål för verksamheten. Vi ser att nämnden har ett 
utvecklingsområde kopplat till löpande uppföljning och bedömning 
av fastställda mål samt till att vidta åtgärder för att nå mål för 
verksamheten. Nämnden har även ett utvecklingsområde kopplat 
till framtagande av rapporteringsinstruktion och plan för sin 
verksamhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Röd Nämnden har för 2021 tagit fram mätbara mål 
men utöver det inte antagit någon plan för sin 
verksamhet 2021. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Förvaltningsbudget för år 2021 godkänns 2020-
12-16.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Beslut om mål för 2021 tas 2021-03-17.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Mål på nämndnivå omfattar inte ekonomi. 
Däremot finns en beslutad förvaltningsbudget 
som utgör en form av mål i och med att denna ska 
följas. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Målen är i allt väsentligt uppföljningsbara och har 
indikatorer och på förhand definierade målnivåer 
för hur målen ska mätas/bedömas. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/instruktion för 
rapportering till nämnden?

Röd Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat 
men ej tagit del av direktiv/instruktion för 
rapportering.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Gul I delårsrapporten framgår nämndens totala 
resultat för perioden samt prognos för helåret. 
Kommentarer till det ekonomiska utfallet lämnas 
för respektive verksamhetsområde.
Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport 
men vi noterar att uppföljning inte görs av 
samtliga mål. I delårsrapporten går det inte att 
tydligt följa redovisningen eller få en överblick av 
måluppfyllelsen, redovisning kring om målen 
bedöms vara uppfyllda eller ej görs inte. 
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Granskningsiakttagelser

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Röd I delårsrapporten redogörs i begränsad 
utsträckning för utmaningar som berör de 
verksamhetsmässiga målen. I 
måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 
särskilda kommentarer till utfall och i protokoll från 
nämndens sammanträden saknas spårbarhet till 
eventuella vidtagna åtgärder för att nå målen. Vid 
delåret görs ingen tydlig bedömning om målen 
förväntas nås under 2021 och för vissa mål 
saknas redovisning helt.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Gul Vid majoriteten av de ekonomiska uppföljningarna 
under 2021 är helårsprognosen för nämnden ett 
underskott jämfört med budget. Vid 
delårsrapporten per augusti är årsprognosen ett 
resultat om -2 200 tkr. I protokoll från nämndens 
sammanträden saknas spårbarhet till nämndens 
ställningstagande till rapporterat ekonomiskt 
resultat och eventuella vidtagna åtgärder för att 
nå en budget i balans.
Bedömningen av revisionsfrågan blir delvis mot 
bakgrund av att uppsatta mål för ekonomin nås 
för helåret.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Måluppfyllelsebedömning för helåret saknas i 
nämndens verksamhetsberättelse men hanteras 
separat vid nämndens sammanträde 2021-03-16. 
Nämnden bedömer ett mål som uppfyllt, sex mål 
som delvis uppfyllda och tre mål som ej uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar ett överskott om 461 tkr 
jämfört med budget för 2021. 
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Direktiv för 
rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv? E/T Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men 

ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande? E/T Ej tillämpligt, se 6a ovan.

7. Rapportering a) Är rapportering till nämnden heltäckande 
vad gäller verksamhet?

Gul Nämnden tar del av verksamhetsinformation vid 
samtliga sammanträden under 2021. Uppföljning av 
verksamhetsområdena görs även vid 
delårsrapporten genom presentation av viktiga 
händelser under perioden och redovisning av 
måluppfyllelse. Redovisning och uppföljning görs 
dock inte för samtliga av nämndens mätbara mål. 

b) Är rapportering till nämnden heltäckande 
vad gäller ekonomi?

Grön Nämnden tar del av budgetuppföljning vid samtliga 
sammanträden under året. Uppföljningarna 
redovisar periodens resultat i jämförelse med 
budget, helårsprognos samt kommentarer till de 
olika verksamhetsområdena. 

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet för att kontrollera verksamhet och 
ekonomi?

Gul Ekonomin följs månadsvis genom budgetuppföljning 
och helårsprognoser. Målen är i allt väsentligt 
uppföljningsbara, men det genomförs inte någon 
uppföljning av samtliga indikatorer under året.   
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

7. Rapportering d) Fokuserar rapportering på analys av 
måluppfyllelse och resultat?

Gul Den ekonomiska rapporteringen innehåller resultat, 
prognos, analys inför framtiden och kommentarer till 
det ekonomiska utfallet för respektive 
verksamhetsområde. Måluppfyllelsebedömning sker 
i delårsrapport. Det framgår dock ingen analys av 
resultaten gällande måluppfyllelsen och samtliga 
mål följs inte upp i samband med 
delårsrapporteringen. För de mål som bedöms inte 
vara uppfyllda saknas information om planerade 
eller vidtagna åtgärder för att nå målen. 
Rapportering av måluppfyllelse saknas i den 
verksamhetsberättelse som antagits av nämnden. 

8. Åtgärder a) Preciserar nämnden vid behov vad som 
ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 
särskilda kommentarer till utfall och i protokoll från 
nämndens sammanträden saknas spårbarhet till 
eventuella vidtagna åtgärder för att nå både 
ekonomiska mål och verksamhetsmål.

b) Säkerställer nämnden att åtgärder 
genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T Av protokollen kan vi inte se att nämnden lämnat 

några direktiv om åtgärder under 2021. 



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst

Revisionsfråga KS SN UKN

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Röd Röd Röd

Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön Grön Grön

Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön

Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön

Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Grön Grön

Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden? Röd Röd Röd

Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Gul Grön Gul

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Röd Röd Röd

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Grön Gul

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul Gul

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön Grön
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Sammanställning revisionsfrågor, tilläggstjänst kontroll och 
åtgärder

Revisionsfråga KS SN UKN

Sker rapportering i enlighet med direktiv? ET ET ET

Är nämndens direktiv heltäckande? ET ET ET

Är rapportering till nämnden heltäckande vad gäller verksamhet? Grön Grön Gul

Är rapportering till nämnden heltäckande vad gäller ekonomi? Grön Grön Grön

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet för att kontrollera verksamhet 
och ekonomi?

Grön Grön Gul

Fokuserar rapportering på analys av måluppfyllelse och resultat? Gul Gul Gul

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem? Röd Röd Röd

Säkerställer nämnden att åtgärder genomförs enligt lämnade direktiv? ET ET ET
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 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om kommunal medfinansiering för Leader 
Gästrikebygden 2023-2027 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera programmet Leader 2023-2027 
med 49 950 kronor årligen under programperioden. Det totala 
medfinansieringen är 249 749 kronor under femårsperioden. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Gästriklands fyra kommuner har varit medfinansiärer av Leader 
Gästrikebygdens verksamhet sen den startade 2008. Varje kommun har 
också en ledamot i leaderföreningens styrelse och därigenom god insyn i 
verksamheten. Leaderverksamheten drivs kopplat till EUs program för lokalt 
ledd landsbygdsutveckling. Leader Gästrikebygden har deltagit i två 
programperioder (2007-2013 och 2014-2020/22) och nu arbetas det för 
kommande programperiod 2023-2027.  
Grunden i Leader oavsett programperiod är leadermetoden. Den bygger på 
att utvecklingsinsatser utgår från, av och med de som berörs och i samarbete 
mellan deras offentliga, privata och ideella aktörer (trepartnerskap). Det 
lokala perspektivet är det centrala. Först har trepartnerskapet tagit fram en 
utvecklingsstrategi och bildar en förening som ska förvalta strategin. De som 
bor, lever och verkar i området kan lämna in finansieringsansökningar till 
leaderföreningen vars styrelse prioriterar vilka ansökningar som ska 
finansieras. Prioriteringen utgår från hur väl ansökningarna förväntas bidra 
till utvecklingsstrategins mål. Formellt myndighetsbeslut att bevilja 
finansiering till de prioriterade projekten fattas av Jordbruksverket.   
Ansökan till den nya programperioden har lämnats in och 2 juni 2022 kom 
besked från Jordbruksverket att de godkänt Leader Gästrikebygdens ansökan 
och de är ett av 40 prioriterade leaderområden. Leader Gästrikebygden 
erbjöds en totalbudget på 39,437 mkr för programperioden Leader 2023-
2027.  
För att gå från prioriterad till beviljad behöver Leader Gästrikebygden 
(liksom alla övriga 39 leaderområden) komplettera ansökan med 
medfinansiering senast den 15 oktober 2022. 
Leader Gästrikebygdens medfinansieringsbehov för programperioden Leader 
2023-2027 är 13 014 344 kr (33% av 39 437 405 kr). Den summan föreslås 
delas hälften var mellan Region Gävleborg och Gästrikekommunerna.  
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Leader Gästrikebygdens förslag till fördelningen av kommunernas andel av 
medfinansiering baseras på befolkningsstorlek. Sandviken och Gävle 
kommun ingår delvis i Nedre Dalälvens Leaderområde och därför har det 
undantagits befolkningen i Hedesunda, Österfärnebo och Gysinge från 
beräkningsunderlaget. I underlaget är det inkluderat städernas befolkning 
eftersom en välmående och attraktiv landsbygd är en förutsättning för hela 
kommunens utveckling.  
Leader Gästrikebygdens förslag är att den kommunala medfinansieringen 
faktureras med 1/5 årligen under åren 2023-2027 (se kolumnen årligt 
belopp): 

                                               

Beslutsunderlag 
Bilaga Lokal utvecklingsstrategi for Leader Gastrikebygden 2023-2027 
Bilaga SJV beslut om urvalskommitténs poängsättning av 40 lokala 
utvecklingsstrategier 
Bilaga SJV beslut om fördelning av medel till Leader i Sverige 2023-2027 
Bilaga SJV meddelande om prioritering av Leader Gästrikebygden 
Ansökan om kommunal medfinansiering för Leader Gästrikebygden 2023-
2027                          

Beslutet ska skickas till 
Leader Gästrikebygden 



 
 

Till Gästriklands kommuner  

Från styrelsen för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling 2022-06-15 

 

Angående: 

Kommunal medfinansiering av programmet Leader 2023-2027  

 

Bakgrund 

Gästriklands fyra kommuner har varit medfinansiärer av Leader Gästrikebygdens verksamhet sen 

den startade 2008. Varje kommun har också en ledamot i leaderföreningens styrelse och 

därigenom god insyn i verksamheten.  

 

Leaderverksamheten drivs kopplat till EUs program för lokalt ledd landsbygdsutveckling. Leader 

Gästrikebygden har deltagit i två programperioder (2007-2013 och 2014-2020/22) och nu är vi 

med i förberedelsearbetet för kommande programperiod 2023-2027.  

 

Grunden i Leader oavsett programperiod är leadermetoden. Den bygger på att 

utvecklingsinsatser utgår från, av och med de som berörs och i samarbete mellan deras 

offentliga, privata och ideella aktörer (trepartnerskap). Det lokala perspektivet är det centrala. 

Först tar trepartnerskapet tagit fram en utvecklingsstrategi och bildar en förening som ska förvalta 

strategin. De som bor, lever och verkar i området kan lämna in finansieringsansökningar till 

leaderföreningen vars styrelse prioriterar vilka ansökningar som ska finansieras. Prioriteringen 

utgår från hur väl ansökningarna förväntas bidra till utvecklingsstrategins mål. Formellt 

myndighetsbeslut att bevilja finansiering till de prioriterade projekten fattas av Jordbruksverket.  

 

Förberedelser för den nya programperioden 2023-2027 startade igång på allvar under 2021. 

Först arbetade vi fram en ny utvecklingsstrategi för vårt leaderområde i en öppen och transparent 

process där många olika aktörer och privatpersoner medskapade. Alla fyra Gästrikekommuner 

inkom med skriftliga avsiktsförklaringar gällande den nya programperioden. Ansökan om att bilda 

leaderområde skickades in till Jordbruksverket innan deadline den 15 oktober 2021. 

Förberedelsearbetet, där strategiframtagandet ingår, finansierades av EUs Landsbygdsfond och 

Region Gävleborg. Mer information om processen och strategin hittar du här: 

https://www.leadergastrikebygdenllu.se/ny-strategi-2023. 

 

Den 2 juni 2022 kom besked från Jordbruksverket om att de hade godkänt vår ansökan och att vi 

är ett av 40 prioriterade leaderområden. Vi erbjöds en totalbudget på 39,437 mkr för 

programperioden Leader 2023-2027. Budgetens storlek baserades på flera urvalsnycklar där 

strategins poäng viktades till 30% och övriga nycklar som geografisk storlek, antal invånare och 

bastilldelning viktades till 70%. En extern bedömningskommitté ansvarade för bedömning av 

strategierna. Leader Gästrikebygden är ett av landets minsta leaderområden både gällande 

geografi och befolkning men av alla inkomna strategier fick vår högst poängbedömning (se bilaga 

prioritering och bedömning). 

 

För att gå från prioriterad till beviljad behöver vi (liksom alla övriga 39 leaderområden) 

komplettera ansökan senast den 15 oktober 2022. Om vi lyckas med kompletteringen räknar vi 

med att den nya programperioden startar igång i skarpt läge 2023. Ansökningar om stöd till 

utvecklingsidéer tas emot från 2023 till och med 2027. Programperioden slutredovisas senast juni 

2029. En viktig del i kompletteringen är att säkra 33% medfinansiering av erbjuden budget. Detta 

är samma procentuella medfinansieringsbehov som gällt under tidigare programperioder. 

https://www.leadergastrikebygdenllu.se/ny-strategi-2023


 
 
Förslag 

Vårt förslag är att Gästrikekommunerna gemensamt med Region Gävleborg står för den 

medfinansiering som behövs för att kunna delta i programmet Leader 2023-2027. 

 

Leader Gästrikebygdens medfinansieringsbehov för programperioden Leader 2023-2027 är 

13 014 344 kr (33% av 39 437 405 kr). Den summan föreslås delas hälften var mellan 

Region Gävleborg och Gästrikekommunerna. Vårt önskemål är beslut om medfinansiering 

fattas innan den 15 oktober 2022 eftersom det är sista möjliga dag för komplettering till 

Jordbruksverket. 

 

Vårt förslag till fördelningen av kommunernas andel av medfinansiering baseras på 

befolkningsstorlek. Sandviken och Gävle kommun ingår delvis i Nedre Dalälvens 

Leaderområde och därför har vi undantagit befolkningen i Hedesunda, Österfärnebo och 

Gysinge från beräkningsunderlaget. I underlaget har vi inkluderat städernas befolkning 

eftersom en välmående och attraktiv landsbygd är en förutsättning för hela kommunens 

utveckling. 

 

Vårt förslag är att den kommunala medfinansieringen, om den beviljas, faktureras med 1/5 

årligen under åren 2023-2027 (se kolumnen årligt belopp). 

 

Totalt belopp per finansiär 

Andel av 

budget 

Årligt belopp 

åren 2023-2027 Finansiär 
 

26 423 061 

 67% 

 EUs landsbygdsfond  

via Jordbruksverket och 

programmet Leader 2023-2027. 

6 507 171 kr 16,5% 

 Region Gävleborg  

1:1-medel* 

4 246 706 kr 10,77% 

 

849 341 kr Gävle kommun 

1 605 827 kr 4,07% 

 

321 165 kr Sandvikens kommun 

404 891 kr 1,03 % 

 

80 978 kr Hofors kommun 

249 749 kr 0,63% 

 

49 950 kr Ockelbo kommun 

39 437 405 kr 100%  Totalt 
 

 
*Stödansökan skickades in till Region Gävleborg den 13 juni 2022, den bygger på samma 

finansieringslösning som föreslås ovan. I den ansökan framgår att den kommunala medfinansieringen 

ännu inte är beslutad och att ansökan om medfinansiering ska skickas ut till kommunerna omgående. 

Region Gävleborg har lovat att deras styrelse kan fatta beslut om sin andel innan den 15 oktober 2022 

för samtliga tre leaderområden i Gävleborgs län. 



 
 
 

För kännedom så liknar vårt upplägg med kommunerna och regionen som medfinansiärer 

det upplägg som grannleaderområden i Gävleborgs län (Hälsingebygden och Nedre 

Dalälven) planerar. Finansieringsupplägget med kommuner tillsammans med region finns i 

ytterligare några leaderområden i landet även om det vanligaste är att kommunerna står för 

hela medfinansieringen. Programkravet är att medfinansieringen på 33% utgörs av offentliga 

pengar som inte kommer från EU-stöd. 

 

 

Bifogade bilagor: 

Leader Gästrikebygdens utvecklingsstrategi för 2023-2027 

Jordbruksverkets meddelande om prioritering  

Urvalskommitténs poängsättning av samtliga inkomna utvecklingsstrategier 

 

 

Avsändare: 

Styrelsen för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling  

 
Kommunernas representanter i leaderföreningens styrelse 

Tomas Isaksson, Hofors 

Erika Engvall Stefansson, Gävle 

Marie Lind, Sandviken 

Mimmi Ekström, Ockelbo 

 

För mer information kontakta: 

Theres Sundberg, Verksamhetsledare för Leader Gästrikebygden 

info@leadergastrikebygdenllu.se, 070- 245 21 01 

leadergastrikebygdenllu.se  
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Sammanfattning 

Vi gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande. 

Så lyder visionen för Leader Gästrikebygdens strategi för programperioden 2023–
2027. Strategins målsättningar är att bidra till hållbara och attraktiva livsmiljöer 
samt hållbar lokal ekonomi. Målen ska nås genom utvecklingsprojekt kopplade till 
insatsområdena Stärk platsen! Stärk människorna! och Stärk företagsamheten! 

Strategins framtagande och genomförande präglas av fyra övergripande principer - 
hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt Leadermetoden. Leadermetoden innebär att de 

utvecklingsprojekt som finansieras av strategin ska bygga på lokala behov, 

engagemang, nytänkande och samarbete. Här deltar föreningsliv, företagande och 

det offentliga på lika villkor. Det lokala är vår styrka och vi är övertygade om att 

hållbar utveckling måste utgå från de som bor, lever och verkar i området. 

Vårt geografiska verksamhetsområde är 4015 km2 stort, har 54 989 invånare och 

inkluderar helt eller delvis kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

Området gränsar till Bottenhavet, landskapen Hälsingland, Dalarna och Uppland 

samt har pendlingsavstånd till Arlanda flygplats och Stockholm. 
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Summary 

We make our rural area more sustainable, attractive and vibrant. 

This is the vision for Leader Gästrikebygden's strategy for the program period 
2023–2027. The strategy's objectives are to contribute to sustainable and attractive 

living environments and a sustainable local economy. The goals will be achieved 

through development projects linked to the focus areas; Strengthen the place! 

Strengthen the people! and Strengthen business initiatives! 

The development and implementation of the strategy is characterized by four 

overarching principles - sustainable development, equal treatment and non-

discrimination, equality between women and men and the Leader method. The 

Leader method means that the development projects financed by the strategy must 

be based on local needs, commitment, innovation and cooperation. Associations, 

companies and the public sector participate on equal terms. The local perspective is 

our strength and we are convinced that sustainable development must be based on 

those who live and work in the area. 

Our geographical area is 4015 km2 in size, has 54,989 inhabitants and includes in 
whole or in part the municipalities of Gävle, Hofors, Ockelbo and Sandviken. The 

area borders to the Bothnian Sea, the provinces of Hälsingland, Dalarna and 

Uppland and has commuting distances to Arlanda Airport and Stockholm. 

 
  



4(38) 

Innehåll 
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Gästrikebygden 2023–2027 ........................... 1 

Sammanfattning ........................................................................................................ 2 

Summary ................................................................................................................... 3 

1 Landsbygdsutveckling genom Leader ............................................................... 5 

2 Strategins framtagning ...................................................................................... 5 

3 Utvecklingsområdet ........................................................................................ 10 

3.1 Tabell med statistik ................................................................................. 10 

3.2 Områdesbeskrivning ............................................................................... 11 

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter .......................................................... 14 

4 Mål, insatsområden och indikatorer ................................................................ 17 

4.1 Vision ...................................................................................................... 17 

4.2 Mål .......................................................................................................... 17 

4.3 Insatsområden ......................................................................................... 18 

4.4 Indikatorer och målvärden ...................................................................... 19 

5 Genomförande ................................................................................................. 25 

5.1 Kommunikation ...................................................................................... 25 

5.2 Urvalsprocess .......................................................................................... 27 

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer ....................................... 27 

5.4 Effekter .................................................................................................... 28 

5.5 Hur främjar strategin innovation? ........................................................... 29 

5.6 Övergripande principer ........................................................................... 31 

6 Organisation .................................................................................................... 33 

6.1 Partnerskapet och föreningen .................................................................. 33 

6.2 Föreningens styrelse ................................................................................ 33 

6.3 Drift – den operativa verksamheten ........................................................ 35 

7 Uppföljning och utvärdering ........................................................................... 37 

 
  



5(38) 

1 Landsbygdsutveckling genom Leader 
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 
genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 
verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 
även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen.  
 
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 
utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 
insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 
rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.  
 
Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 
och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 
strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 

2 Strategins framtagning 
Det är den ideella föreningen Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling som 
har drivit verksamhet programperioden 2014–2020, som också har varit 
initiativtagare och projektägare för framtagandet av denna strategi. 
 
Den övergripande ambitionen i framtagandet av strategin har varit att skapa ett 
bra och relevant verktyg för att arbeta med lokalt ledd landsbygdsutveckling från 
2023 och framåt. Strategins mål och insatsområden ska vara baserade på lokala 
behov, förutsättningar och lokalt engagemang. För att lyckas har vi strävat efter att 
skapa en öppen, bred och inkluderande strategiprocess med hög delaktighet från 
såväl ideell som privat och offentlig sektor. Vi har också strävat efter att strategin i 
alla sina delar ska främja EU:s övergripande principer; hållbar utveckling,  
likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och 
män.   
  
Arbetet startades upp på leaderföreningens årsmöte i april 2019, då  
medlemmarna gav styrelsen i uppdrag att förbereda för en ny programperiod. När 
Jordbruksverket informerat om förutsättningar tog arbetet fart fullt ut. Vi 
förankrade ambitionen att arbeta fram en ny strategi med områdets kommuner som 
gav oss positiva avsiktsförklaringar. Därefter sökte och beviljades vi 
medfinansiering från Region Gävleborg för strategiarbetet. För att organisera 
arbetet tillsatte vi en strategigrupp med nio representanter från leaderföreningens 
styrelse och anställda. Strategigruppen representerade offentlig, ideell och privat 
sektor samt många års erfarenhet av leaderarbete. Strategigruppen har agerat 
styrgrupp och drivit arbetet framåt tillsammans med en extern konsultresurs från 
Visionskontoret.  
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Under strategins framtagning har det varit viktigt att ta vara på tidigare erfarenheter 
och upparbetad kunskap om leaderarbete från två tidigare programperioder. 
Sammansättningen av strategigruppen skapade bra förutsättningar för det och vi 
har aktivt utforskat vilka lärdomar vi behöver ta med oss in i den nya strategin. 
Insikter från den halvtidsutvärdering av programverksamheten som vi genomförde 
år 2019 har varit särskilt värdefulla. 
 
Programperioden för 2023–2027 finansieras i likhet med programperiod 2007–
2013 enbart av Landsbygdsfonden. Det är en förändring från programperioden 
2014–2020 som finansierats av EU:s fyra investeringsfonder och vi arbetade aktivt 
med havs- och fiskerifonden. Vår ambition har varit att ta tillvara på de nätverk och 
samarbeten som fiskefondsarbetet skapat in i den nya strategin och 
programperioden. I stort har många val i framtagandet av strategin relaterats till 
insikter från tidigare programperioder. Resonemang kring hur vi har tänkt går att 
läsa i strategins olika kapitel. 
  
En definierad process i tre perioder  
Arbetet med att ta fram den nya strategin har följt tydliga riktlinjer från 
Jordbruksverket. Strategiarbetet startade med en inventering av områdets nuläge 
och lokala vilja, det analyserades i en SWOT-analys för att lyfta viktiga behov och 
möjligheter och utifrån det formulera vision, mål, insatsområden och indikatorer.  
När strategins inriktning var klar designade vi organisation, kommunikation, 
uppföljning och utvärdering utifrån detta i kombination med tidigare erfarenheter 
och lärdomar. För att skapa en tydlig struktur i arbetet och säkerställa lokal 
förankring beslutade strategigruppen i tidigt skede att driva strategiarbetet uppdelat 
i tre tidsperioder:   
  

• Period 1 - Lokal förankringsprocess och omvärldsanalys  
• Period 2 - Remiss och samordning 
• Period 3 - Slutförande och kvalitetssäkring  

 
Period 1 - Lokal förankringsprocess och omvärldsanalys  
Det främsta syftet i period 1 var att säkerställa relevanta insikter till strategin 
genom en bred inkluderande demokratisk process, öppen för alla att delta i. 
Perioden pågick under april - maj och innebar att driva en lokal förankringsprocess, 
att genomföra en omvärldsanalys, att göra en SWOT-analys och tydliggöra behov 
och möjligheter samt arbeta fram förslag på mål och insatsområden inför remiss.  
   
Den lokala förankringsprocessen 
Ambitionen i den lokala förankringsprocessen var att ge alla möjligheten att bidra 
till den nya strategin. Därför arbetade vi för att involvera alla de som bor, lever och 
verkar i området – från den breda allmänheten, till särskilt relevanta aktörer för 
strategins genomförande. Webbsida, sociala medier, e-post, telefonsamtal och 
pressmeddelanden var viktiga kanaler för att bjuda in till processen. De främsta 
verktygen för att samla in input var en enkät, samtalsträffar och workshops.   
 



7(38) 

Värt att notera är att framtagandet av strategin genomfördes med hänsyn till 
restriktioner pga. Covid 19. Med anledning av det satsade vi på samskapande i 
digitalt format, vilket fungerade över förväntan. Självklart saknade vi kvaliteterna 
med fysiska möten. Restriktionerna innebar samtidigt att vi och deltagarna tog 
klivet att använda de olika digitala möjligheter som finns. Sannolikt bidrog det till 
att fler personer och målgrupper deltog i processen, än de som normalt väljer att 
vara med på fysiska möten i bygdegårdar.  
 
För att skapa struktur i arbetet med att fånga lokal vilja, behov och förutsättningar 
valde vi att designa en metod i form av en tratt delat i tre delar. Vi trattade ner från 
ett brett perspektiv. för att sen smalna av. Den översta, breda delen av tratten fick 
arbetsnamnet ”gör din vilja hörd!”, delen i mitten kallades ”vad tycker din 
granne?” och den sista delen fick namnet ”vår riktning”.    
  

• Gör din vilja hörd!  
I denna fas var fokus att öppet och brett bjuda in till möjligheten att bidra 
till lokal utveckling, genom att svara på enkät och/eller delta i 
samtalsträffar. I arbetet använde vi olika kommunikationskanaler. Särskilt 
framgångsrikt var när två ambassadörer från leaderföreningen spelade in 
filmer med uppmaningen att svara på enkäten och delta i samtalsträffarna. 
Filmerna sponsrades och fick enligt statistik på Facebook drygt 9000 
visningar. En annan betydande insats var att vi aktivt följde upp att 
inbjudan nått fram till aktörer som vi antog borde vara intresserade av att 
samskapa, exempelvis leaderföreningens medlemmar och projektägare. Vi 
såg behov av att särskilt fånga unga invånares perspektiv. Därför 
genomförde vi riktade i satser i samarbete med högstadieskolor och 
ungdomsgårdar, där vi gav ungdomar möjlighet att delta i workshops. Vi 
designade även enkäten med en fördjupning riktad till unga under 20 år.  
 
Sammanlagt svarade över 300 personer på enkäten, ett femtiotal 
högstadieungdomar deltog i workshops och ett trettiotal personer deltog i 
samtalsträffarna. Deltagarna kom från hela leaderområdet och 
representerade såväl engagerade privatpersoner som företag, föreningar 
och offentliga aktörer.   
  

• Vad tycker din granne?  
I den här fasen var fokus att presentera en första sammanställning av den 
input som kommit in. Syftet var att dels ge möjlighet att reagera på och 
diskutera innehållet, dels öppna upp för engagemang, delaktighet och 
sprida idékraft. Som verktyg använde vi oss av Mentimeter för att 
synliggöra reaktioner i realtid. Även i denna fas bjöd vi in öppet och 
brett. På mötet deltog representanter från ideell, privat och offentlig sektor. 
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De insikter som samlats in i fas 1 och 2 sammanställdes och inkluderades i 
SWOT-analysen. Till materialet adderades även insikter från redan 
befintliga andra relevanta lokala underlag som lokala utvecklingsplaner 
och tidigare genomförda workshops med bland annat barn och unga.  
 
Viktig input till SWOT-analysen var också den beskrivning av området 
som vi arbetade fram tillsammans med representanter från alla tre sektorer. 
Områdesbeskrivningen kompletterade den input som samlats in i enkät och 
samtalsträffar. Exempelvis med viktiga insikter om förutsättningar kring 
exempelvis näringsliv och arbetsmarknad, geografi, kulturliv samt service, 
livskvalitet och föreningsliv. För att säkerställa det externa perspektivet i 
SWOT-analysen genomfördes även en omvärldsanalys (se beskrivning 
nedan). I den fångade vi exempelvis upp viktiga mål och styrdokument 
från global, till lokal nivå. Analysen integrerades in under hot och 
möjligheter i SWOT-analysen.  

 
• Vår gemensamma riktning 

 Detta steg syftade till att säkerställa relevans och förankring genom att 
bjuda in till två workshops med särskilt inbjudna aktörer som vi identifierat 
som betydelsefulla. På mötet presenterades SWOT-analysen och de behov 
och möjligheter som utkristalliserat sig. Deltagarna fick möjlighet att 
reagera på och utveckla materialet. Resultatet blev konkret input till mål 
och insatsområden. Bland de anmälda deltagarna representerades RF-
SISU, LRF, Gästriklands besöksnäringsförening, MatVärden, 
Nyföretagarcentrum, Sportfiskarna, Bygdegårdarnas förbund, Hela Sverige 
Ska leva, Movexum företagsinkubator, Gästriklands kommuner, 
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Flera av aktörerna som 
bjöds in till workshops har också erbjudits att vara en del av partnerskapet 
för strategin. 

   
Omvärldsanalys  
För att säkerställa en relevant SWOT-analys, valde vi att genomföra en 
omvärldsanalys. Syftet med att genomföra en omvärldsanalys var att stämma av 
mot lokala, nationella och globala trender, strategier och program som påverkar 
vårt leaderområde. Här vill vi särskilt nämna Agenda 2030, EU:s gröna giv och 
landsbygdspolitik, Sveriges nationella strategi för cirkulär ekonomi samt den 
omvärldsanalys från Kairos Future ”Tolv trender för lokal utveckling” som vi 
beställt tillsammans med föreningen Lokal Utveckling Sverige - LUS.  I 
omvärldsanalysen har vi även inkluderat relevanta regionala och lokala planer som 
exempelvis Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi, livsmedelsstrategi och 
skogsprogram. I omvärldsanalysen arbetade vi systematiskt med att identifiera, läsa 
och analysera relevant underlag, för att tydliggöra återkommande mönster och 
behov. Omvärldsanalysen har sedan sammanfattats och inkluderats som det externa 
perspektivet under möjligheter och hot i SWOT-analysen, se bilaga 2.   
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Period 2 – remiss och samordning   
För att ytterligare bjuda in till medskapande och säkerställa lokal förankring, 
genomfördes en publik remissperiod. Önskat resultat av remissperioden var 
förankring och samordning med relevanta planer och mål i området. I 
remissdokumentet ingick områdesbeskrivning, behov och möjligheter, SWOT-
analys samt förslag på mål och insatsområden. Innan dokumentet gick ut på remiss 
presenterades det för och godkändes av leaderföreningens styrelse.  
 
Remiss  
Remissen fanns tillgänglig publikt på vår webbsida från juni till och med augusti. 
Till remissen skapade vi en enkät för återkoppling samt öppnade upp för remissvar 
via e-post och telefonsamtal. De aktörer vi tidigare identifierat som viktiga 
medskapare, uppvaktade vi särskilt med telefonpåminnelse om att svara på 
remissen. Det föll ut väl. I det uppsökande arbetet fångade vi även inspel 
från ytterligare några aktörer som inte tidigare deltagit aktivt i processen 
exempelvis Företagarna, Coompanion och Winnet.  
 
Vi fick in sammanlagt ett trettiotal remissvar som i stort bekräftade att strategin 
hade en röd tråd och gav utrymme för de utvecklingsbehov och möjligheter som 
finns i området. Samtidigt blev vi uppmärksammade på delar som behövde 
förtydligas på olika sätt.   
  
Samordning 
Att samordna strategin med andra aktörer med utvecklingsansvar är en viktig del i 
att säkerställa kvalitet och förankring av strategin. Därför bjöd vi in till särskilda 
workshops med leaderområdets kommuner, Region Gävleborg och Länsstyrelsen 
Gävleborg. Vi valde ut dessa aktörer eftersom de till stor del äger och förvaltar de 
planer, strategier och program som påverkar leaderområdet. Exempel på sådana 
planer är den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), Landsbygdsprogrammet, 
Regionala Serviceprogrammet, Regionala Skogsprogrammet, Strategi för lokal 
mat, kretsloppsplaner, näringslivsstrategier, översiktsplaner etc.  
 
Även om respektive organisation varit representerade bland aktörerna i period 1, 
möjliggjorde workshoparna att fler representanter fick chans att involveras i 
strategiarbetet. Det gav även chansen att fokusera på hur strategin passar i deras 
eget sammanhang. Vi genomförde workshops med tre av fyra kommuner där 
politisk ledning och högre tjänstemän deltog. Den fjärde kommunen gav 
återkoppling via e-post i stället. Tillsammans med grannleaderområden i 
Gävleborgs län bjöd vi in till och genomförde en workshop där tjänstepersoner från 
Länsstyrelsen Gävleborgs enhet för landsbygdsutveckling samt Region Gävleborgs 
strateger för regional utveckling och service deltog. Den återkoppling vi fick från 
dessa workshops var att vår strategi hade goda förutsättningar att samverka med 
och komplettera övriga insatser och program, den regionala utvecklingsplanen för 
länet inte minst. Samtidigt såg vi gemensam potential i och idéer för mer 
samhandling, informationsdelning och lärande i genomförandet.  
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Det kan dels ske genom representation i leaders styrelse, dels genom att 
tillsammans testa och utvärdera metoder för samordning under hela 
programperioden - allt för att förstärka effekten av våra olika insatser. Regionen 
och Länsstyrelsen kompletterade senare med skriftliga remissvar.  
 
Avslutningsvis genomförde vi även avstämningsmöten med våra 
grannleaderområden Hälsingebygden, Nedre Dalälven, DUO Dalälvarna. Syftet var 
att försäkra oss om att våra respektive strategier ger utrymme för att ta vara på de 
behov, möjligheter och synergieffekter som finns mellan våra områden. Vi har lärt 
oss från tidigare programperioder att det finns många naturliga samarbeten över 
gränserna och bedömer att våra kommande strategier kommer att möjliggöra 
fortsatt gränsöverskridande samarbete. Läs mer om samordning och samarbete med 
andra aktörer under genomförandet i kapitel 5.3 
   
Period 3 – Slutförande och kvalitetssäkring  
Syftet med denna period var att arbeta in den återkoppling som framkommit under 
remissperioden. I denna period säkerställde vi även att hela strategin följer en 
tydlig röd tråd från områdesbeskrivning, behov och möjligheter till vision, mål och 
insatsområden och att organisation och genomförandet beskrivits på ett tydligt 
sätt. I det säkerställde vi även att strategin främjar de övergripande principerna. 
Materialet bearbetades av strategigruppen och hela leaderföreningens styrelse 
uppmanades att läsa och lämna synpunkter. 
   
Period tre pågick september-oktober och avslutades med att styrelsen fattade beslut 
om att godkänna innehållet och att strategin ska användas som underlag för att 
ansöka hos Jordbruksverket om att bilda leaderområde i den nya programperioden.  

3 Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 
Ämnesområde Variabel Värde 

Områdets storlek 
Antal invånare 54 989  
Storlek i km² 4015,365 
Invånare per km² 14 

Befolkningsstruktur 

Andel av befolkningen 
som är utrikes född 8,53 
Andel av befolkningen i 
intervallerna (%): Kvinnor Män 

0–14 år (0–15)  8,94 9,22 
15–24 år (16–24)  3,88 4,58 

25–44 år 10,72 11,04 
45–64 år 13,22 14,35 

65-år 11,99 12,05 
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3.2 Områdesbeskrivning 
Leaderområdet 
Leaderområdet för kommande programperiod omfattar merparten av landsbygden i 
Gästriklands fyra kommuner Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken. Exkluderat är 
centrala Gävle och centrala Sandviken som båda har över 20 000 invånare samt 
Hedesunda och Österfärnebo som tillhör ett annat leaderområde. Totalt berörs 
54 989 invånare och ett område på 4015 km2. Områdets kommuner skiljer sig åt 
både till i storlek och karaktär. Gävle kommun ligger i kustlandet och är störst både 
till yta och befolkningsmängd. Övriga kommuner är mindre och belägna i inlandet. 
Gemensamt är dock att avstånden är relativt korta mellan städer och landsbygd i 
området.   
 
De fyra kommunerna ingår alla huvudsakligen i landskapet Gästrikland och utgör 
tillsammans med kommunerna i Hälsingland Gävleborgs län. Gävle är residensstad 
i länet. Förutom Hälsingland i norr gränsar landskapet Gästrikland till Uppland i 
söder och Dalarna i väster. Österut är kustlinjen mot Bottenhavet. 
Gränsöverskridande samverkan mellan landskapen finns det flera exempel på inom 
friluftsliv, idrott, naturvård, besöksnäring och samhällsservice.  
 
Näringsliv och arbetsmarknad 
I Gästrikland finns världsledande tillverkningsindustrier inom stål och papper som 
Ovako, Sandvik och Billerud Korsnäs som trots effektiviseringar har många 
anställda. Här finns en av Sveriges största containerhamnar för import och export 
och det pågår etablering av Microsofts serveranläggningar. I området finns många 
små och medelstora bolag representerade i en stor bredd av branscher. Förutom 
underleverantörer till tillverkningsindustrin så finns det exempelvis företag inom 
bygg, besöksnäring, service, handel, fiske, jord- och skog. Här finns flera stora 
statliga arbetsgivare som Lantmäteriet, Högskolan i Gävle, Statens servicecenter, 
ESF, CSN, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Även kommunerna, 
Region Gävleborg och Länsstyrelsen är viktiga arbetsgivare. Flera av de stora 
arbetsgivarna har sina kontor och fabriker i exkluderade delar av leaderområdet, 
men de är viktiga för hela områdets arbetsmarknad. 
 
Områdets näringsliv och arbetsmarknad påverkas av megatrender som 
strukturomvandling från industri till tjänstesamhälle samt behovet av omställning 
till klimatsmarta och digitala lösningar. Området är en kritisk plats i landet för 
tillgång till elenergi. Det lockar både till etableringar av energiintensiva 
verksamheter och skapar behov av utbyggnad av elproduktion. Varje år rankar 
Svenskt näringsliv det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner genom en stor 
årlig enkätundersökning. Områdets kommuner har återkommande rankats lågt, men 
kontinuerliga utvecklingsinsatser pågår för att klättra i ranking. Arbetsmarknaden i 
området har utmaningar med hög arbetslöshet, den är mest tydlig hos grupper som 
saknar tillräckliga språkkunskaper, yrkeserfarenheter eller relevant utbildning. 
Brist på rätt erfarenhet och utbildning skapar utmaningar för områdets arbetsgivare 
att rekrytera och glappet mellan efterfrågan och utbud finns i flera branscher.  
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Livskvalitet och föreningsliv 
Närhet till natur och tillgång till många olika fritidsaktiviteter är två aspekter som 
bidrar till livskvalitet. Området är relativt litet geografiskt med förhållandevis korta 
avstånd. Det gör att många kan bo på landsbygden men samtidigt ha nära till 
stadens större utbud. Det är inte alls ovanligt att bo i en kommun och jobba eller 
studera i en annan. Här finns en bred variation av boendemiljöer från tätorter till 
byar i mer utpräglad lands- och kustbygd.  
 
Det finns en del fritidsbostäder i synnerhet i vattennära lägen och i närheten av 
Kungsbergets skidområde. På flera platser i området är efterfrågan på bostäder 
större än utbudet. Brist på passande bostäder för unga och seniorer gör 
bostadsrotationen trög. Det pågår och planeras för nybyggnation av bostäder på 
flera platser i området.  En utmaning för bostadsbyggande i vissa områden är 
otillräcklig tillgång till kommunalt vatten och avlopp. 
 
På vissa orter har antalet invånare minskat vilket tillsammans med politiska beslut 
påverkat det lokala utbudet av fritidsaktiviteter, skola och barnomsorg. På andra 
platser har invånarantalet ökat, inte minst i samband med flyktingvågen 2015 då 
många flyktingar från Afrika och Asien kom hit. Många av dem har valt att göra 
Gästrikland till sitt fortsatta hem. Alla invånare i området utgör en viktig resurs, 
inte minst de som flyttat hit från andra platser och har ett svagare nätverk. Vissa 
kan behöva insatser för att få chansen att inkluderas i och bidra till lokalsamhället 
och arbetsmarknaden.  
 
Vissa orter i området har en stark egen identitet och sammanhållning, andra har 
utmaningar och svagare gemenskap. Här finns ett rikt föreningsliv som ofta är 
motorn för mycket av det som händer oavsett om det handlar om att driva 
ungdomsgårdar, kulturevents, idrottsanläggningar, studiecirklar eller ta fram lokala 
utvecklingsplaner. Idrottstraditionen är stark och det finns ovanligt gott om 
sportanläggningar i förhållande till folkmängd. Flera föreningar driver en 
blandning av ideell och kommersiell verksamhet och är ofta viktiga 
samarbetspartners till det offentliga och näringslivet. Det är inte ovanligt att 
föreningarna äger och förvaltar viktiga anläggningar och mötesplatser för ortens 
invånare. Vissa föreningar har anställd personal, även om det mesta arbetet utförs 
ideellt av de aktiva eller av föräldrar till de som deltar i aktiviteter, de som vill 
umgås med andra eller brinner för sitt lokalsamhälle. Utmaningar som flera 
föreningar delar är att få ekonomin att gå ihop och att få tillräckligt många att axla 
ideella förtroendeuppdrag, även om det finns de som hittat fungerande lösningar. 
Ofta finns ett fåtal nyckelpersoner på varje ort, inte sällan är det seniorer, som bär 
upp flera viktiga roller i föreningslivet.  
 
Service och infrastruktur 
Alla är vi beroende av tillgång till drivmedel och mat samt offentlig service av 
olika slag. I leaderområdet finns det både centralorter med omfattande serviceutbud 
och byar som helt eller delvis saknar lokal service. Ofta finns mat och drivmedel 
inom två mils avstånd men avståndet till skolan kan vara längre än så.  
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Under senare år har flera byskolor, mataffärer och drivmedelsmackar avvecklats 
eller tagits över i andra driftsformer. 
 
Det är inte ovanligt att en liten mataffär spelar en betydande roll som lokal 
servicepunkt och erbjuder tjänster och produkter utöver sitt standardutbud. 
Exempelvis drivmedel, fikahörna, turistinformation, utskrifter, Wifi, 
paketutlämning och andra ombudstjänster. Där så är fallet skulle en nedläggning få 
stora konsekvenser för lokalsamhället. Tillgången till bredband är ganska bra i 
området men det finns fortfarande byar som saknar fiber. Där fiber finns utgör det 
en betydande förutsättning för god livskvalitet, där det saknas är det en påtaglig 
begränsning för studier, jobb och fritid.  
 
I området finns flera större vägar främst i form av E4 mellan norr och söder samt 
E16 mellan öst och väst. Gävle är en järnvägsnod med anslutning mot norr, söder 
och väster med en restid på 60 min till Arlanda och mindre än två timmars resa till 
Stockholm. I kustområdet finns dels en växande containerhamn i Gävle och en 
mindre hamn i Norrsundet, båda anslutna till järnväg. 
 
Utbudet av buss och tågförbindelser varierar i området. Centralorterna ofta har god 
försörjning medan kollektivtrafik helt eller delvis saknas på mindre orter. På de 
platser där det saknas välfungerande kollektivtrafik är de boende hänvisade till 
egna transportmedel. Det finns intresse för att cykelpendla men på många platser är 
säkra cykelbanor en bristvara. Många som bor lantligt har bilen som sitt främsta 
transportmedel. Det är vanligt att ett hushåll har dubbla bilar och att tonåringar har 
egen A-traktor för att pendla till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Oavsett 
transportmedel är många beroende av ett väl fungerande vägnät. Ansvaret för 
vägarna ser olika ut och fördelas främst på Trafikverket, kommun och lokala 
samfälligheter.  
 
Natur och kulturresurser 
I vårt område finns ett rikt och varierat naturutbud av skog, hav, sjöar, vattendrag, 
berg, åsar och odlingslandskap. Gästrikland är ett av Sveriges skogrikaste och 
rovdjurstätaste områden. Skogen ha många användningsområden, här samsas 
skogsproduktion, rekreation, vindkraftsparker, jakt, besöksnäring, naturreservat 
och biotopskyddade områden. Det öppna odlingslandskapet är begränsat och just 
därför extra viktigt för områdets matproduktion och djurhållning. 
 
Allt fler invånare och besökare efterfrågar tjänster och infrastruktur kopplade till 
ordnade naturupplevelser. På senare år har det vuxit fram flera företag som nischat 
in sig på det. I området finns gott om lättillgänglig natur.  
Ett exempel är den nästan 40-mil långa landskapsleden Gästrikeleden som går 
genom landskapets skogs- och kulturlandskap med tillhörande rastplatser och 
kartor. Andra exempel är miltals med längdskidspår, kartlagda paddelrutter, 
skyltade skogsstigar för MTB-cyklister, förutsättningar för sportfiske och 
naturhamnar för båtar.  
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Det finns gott om kulturhistoria med platser där järn tillverkats och förädlats. Vissa 
gamla bruk har utvecklats till populära besöksmål där föreningsliv och företagande 
samspelar, andra bruk för en slumrande tillvaro.  

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 
Områdets behov och utvecklingsmöjligheter ligger till grund för strategins mål och 
insatsområden och de bygger på en SWOT-analys. SWOT är en engelsk 
förkortning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Hur underlaget till analysen 
tagits fram beskrivs i kapitel 2. I analysen utgår styrkor och svagheter främst från 
invånarnas upplevelse av att bo, leva och verka lokalt, medan möjligheter och hot 
mer visar hur omvärlden kan påverka. Vårt leaderområde är en helhet som utgörs 
av unika platser med unika invånare. Analysen fokuserar på de behov och 
möjligheter som delas av många. Hela SWOT-analysen finns som bilaga till 
strategin. Här presenterar vi en sammanfattning av de behov och 
utvecklingsmöjligheter som bedömts som viktigast fördelade på följande 
kategorier:  
 

• Service och infrastruktur  
Bättre tillgång till kommersiell och offentlig service samt infrastruktur i 
form av kollektivtrafik, cykelbanor, vägar och bredband via fiber lyfts 
återkommande som behov för att skapa mer attraktiva platser. Det är också 
utvecklingsmöjligheter för exempelvis hållbara transport- och 
servicelösningar, jämställdhet, digitalisering, folkhälsa och nya jobb.    

 
• Kultur, aktiviteter och mötesplatser  

Det finns en efterfrågan på fler fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 
samt fler lokala evenemang. Det finns också behov av nya eller förbättrade 
sociala mötesplatser i såväl fysisk som digital miljö, för invånare i alla 
åldrar. Det finns många befintliga lokaler och utemiljöer som används 
ganska lite och därför ofta saknar det underhåll och modernisering som 
skulle behövas. Dessa behov skapar många utvecklingsmöjligheter, dels 
för att skapa nytt, dels för att tillvarata och kombinera de resurser som 
redan finns på ett hållbart sätt. Exempelvis befintliga lokaler och ytor som 
skulle kunna utvecklas för fler målgrupper och aktiviteter. Det finns också 
potential i att tillsammans med barn och unga utforska behoven och bredda 
fritidsutbudet.  

 
• Natur och utemiljö  

Naturen som finns nära är en styrka för området och erbjuder livskvalitet, 
rekreation och försörjning för många.  
Det finns behov att tillgängliggöra naturen för fler, skydda och skapa bättre 
förutsättningar för djur och natur samt att hitta balansen mellan äganderätt 
och användande. Det finns utvecklingsmöjligheter kopplat dels till miljö- 
och klimatinsatser och nya affärsmöjligheter, dels lösningar för att 
tillgängliggöra platser för fler att använda på ett hållbart sätt.  
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• Föreningsliv  
I nästan alla orter i området finns idrotts-, väg- och 
hembygdsföreningar. Ofta finns också föreningar inom exempelvis 
kultur, musik, motorsport, fiske och jakt. Föreningarna har 
möjligheter att bidra till livskvalitet med tryggare platser, ökad 
inkludering och social samverkan. Många, men inte alla föreningar, 
har behov av att engagera och rekrytera fler ledare, 
styrelseledamöter och ideellt aktiva så att fler gör mer. Ekonomi är 
en utmaning för många föreningars och det finns både behov och 
möjligheter kopplat till detta. 

 

• Bostäder  
Det finns efterfrågan på fler bostäder och bättre bostadsrotation. Det finns 
utvecklingsmöjligheter i att tillgängliggöra attraktiva platser för att bygga 
nya hus, skapa fler alternativ för unga som vill flytta hemifrån och för 
seniorer som vill lämna sin villa men bo kvar på orten. Det förekommer 
också behov av att hantera hus som står öde eller oanvända, som sänker 
attraktionskraft och hindrar utveckling. 

  
• Entreprenörskap och företagande   

Entreprenörskap och företagarkraft är en bärande del för 
samhällsutvecklingen lokalt och det är viktigt att möjliggöra och underlätta 
för företagande och företagsetableringar. Genom företagande finns  
möjlighet att skapa fler arbetstillfällen och då minska arbetslösheten i 
området.  
 
Idag är näringslivet i området till stora delar kopplat direkt och indirekt 
till större tillverkningsindustrier. Det är en styrka men också ett potentiellt 
hot då de styrs av externa ägare och globala marknadskrafter. Det finns 
många små företag med behov av att bredda sin verksamhet eller 
generationsväxla för att bli långsiktigt hållbara. Besöksnäringen nämns 
ofta som en bransch med möjligheter att utvecklas med våra 
platsbundna tillgångar inom natur, kultur och idrott som bas. 
 
Sammantaget finns behov och möjligheter att bredda näringslivsstrukturen 
och uppmuntra till företagande men också samverkan, synergier och 
innovation mellan olika företag och näringar i hela området.   

  
• Livsmedelsförsörjning  

Lokal livsmedelsförsörjning och ökad självförsörjningsgrad är både ett 
behov och en möjlighet. Utbudet av lokalt producerade råvaror och 
livsmedel är låg i området, även om småskalig förädling blivit mer 
populärt på senare år och visar på utvecklingspotential.  



16(38) 

Det är viktigt för miljö, hälsa, krisberedskap och sysselsättning att främja 
och skapa bättre förutsättningar för lokal produktion, förädling 
och försäljning av livsmedel.  
   

• Hållbar omställning  
Det finns stora behov av ekonomisk, social och miljömässig omställning 
både i världen och i vårt leaderområde. Vi behöver 
hitta innovativa hållbara lösningar när de gamla lösningarna inte längre 
räcker till. Det finns stor utvecklingspotential i att öka kunskapen om 
utmaningarna och tillsammans finna hållbara lösningar. Potential och 
behov finns i hela lokalsamhället och det är viktigt att integrera hållbarhet i 
allt utvecklingsarbete – det är inte ett separat område. Samtidigt som det 
ska integreras i alla insatser ser vi nya möjligheter att utforska. 
Exempelvis med koppling till kompetensutveckling, cirkulära 
affärsmodeller, sociala företag delningsekonomi, ökad nyttjandegrad av 
lokaler, återbruk, kretslopp, hållbara transporter, bioekonomi och 
fossilfrihet.   

  
• Digital transformation  

Den digitala utvecklingen går snabbt och skapar behov och möjligheter för 
innovativa lösningar, ny teknik och kompetensutveckling. Den digitala 
transformationen möjliggör inflyttning, distansarbete, effektivisering, nya 
företagsidéer, nya sätt att samarbeta, mötas och medskapa. Samtidigt är det 
viktigt att vara medveten om att digitalt utanförskap kan uppstå där det 
finns behov av fiber för bredband.  

   
• Samarbete, nätverk och lärande  

Förbättrat samarbete och samverkan efterfrågas. Både lokalt och i hela 
området för att utveckla kompetens, dela erfarenheter och inspiration. Men 
också för att testa nya metoder, arbetssätt och processer. Det finns 
möjligheter att utveckla kommunikationskanaler, sammanhang och 
nätverk. Det finns många goda exempel att berätta om som kan bidra till 
mod och trygghet att våga driva och engagera sig i lokal utveckling. 
  

En sammanfattande analys är att vi ser att perspektivet bo, leva, verka är centralt. 
Vi ser ett ökat intresse för de resurser och tillgångar landsbygden har att erbjuda. 
Vi ser att vi har en nutid och framtid som kommer innebära mycket stor 
omställning inom flera sektorer, grundat i stora megatrender som digitalisering och 
hållbar utveckling – det ställer krav på innovation, mod, beteendeförändring och 
engagemang. Och vi ser att den utveckling som sker kan skapa goda förutsättningar 
för hela området att nå sin fulla potential. Genom de behov och möjligheter som 
beskrivs ser vi att hållbarhet, attraktivitet och ekonomi löper som en röd tråd. 
Baserat på detta har vi formulerat vår vision, mål och insatsområden.  
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4 Mål, insatsområden och indikatorer 

4.1 Vision 
En vision ska skapa mening och gemensam riktning för människor att medskapa 
till. En riktning som inspirerar till engagemang och en positiv framtid. Vår vision 
är:  
 
Vi gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande 
 
Visionen bygger vidare på föregående programperiods vision som var 
”Tillsammans skapar vi ett rikt och hållbart liv i Gästrikebygden”. En viktig 
utgångspunkt för begreppet ”attraktiv” är att en genuin attraktionskraft byggs 
inifrån och ut, genom identitet, tillhörighet, stolthet och engagemang. Det är de 
som bor, lever och verkar på en plats som tillsammans, genom engagemang och 
initiativ, skapar utveckling.  

4.2 Mål 
Strategins mål relaterar till visionen och baseras på de behov och 
möjligheter som beskrivs i kap 3.3, där vi ser att hållbarhet, attraktivitet 
och ekonomi löper som en röd tråd. Ambitionen är att målen ska vara relevanta i 
såväl närtid som framtid. Genomförbarhet och rådighet på lokal nivå har varit 
avgörande i val av mål. Målen är avstämda mot Gävleborgs regionala 
utvecklingsstrategi för 2020–2030 (RUS) samt lokala program och planer med 
koppling till hållbarhet, samhällsbyggande och näringsliv. Målen är även avstämda 
mot de mål som lyfts fram i länets övriga leaderstrategier, för att kunna skapa 
synergieffekter. Läs mer om avstämning och samordning i kapitel 2 samt 5.3. 
 
Hållbara och attraktiva livsmiljöer   
Attraktiva livsmiljöer utgörs av både platsen och människorna som bor, lever och 
verkar här. Begreppet livsmiljöer omfattar både fysiska och digitala miljöer, med 
andra ord de gemensamma rum vi delar såväl digitalt som analogt. För att uppnå 
målet behöver platsen upplevas som tillgänglig, hållbar och välkomnande för att 
skapa livskvalitet för invånare i alla åldrar. Men det är minst lika viktigt att 
invånarna upplever att de har förutsättningarna att leva ett gott liv och möjligheten 
att utveckla sin plats tillsammans. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är 
avgörande för att nå målet.   
 
Hållbar lokal ekonomi   
Möjligheten att bo, leva och verka på landsbygden är nära knutet till möjligheten 
att försörja sig som anställd eller som företagare. Vårt område behöver fler goda 
affärsidéer och utbud av varor och tjänster som skapar fler arbetstillfällen och 
minskar behovet av onödiga transporter. I en hållbar lokal ekonomi skapas 
möjligheter att investera i idéer, entreprenörer och nya samarbeten.  
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Den omställning som nu sker i samhället, med tyngdpunkt på digitalisering och 
hållbarhet skapar nya behov och möjligheter där vårt område har stor potential att 
utvecklas.   
  
Målen i relation till ambitioner inom EU  
Målen är grundade i den lokala viljan och samordnade med relevanta mål och 
strategier i omvärlden. De bidrar till målen för den Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling genom att knyta an till mål h, att: Främja sysselsättning, 
tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet 
bioekonomin och hållbart skogsbruk. EU:s övergripande principer, hållbar 
utveckling, likabehandling och icke-diskriminering, jämställdhet mellan kvinnor 
och män ska tillämpas i genomförandet av strategin. Läs mer om övergripande 
principer i kap 5.6.  
 

4.3 Insatsområden 
De tre insatsområden vi valt riktar fokus och energi mot målen hållbara och 
attraktiva livsmiljöer samt hållbar lokal ekonomi. De är samtidigt tillräckligt breda 
för att ge utrymme för projektidéer baserade på lokala behov, drivkrafter och 
engagemang. Lärdomar från tidigare utvecklingsarbete är att insatsområden 
behöver skapa riktning men också handlingsutrymme i en värld som präglas av 
osäkerhet och krav på flexibilitet och innovation. Ytterligare en erfarenhet är att 
många utvecklingsinsatser får breda synergieffekter vilket gör stuprörstänkande 
ineffektivt, vi förväntar oss att samtliga tre insatsområden i varierande grad 
kommer att bidra till de två målen.  
  
Alla utvecklingsinsatser oavsett insatsområde ska ha sin utgångspunkt i 
Leadermetoden. Det betyder att projekten ska bygga på lokala behov, engagemang, 
samarbete och nytänkande. Ytterligare gemensamma utgångspunkter för samtliga 
insatsområden är att de ska främja de övergripande principerna hållbar 
utveckling, likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan män 
och kvinnor. Insatsområdena är designade för att bidra till att uppfylla de 17 
odelbara Globala målen i Agenda 2030.  
  
Alla insatsområden kommer att följas upp med de indikatorer som lyfts fram i 
kapitel 4.4. På så sätt säkerställer vi att beviljade projekt inom respektive 
insatsområde bidrar till strategins målsättningar.  
  
Stärk platsen!  
Insatsområdet fokuserar på att utveckla platsen eftersom den är viktig för att uppnå 
strategins målsättningar. Utifrån de behov vi identifierat ger detta insatsområde 
möjligheter att jobba med olika aspekter av platsen.  
  
Vi begränsar inte vilka utvecklingsaktiviteter som kan ingå i projekten då de ska 
bygga på och motiveras ur just den lokala platsens behov och förutsättningar som 
berörs.  
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Förväntningar finns utifrån behovsanalysen på projekt som bidrar till bättre tillgång 
till service och infrastruktur, nya eller utvecklade mötesplatser, tillgängliga och 
välmående natur och kulturmiljöer, en bättre rotation på bostadsmarknaden och fler 
miljö- och klimatinsatser.  
  
Stärk människorna!  
Insatsområdet fokuserar på att stärka de som bor, lever och verkar i området 
eftersom de är avgörande för att uppnå strategins målsättningar. Det är förmågan 
och drivkraften hos människorna som gör skillnad och skapar utveckling och 
framtidstro, inte minst för social hållbarhet och en känsla av att bo och leva i en 
attraktiv bygd.  
  
Vi begränsar inte vilka utvecklingsaktiviteter som kan ingå i projekten då de bör 
bygga på och motiveras ur behoven för den målgrupp som respektive projekt vill 
stärka. Förväntningar finns utifrån behovsanalysen på projekt som bidrar till ökad 
delaktighet, tillit och trygghet; att avlasta eldsjälar och få fler att engagera sig i 
föreningslivet; att utveckla nya metoder och arbetssätt för hållbara föreningar;  
att utveckla fritids- och kulturverksamheter inte minst för barn och unga;  
att utveckla inkluderande nätverk och samarbeten samt kompetensutveckla 
invånare och stärka innovationsförmågan för att de ska få verktygen att medskapa 
till hållbar utveckling.  
 

Stärk företagsamheten!  
Insatsområdet fokuserar på att stärka förutsättningarna för att starta och utveckla 
livskraftiga affärsverksamheter, eftersom det är viktig för att uppnå strategins 
målsättningar.   
  
Vi begränsar inte vilka utvecklingsaktiviteter som kan ingå i projekten då de ska 
bygga på och motiveras ur den företagsamhet som projektet vill stärka. 
Förväntningar finns utifrån behovsanalysen på projekt som bidrar till att utveckla 
och testa affärsidéer, innovation, utveckla metoder, samarbeten och lärande inom 
och mellan olika branscher, bidra till ett större utbud av produkter och tjänster, 
lösningar för rekrytering och generationsväxling samt utveckla kunskap för mer 
hållbart företagande.  

4.4 Indikatorer och målvärden 
Vi har valt ut de indikatorer ur Jordbruksverket indikatorbank som vi tycker är 
relevanta för att mäta framsteg mot våra mål. Strategins vision, mål och 
insatsområden är medvetet breda och inkluderande för att många ska kunna och 
vilja samskapa i det lokala utvecklingsarbetet. Indikatorerna bidrar inte bara till att 
mäta målen, de gör också strategin mer konkret.   
  
Vi har valt att använda samma indikatorer kopplat till samtliga insatsområden och 
mål i strategin. Vår erfarenhet är att leaderprojekten ofta kan bidra till breda 
resultat och synergier och vi vill undvika onödiga stuprörseffekter.    
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Översikt av utvalda indikatorer:  
• EU (3)  

R.27: Miljö och klimatprojekt   
R.37: Ny sysselsättning  
R.41: Invånare med förbättrad service   

  
• Nationella (5)  

N.03 Nya produkter  
N.04 Nya tjänster  
N.05 Nya mötesplatser   
N.06 Nya fritids- och kulturverksamheter  
N.07: Nya nätverk och samarbeten  

  
• Lokala (3)  

L.13 Bevarade fritids- och kulturverksamheter  
L.23 Nya metoder, arbetssätt eller processer   
L.34: Projektdeltagare som känner ökad framtidstro   
 

Fördjupning av indikatorer och orsaker till urvalet  
Samtliga indikatorer är viktiga för att mäta båda strategins mål attraktiv och 
inkluderande livsmiljö samt hållbar lokal ekonomi. Här förklarar vi varför vi valt 
respektive indikator: 
 

• R.27: Miljö och klimatprojekt (EU)  
Miljömässig hållbarhet är en viktig förutsättning för att nå strategins 
målsättningar. Om många genomförda projekt varit miljö och 
klimatprojekt, så indikerar det att lokalsamhället är medvetet om 
utmaningarna och har tagit steg i rätt riktning.   

 

• R37: Ny sysselsättning (EU)  
Sysselsättning och inkomster är viktigt för att nå strategins målsättningar. 
Om projekten bidrar till fler arbetstillfällen så indikerar det att fler 
människor i området får möjlighet till bättre livskvalitet, social inkludering 
och ekonomi.  

 

• R.41: Invånare med förbättrad service (EU)  
Att invånarna i området får bättre tillgång till service och infrastruktur 
bidrar till att nå strategins målsättningar. Om flera projekt bidrar till 
indikatorn så visar det på ett konkret sätt att fler invånare får möjlighet till 
en mer hållbar vardag samtidigt som förutsättningar skapas för andra 
utvecklingsmöjligheter.  
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• N.03 Nya produkter (nationell)  
Nya produkter kan skapa inkomster, arbetstillfällen och förbättrat lokalt 
utbud vilket behövs enligt vår behovsanalys. Om flera projekt skapar nya 
produkter, oavsett om produkterna är nya lokalt eller nationellt, så visar det 
på innovation och konkreta resultat kopplat till strategins målsättningar 
 

• N.04 Nya tjänster (nationell)  
Nya tjänster kan skapa inkomster, arbetstillfällen och förbättrat lokalt 
serviceutbud vilket behövs enligt vår analys. Om flera projekt skapar nya 
tjänster, oavsett om de är nya lokalt eller nationellt, så visar det på 
innovation och konkreta resultat kopplat till strategins målsättningar.   
 

• N.05 Nya mötesplatser (nationell)  
Nya mötesplatser, oavsett om de är fysiska eller digitala, är enligt vår 
behovsanalys betydelsefulla för att invånarna ska träffas och utveckla sig 
själva, platsen och verksamheter tillsammans. Om flera projekt bidrar till 
att skapa nya mötesplatser så indikerar det att fler aktörer och invånare kan 
och vill samskapa med varandra vilket förväntas bidra till strategins 
målsättningar.  

 

• N.06 Nya fritids- och kulturverksamheter (nationell)  
Att bredda utbudet av aktiviteter för att ge inte minst barn och unga en 
rikare fritid är viktigt enligt vår analys. Om många projekt bidrar till att 
skapa nya fritids- och kulturverksamheter lokalt, indikerar det att fler 
invånare får hållbara och attraktiva livsmiljöer. Det indikerar även att 
intäkter till arrangörer och minskade resekostnader bidrar till hållbar lokal 
ekonomi.  
 

• N.07 Nya nätverk och samarbeten (nationell)  
Att skapa nya nätverk och samarbeten är något som behövs för att utveckla 
vårt område enligt vår analys. Både inom och mellan branscher och 
sektorer. Samarbete är också en viktig del i att arbeta med leadermetoden. 
Om många projekt bidrar till nya nätverk och samarbeten så är det en 
indikation på innovation, lärande och lokalt engagemang vilket lägger 
grunden för att nå strategins målsättningar. 
 

• L.13 Bevarade fritids- och kulturverksamheter (lokal)  
Denna indikator kompletterar N.06 Nya fritids- och kulturverksamheter då 
vi i analysen ser behov av att inte bara skapa nytt. Det är även viktigt att 
göra utvecklingsinsatser som förstärker och bygger vidare på det som 
fungerar bra och därmed bevarar de värdefulla aktiviteter som redan finns. 
Om många projekt bidrar till att bevara fritids- och kulturverksamheter 
lokalt indikerar det att invånare får behålla sina hållbara och attraktiva 
livsmiljöer och bidrag till den lokala ekonomin.  
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• L.23 Nya metoder, arbetssätt eller processer (lokal)  
Att våga tänka nytt och att omsätta det i praktiken är viktigt för 
utvecklingen av vårt område både inom föreningsliv, företagande och 
offentlighet. Om många projekt bidrar till nya metoder, arbetssätt eller 
processer som gör vardagen och verksamheter bättre kan det bidra till stora 
effekter för hållbara och attraktiva livsmiljöer och en hållbar lokal  
ekonomi.  
 

• L.34 Projektdeltagare som känner ökad framtidstro (lokal)  
Framtidstro är viktigt för att kunna, vilja och orka engagera sig i att 
utveckla sig själv, sin verksamhet och sin plats. Som framgår av 
områdesbeskrivning samt behov och möjligheter, så har området haft en 
del utmaningar och listplaceringar som naggat på invånarnas stolthet och 
framtidstro. Denna indikator blir ett viktigt komplement för att fånga 
projektdeltagarnas subjektiva upplevelse av projektets effekter för deras 
framtidstro. Om många projekt bidrar till att öka framtidstron så bidrar det 
till att nå strategins målsättningar.  
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Tabell med utvalda indikatorer: 
  

Mål  Insats-  
område  

Indikator-
kod  

Indikator- 
namn  

Definition  Mål-
värde  

Alla  Alla  R.27  Miljö och 
klimatprojekt   

Antal projekt som bidrar till mål rörande 
miljöhållbarhet samt begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar i landsbygdsområden.  

  

Alla  Alla  R.37  Ny 
sysselsättning  

Sysselsättningen ska ha skapats som senast vid 
projektslut. En heltidstjänst motsvarar 1720 timmar 
per år och en halvtidstjänst motsvarar 860 timmar 
per år.  

  

Alla  Alla  R.41 Invånare med 
förbättrad 
service  

Antal invånare på landsbygden som tar del av 
förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur 
genom stöd inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.  

  

Alla  Alla  N.03  Nya produkter  Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn 
till innovationshöjd. D.v.s. är produkten/erna nya på 
den svenska marknaden, på den lokala marknaden 
(leaderområdet) eller endast för den enskilda 
organisationen? En fysisk produkt är en vara som 
man kan köpa och ta med hem, men konsumera 
senare. Till exempel olika matprodukter, souvenirer, 
kläder och möbler. En digital produkt är en vara som 
säljaren kan sälja (eller erbjuda gratis) upprepat 
antal gånger utan att göra om varan på nytt. Till 
exempel nedladdningsbara filer som e-böcker och 
guider. Men det kan också inkludera olika 
mjukvaror och appar om kunden inte är beroende av 
prenumerationer för att kunna ta del av dem.    

  

Alla  Alla  N.04  Nya tjänster  Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn 
till innovationshöjd. D.v.s. är tjänsten/erna nya på 
den svenska/lokala marknaden eller endast för den 
enskilda organisationen? En (fysisk) tjänst är något 
som man köper och konsumerar ihop istället för att 
ta med hem. Till exempel hårklippningar, guidade 
turer och upplevelser samt teaterföreställningar. En 
digital tjänst är en tjänst som säljaren behöver göra 
om och anpassa vid varje försäljning. Till exempel 
sociala media tjänster, webbdesign eller liknande. 
Hit räknas även olika streamingtjänster då kunden 
inte äger materialet utan endast har tillfällig tillgång 
genom någon form av prenumeration på säljarens 
villkor.  

  

Alla  Alla  N.05  Nya 
mötesplatser  

Antalet mötesplatser som skapats genom projektet 
och som bedöms kunna bestå efter projektslut. En 
mötesplats kan vara fysisk i form av en ny eller 
återställd lokal där olika verksamheter kan äga rum. 
Till exempel hembygdsgårdar eller övriga 
samlingslokaler. En mötesplats kan också vara ett 
digitalt forum om det är begränsat till en tydligt 
avgränsad målgrupp och det finns sätt att interagera. 
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Till exempel en facebook-grupp. Hemsidor eller 
bloggar räknas inte.  

Alla  Alla  N.06  Nya fritids- och 
kulturverksamhet
er  

Antalet fritids- och kulturverksamheter mötesplatser 
som skapats genom projektet och som bedöms 
kunna bestå efter projektslut. Till exempel kan detta 
inkludera ungdomsverksamheter, teatergrupper, 
idrottsföreningar och språkcaféer. Endast antalet 
olika verksamheter ska räknas. Man ska inte räkna 
in antalet träffar som de haft eller antalet deltagare 
som medverkat.    

  

Alla  Alla  N.07  Nya nätverk och 
samarbeten  

Antalet nya och bestående nätverk eller samarbeten 
som skapats genom projektet och som bedöms 
kunna bestå efter projektslut. För att räknas som nytt 
ska nätverket eller samarbetet inte ha funnits innan 
projektets mobilisering och uppstart för det syfte 
som det nu har. Det behöver ingå minst två aktörer 
för att räknas som ett nytt nätverk eller samarbete. 
Endast antalet nätverk ska ingå, inte antalet aktörer i 
de nätverken.  

  

 Alla  Alla L.13   
  

Bevarade fritids- 
och kultur-
verksamheter  

Antal fritids- eller kulturverksamheter som har 
vidareutvecklats och/eller hade upphört om inte 
projektet genomförts. Det är alltså inte antalet 
tillfällen som aktiviteterna genomförs eller antalet 
deltagare de har som ska räknas här.    

  

 Alla  Alla L.23   
  

Nya metoder, 
arbetssätt eller 
processer  

Nya sätt att arbeta i företag eller andra 
organisationer. Till exempel nya 
produktionsprocesser, nya logistiklösningar eller nya 
organisationsformer.    

  

 Alla  Alla L.34  Projektdeltagare 
som känner ökad 
framtidstro   
  

Andel projektdeltagare som vid projektslut känner 
ökad framtidstro i sin bygd. Detta kan vara att man 
känner att utvecklingen går år rätt håll, att man har 
större möjlighet att påverka etc.  
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5 Genomförande 

5.1 Kommunikation 
Kommunikation är ett viktigt verktyg för att uppnå strategimålen och bidra till 
långsiktiga resultat och synergieffekter. Under programperioden kommer vi bland 
annat om:  

• Leader som metod och de möjligheter som projektstöden ger.  
• Projekten som beviljas, deras aktiviteter och resultat.  
• Landsbygdens kvaliteter, möjligheter och det positiva som händer.  

 
Kommunikationsinsatserna ska andas leadermetoden och dess grund i lokala 
behov, engagemang, samarbete och nytänkande.  Vi vill också i vår 
kommunikation synliggöra strategins övergripande principer hållbar utveckling, 
likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män. 
En konkret kommunikationsplan kommer att arbetas fram i början av 
programperioden. Därefter ska den fungera som ett levande dokument, 
kontinuerligt uppdaterad under hela programperioden.   
 

Våra kommunikationskanaler   
Strategin har många olika intressenter och därför är det viktigt att vi använder de 
kanaler som fungerar för respektive målgrupp. Vi förstår att kommunikation sker 
på mottagarens villkor och designar våra budskap och insatser utifrån att få mesta 
möjliga effekt. Exempel på kanaler som vi har goda erfarenheter av från tidigare 
programperioder och kommer bygga vidare på är: 
 

• Direktkontakt med människor. Det kan vara genom möten eller 
telefonsamtal. Det personliga samtalet är ofta det som får störst effekt 
oavsett målgrupp, även om det är tidskrävande.  
  

• Vår egen webbsida och konton i sociala medier. De flesta i vår 
målgrupp är vana att ta till sig digitala budskap. Vår webbsida kan erbjuda 
relevant information och inspiration. De sociala medierna kan användas för 
både spridning av budskap till och bredda dialogen med målgrupper.  

 
• E-post till vårt upparbetade kontaktnät. Med respekt för GDPR så kan 

vi använda oss av e-post för kontakt och informations delning till personer 
och organisationer som tidigare samarbetat med oss.  

 
• Andra aktörers kommunikationskanaler. Vi förväntar oss att många kan 

och vill bidra till att sprida vårt budskap via sina egna kanaler. Exempel 
på sådana hjälpspridare är partnerskapet, föreningens medlemmar och 
styrelse, projektägare och stödaktörer som har liknande målgrupper som 
oss.  
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• Nätverk och externa event. Vår ambition är att delta i relevanta nätverk 
och mötesplatser för att dels vara uppdaterade på omvärlden, dels för att 
sprida information om vår verksamhet.   

 
• Lokala mediekanaler; radio, tidningar och tv. Dessa har inte samma 

genomslag som förr i tiden, men de är ändå viktiga då de fortfarande utgör 
en av få samlande kanaler till allmänheten.   

 
• Ambassadörskap och informationsmäklare. De som känner till 

verksamheten väl kan agera ambassadörer, exempel på sådana är våra 
anställda och förtroendevalda men också partnerskapet och projektens 
nyckelpersoner. Vi ser behov och möjligheter av att, tillsammans med våra 
finansiärer kommunerna och Region Gävleborg, utveckla metoder för 
kommunikationsspridning internt hos dem för att få bästa möjliga effekt.  

 
Målgrupper  

• Primär målgrupp: 
De som bor, lever och verkar i vårt leaderområde och därmed utgör 
potentiella initiativtagare till, deltagare i, eller projektägare för 
leaderprojekt.  

 
• Sekundära målgrupper:   

o Finansiärer, i huvudsak kommunerna och Region Gävleborg.   
o Partnerskapet med relevanta organisationer som tillsammans 

representerar ideell, offentlig och privat sektor.  
o Andra stödaktörer i området.   
o Allmänheten - främst i Gästriklands kommuner inklusive 

stadskärnorna.  
o Andra leaderområden.   

  
Genomförande  
Vi når effektivare målen i vår utvecklingsstrategi genom att:  

• Kommunicera berättelser, i text och bild och video, för att väcka 
engagemang och nyfikenhet.    

• Vara relevanta med koll på lokalsamhället och omvärlden.  
• Utveckla kommunikationen med och för våra olika målgrupper på deras 

villkor.  
• Samarbeta med relevanta aktörer för att nå ut.  
• Våra budskap är enkla att förstå och intressanta nog att sprida vidare.  
• Visa och berätta om projekt och dela erfarenheter och resultat. På så sätt 

kan vi sprida ännu mer kunskap om leadermetoden och därigenom få fler 
och nya projekt som matchar vår strategi.  

• Samverka med andra utvecklingsaktörer och sprida goda exempel och 
inspiration om varandras verksamheter för att bidra till synergieffekter.  
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5.2 Urvalsprocess 
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 
prioritera projekt. Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de 
projekt som kan bidra till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen 
prioriterar projekten med hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild 
sektor; privat, ideell eller offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering 
fastställer leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 
stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 
Vår utvecklingsstrategi fokuserar på lokalt ledd utveckling där vår utgångspunkt är 
behov och engagemang från de som bor, lever och verkar i området. Samarbete 
med aktörer från ideell, privat och offentlig sektor behövs för att genomförandet av 
strategin ska bli hållbart och få goda synergieffekter. Vi bedömer att det finns goda 
förutsättningar för samverkan eftersom vårt leaderområde vid starten av den här 
programperioden har varit aktivt i tretton år och redan har många etablerade 
kontakter och relationer.  
  
Det finns många viktiga samarbetspartners inom föreningslivet och näringslivet på 
lokal nivå, men också paraplyorganisationer som samordnar och når ut till många 
underaktörer. Ett exempel inom ideell sektor är Hela Sverige Ska leva X-ing  
Gävleborg som samlar många lokala utvecklingsgrupper i sitt nätverk. Ett annat 
exempel är RF-SISU Gävleborg som är en kanal till de många olika 
idrottsföreningarna i området som ofta har en viktig roll i landsbygdsutvecklingen.  
 
Näringslivet har också paraplyorganisationer som kan nå ut till många med 
information och samordna projektinsatser. Exempelvis Företagarna, 
LRF, MatVärden, Kustfiskarna och Gästriklands besöksnäring. Hit hör också de 
företagsfrämjande aktörerna så som Nyföretagarcentrum, Coompanion, 
Movexum företagsinkubator. De har deltagit i strategiprocessen och vi vill skapa 
synergier tillsammans. Hur samarbetet konkret ska gå till i genomförandefas 
behöver utvecklas under programperioden.  
  
Kommunerna är avgörande samarbetspartners i leaderarbetet. De har därför 
involverats i hela strategiprocessen för att säkerställa att strategin är relevant och 
kompatibel med deras övriga planer och program. Kommunerna är viktiga med sin 
lokalkännedom och som samskapare. De är också viktiga språkrör för att nå ut med 
information om möjligheterna med leaderstrategin till sina invånare. Vi förväntar 
oss att flera kommunala verksamheter involveras aktivt i olika projekt – så som 
kultur och fritid, skolor, samhällsbyggnad och näringsliv. Kommunerna förväntas 
medfinansiera strategin och delta som den offentliga delen av trepartnerskapet i 
styrelsen som prioriterar vilka insatser som ska finansieras. Kommunerna, särskilt 
de större, har stora organisationer med många avdelningar och ansvarsområden.  
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För att få bra spridning i hela kommunorganisationerna planerar vi för att 
tillsammans med kommunernas styrelserepresentanter utveckla metoder för hur det 
ska lyckas.   
  
Utöver kommunerna är Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg våra 
viktigaste offentliga samarbetspartners. Region Gävleborg förvaltar länets 
regionala utvecklingsstrategi (RUS). Regionen har medfinansierat framtagandet av 
strategin och deltagit aktivt i strategiprocessens workshops och remissperiod. 
Enligt deras remissvar överensstämmer strategin väl med RUSen och de ser  
leader som en viktig samskapare som säkrar lokal förankring i regional utveckling. 
Leaderkontoret kommer tillsammans med Region Gävleborgs RUS-strateger att 
planera för att och hur vi gemensamt når samordning och synergieffekter.  
Länsstyrelsen Gävleborg förvaltar Landsbygdsprogrammet och flera andra 
relevanta program och planer som i flera fall har koppling till leaderstrategins mål 
och insatsområden. De är därför en viktig samarbetspartner. Vår ambition är att 
leaderkontoret tillsammans med Länsstyrelsens avdelning för landsbygdsfrågor ska 
ha regelbundna avstämningar. Det finns goda erfarenheter av samarbete under två 
programperioder. Exempelvis genom gemensamma ”plånboksmöten” och 
partnerskap för Landsbygdsprogrammet. Det vill vi gärna vidareutveckla 
tillsammans.   
  
Avslutningsvis ser vi övriga leaderområden som viktiga samarbetspartners för att 
dela lärdomar och idéutveckla tillsammans med. Vi kommer att ha regelbunden 
kontakt med våra grannleaderområden, leaderområdena i region Mitt och hela  
leadersverige via LUS - Lokal Utveckling Sverige. Vi ser också Landsbygds-
nätverket som en viktig resurs för nätverkande och synergieffekter.   

5.4 Effekter 
Vi kommer att arbeta för att främja och möjliggöra effekter kopplat till 
genomförandet av strategin. Effekter skapas via de projekt som finansieras men 
också av andra insatser som vi som leaderförening kan bidra med. Strategins vision 
”Vi gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande” är en ledstjärna för de 
effekter vi vill medskapa till.  
  
Effekter är större och långsiktigt mer betydelsefulla än aktiviteter och konkreta 
projektmål. Exempelvis kan ett projekt ha som mål att skapa en ny mötesplats i byn 
medan effekterna är det som händer i nästa steg och hur det påverkar människor, 
plats och verksamheter.   
  
Vår erfarenhet från leaderarbete i två programperioder, är att det inte är ovanligt att 
små insatser kan få stora och ibland oväntade effekter. Nyckeln är leadermetoden 
där projekt verkligen bygger på lokala behov, engagemang, samarbete och 
nytänkande. De resultat som skapas av sådana projekt har goda förutsättningar för 
att användas, inspirera till mer samarbete, nya utvecklingsidéer och framtidstro.  
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Vår strategi är medvetet bred i vision, mål och insatsområden för att möjliggöra 
effekter. Vi tror på att värdefulla effekter kan uppstå om vi utifrån strategin och  
leadermetoden medskapar med dem som kan bidra med ”vadet och huret”. Där vill 
vi vara modiga och skapa utrymme för att projekten också ska våga vara innovativa 
och inte fastna i upplevda administrativa begränsningar.  
  
För att främja projekteffekter vill vi:  
 

• Coacha projektsökande att anamma leadermetoden och strategins 
övergripande principer samt att tänka på effekter redan när de designar 
projekten.   

 
• Ha ett effektfokus när vi väljer vilka projekt som prioriteras för 

finansiering. Det kan säkras dels genom utformningen av urvalskriterier, 
dels genom att ha ”effektglasögon” på i hela beslutsprocessen.  

 
• Följa upp pågående projekt och uppmuntra dem till att hålla fokus på och 

främja effekter, vilket kan vara en utmaning när aktiviteterna lätt tar 
överhand.  

 
• Uppmuntra och stötta projekten att kontinuerligt berätta sin historia. 

Genom att kombinera projektens och leaderföreningens 
kommunikationskanaler och nätverk kan vi nå många målgrupper och 
oväntade synergieffekter.  

 
• Coacha projekten att själva följa upp vilka effekter som bubblar eller redan 

har skapats direkt och indirekt samt redovisa det i slutrapporten.  
 

• Erbjuda resurser till projekten och strategins olika intressenter för att skapa 
synergieffekter. Resurserna designas utifrån behov och efterfrågan. Det 
kan handla om kompetensutveckling, kontaktskapande, erfarenhetsutbyte 
och synliggöra olika utvecklingsmöjligheter.  

 
• Leaderföreningens styrelse och anställda omvärldsbevakar och deltar aktivt 

i relevanta nätverk och sammanhang. Många har inte tid och möjlighet 
delta i den typen av aktiviteter. Vi ska därför aktivt dela med oss av de 
kunskaper, kontakter och möjligheter som vi tar del av.  

5.5 Hur främjar strategin innovation? 
Vår ambition är att strategin ska främja innovation i området. Det bidrar till 
strategins mål, men är också en nödvändighet för att medskapa till de hållbara 
lösningar vårt samhälle behöver. Agenda 2030 och de Globala målen visar vägen. 
Vi har valt Jordbruksverkets definition av innovation:   
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”En innovation ar̈ en ny eller förbättrad produkt eller process (eller en 
kombination av dem) som skiljer sig markant från de tidigare produkterna eller 
processerna och som har tillgan̈gliggjorts för potentiella 
användare (produkter) eller som har tagits i bruk av användare (processer)”.  
 
Nytänkande är en del av leadermetodens grundprinciper, det innebär att det ska 
finnas en utveckling som skapar nytta utöver ”drift, underhåll och det som brukar 
göras”. Att inspireras av andras lösningar och tillämpa dem lokalt är både smart 
och hållbart, då är det ofta nytänkande för platsen eller organisationen. Men för att 
det nytänkande ska klassas som innovation krävs ytterligare en nivå där det som 
skapas kan bli det nya som andra kan ta efter. Vi räknar med att strategin ska 
främja både nytänkande och innovation.  
  
Innovation kräver resurser, mod och utrymme för nya tankar som kan testas i 
skarpt läge. Vi vet att det finns goda förutsättningar för innovation i området då 
människor på landsbygden ofta är vana att själva hitta lösningar på problem. Ramar 
och riktning kan stimulera till innovation men allt för stela och detaljstyrande 
regelverk kan bidra till motsatsen. I designen av vår strategi har vi haft som 
ambition att skapa utrymme för innovativa lösningar. Det har vi gjort genom att så 
långt som möjligt undvika stuprörstänkande och detaljstyrning genom att lämna 
”vadet och huret” till de som ska medskapa till strategins mål och vision. Vi har 
valt ut indikatorer som främjar innovation exempelvis ”nya produkter”, ”nya 
tjänster” samt ”nya metoder, arbetssätt och processer”. Urvalskriterier kommer att 
användas för att styra vilka projektansökningar som prioriteras, de är viktigt att 
urvalskriterierna designas med ambitionen att stärka strategins möjligheter att 
främja innovation.  
  
Förutom att skapa riktning och utrymme för innovativa projekt vill vi aktivt främja 
innovation för att skapa inspiration och synergieffekter i leaderområdet. Det kan vi 
göra genom resurser vi har i vår driftsbudget, i vår organisation och i våra nätverk. 
Det är inte möjligt eller ens önskvärt, att detaljplanera insatserna vid tiden för 
framtagandet av strategin, men exempel på vad vi vill medskapa till är:  
 

• Kommunicera innovation. Det vill vi göra genom att berätta om 
innovativa lösningar från vår verksamhet, men också att sprida andras 
lösningar som goda exempel och inspiration. Vi kan också berätta om 
lokala behov som behöver innovativa lösningar för att nå ut till en större 
målgrupp av möjliga innovatörer.  
  

• Skapa mötesplatser som främjar innovation. Det vill vi göra för att vi 
tror på att nya idéer och lösningar uppstår i oväntade möten mellan 
människor, branscher och sektorer. Ofta träffas människor som redan 
känner varandra, vi vill vara en möjliggörare för att skapa de kontaktytor 
som inte skulle uppstå annars.  
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• Öka kunskapen för innovation. Vi vill vara en möjliggörare som lyfter 
innovationskompetensen både internt och externt. Det vill vi göra genom 
att erbjuda kompetensutveckling till styrelsen, leaderkontoret och 
intressenter i vårt leaderområde. Vi vill också samarbeta med de olika 
aktörer i området som har innovationskompetens och som kan bidra med 
den på olika sätt för att främja innovation på landsbygden.  

5.6 Övergripande principer 
Vår strategi är en del av det nationella programmet LEADER 2023–2027 och 
finansieras till stor del av EU:s Landsbygdsfond. Det innebär att vår strategi ska 
beakta EU:s tre övergripande principer:  
 

• Hållbar utveckling. Målet för en hållbar utveckling är att tillgodose 
behoven hos nuvarande generationer utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Målet är  
övergripande inom EU men också globalt genom FN. 
En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala,  
miljön och ekonomin. Den innefattar en god social 
sammanhållning där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls, att 
naturresurserna brukas utan att förbrukas och att motverka fattigdom utan 
att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt.  
 

• Likabehandling och icke-diskriminering. Den övergripande principen 
inom EU om likabehandling och icke-diskriminering finner också stöd i 
svensk lagstiftning genom diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen har 
som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
  

• Jämställdhet mellan kvinnor och män. Målet med jämställdhet är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
Det vill säga att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhetsintegrering  
är Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå̊ jämställdhetsmål och  
innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som  
påverkar människors villkor. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor 
och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer 
skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med  
och beaktas i det dagliga arbetet.  
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Vi har gjort de övergripande principerna till våra egna. Vi har också lagt till en 
fjärde princip – leadermetoden – eftersom det är grunden för genomförandet av 
strategin:  

• Leadermetoden. Leadermetoden innebär att de utvecklingsprojekt som 
finansieras av strategin ska bygga på lokala behov, engagemang, 
nytänkande och samarbete. Här deltar föreningsliv, företagande och det 
offentliga på samma villkor. Det lokala är styrkan och utvecklingen ska 
drivas av och vara för de som bor, lever och verkar i området.  

Så beaktas principerna i strategin  
Under programperioden vill vi att de övergripande principerna ska vara levande 
och finnas med som ett raster från strategiframtagande till genomförande och 
slututvärdering.   
 

När strategin togs fram beaktades principerna genom design av metod för den 
lokala förankringsprocessen. Det innebar att jobba öppet och inkluderande där alla 
välkomnades som medskapare. Vi försäkrade oss om att både kvinnor och män, 
flickor och pojkar deltog i processen för att få deras olika perspektiv. Hållbar 
utveckling har redan från start lyfts som behov och möjlighet för den lokala 
utvecklingen. Principerna har också varit grundläggande för utformning av 
strategins mål och insatsområden. En djupare beskrivning av strategins 
framtagning finns att läsa i kapitel 2.   
  
I genomförandefasen kommer principerna att beaktas i vår egen operativa 
verksamhet, styrelsebeslut och i de projekt som finansieras genom strategin. 
Exempelvis kommer stadgarna att styra att föreningens styrelse ska ha en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män för att säkra viktiga perspektiv, erfarenheter 
och behov vid beslutsfattande. I kommunikation om strategins möjligheter vill vi 
jobba med olika målgruppsanpassade kanaler för att nå ut brett och inkluderande. 
Vi vill stötta våra projektsökande att designa projektinsatser utifrån principerna och 
löpande följa upp och utvärdera det hos beviljade projekt. Att principerna får 
genomslag för vilka projekt som styrelsen prioriterar vill vi säkerställa genom våra 
urvalskriterier. Vi är medvetna om att kompetens behövs kopplat till de 
övergripande principerna och att kompetensutveckling kommer krävas för såväl 
projektägare som leaderföreningens interna organisation. Detta finns närmare 
beskrivet i kap 5 Genomförande, kap 6 Organisation, och kap 7 Uppföljning och 
utvärdering.  
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6 Organisation 

6.1 Partnerskapet och föreningen 
Det är den ideella föreningen Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling som 
har drivit verksamhet programperioden 2014–2020, som också har varit 
initiativtagare och projektägare för framtagandet av denna strategi. Föreningen 
hade vid framtagandet fler än 40 medlemmar från offentlig, privat och ideell 
sektor. Det var föreningens medlemmar som redan våren 2019 gav styrelsen i 
uppdrag jobba för en ny strategi och verksamhet i kommande programperiod.    
  
Strategiprocessen har varit bred och inkluderande där alla – inte bara styrelsen eller 
medlemmar i föreningen – bjudits in att medskapa. Det är i skrivande stund inte 
klart om samma förening som tagit fram strategin också ska genomföra den eller 
om det blir aktuellt med en nybildad förening. Vi kan därför inte ännu med 
säkerhet beskriva vilka aktörer som kommer att ingå som förenings- eller 
styrelsemedlemmar 2023 och framåt. Men det är sannolikt att flera av aktörerna i 
partnerskapet också kommer vara representerade i föreningens styrelse. 

Vi väljer att som partnerskap lista ett urval av alla de aktörer från områdets privata, 
ideella och offentliga sektorer som har deltagit i strategiframtagandet. I 
partnerskapet ingår de offentliga aktörer som förväntas medfinansiera strategin 
samt aktörer från ideell och privat sektor som företräder breda nätverk i vårt 
område. Alla aktörer som listats i partnerskapet har blivit tillfrågade om detta och 
aktivt samtyckt till det. För lista över aktörer i partnerskapet se bilaga 5.  

6.2 Föreningens styrelse 
Leaderföreningens styrelse har ansvaret för strategins genomförande och 
måluppfyllelse. Flera delar av detta kapitel styrs av föreningens stadgar och av 
programregelverk som båda kan komma att förändras innan programperioden 
startar.   
  
Sammansättning och ansvar 
Styrelsen ska bestå av representanter för ideell, privat och offentliga sektor. De tre 
sektorerna ska ha lika stort inflytande i styrelsen eftersom det är viktigt för den 
lokala utvecklingen att de samverkar och beslutar på lika villkor. Det säkerställs 
genom att ingen sektor får tilldelas mer än 49% av platserna i styrelsen. Varje 
ledamot ska ha en tydlig förankring i den sektor de företräder och de ska vara 
medlemmar i leaderföreningen via den aktör de företräder. Genom att varje 
ledamot företräder något ”större” än sig själv i styrelsen finns goda förutsättningar 
för lokalt förankrade beslut och naturlig informationsspridning om 
leaderverksamheten i olika nätverk.   
  
Antalet ledamöter i styrelsen behöver vara tillräckligt många för att säkra den 
lokala förankringen, men samtidigt inte så många att gruppdynamiken går förlorad. 
Antalet ledamöter bör utifrån det resonemanget vara 12–16 personer. Styrelsen har 
det yttersta ansvaret och består enbart av ordinarie ledamöter. Beslutsmässighet 
förutsätter att minst hälften av styrelseledamöterna deltar i beslutsfattandet.  
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Vid behov kan personer adjungeras in i styrelsen. Den som är adjungerad kan bidra 
till styrelsens kompetens och diskussioner men har ingen rösträtt.   
  
Jämställda beslut är viktigt i utvecklingsarbetet. En viktig grund är därför att det 
finns en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland ledamöterna. Att främja 
jämställdhet är också en av de övergripande principerna. Vi är medvetna om att det 
finns personer som inte identifierar sig som kvinna eller man, därför vill vi vara 
tydliga med att vi i detta jämställdhetsresonemang utgått från juridiskt kön.   
  
Spridning i ålder och kulturell bakgrund ser vi som viktigt för att olika behov, 
kunskaper, nätverk och prioriteringar ska tas tillvara i styrelsearbetet. Det innebär 
att unga såväl som seniorer, inrikes och utrikes födda, de som har generationers 
släktled på platsen eller själv valt att flytta in - alla är viktiga i utvecklingsarbetet 
och de välkomnas in i styrelsen. Viktigt är dock att de som väljs in är minst fyllda 
18 år. De ska också ha förutsättningar att kunna läsa, förstå och delta i 
styrelsearbetet kopplat till det regelverk, strategi och projektansökningar som 
förekommer i leaderverksamheten.   
  
Önskvärd kompetens  
Styrelsen ska förutom god lokalkännedom samla många kompetenser och 
erfarenheter för att kunna axla uppdraget på ett bra sätt. Grundläggande är ett 
personligt engagemang och tid för uppdraget eftersom alla ledamöters deltagande 
är viktigt för beslutsmässighet och styrelsens samlade kompetens. Önskvärt är:  

• sakkunskap inom strategins mål och insatsområden 
• erfarenhet av styrelsearbete 
• kompetens inom arbetsgivarfrågor  
• kompetens kopplat till uppföljning och utvärdering 
• erfarenhet av att driva och redovisa projekt, gärna med EU-finansiering  
• kunskap om ekonomistyrning  
• kompetens kopplat till hållbarhet och andra övergripande principer.  

  
Vi är medvetna om att kompetensutveckling kommer behövas för att styrelsen ska 
klara av sitt uppdrag på ett bra sätt. Vilken typ av kompetensutveckling det handlar 
om beror på vilka personer som väljs in och kan variera under programperiodens 
gång. Alla ledamöter behöver ha en gemensam baskunskap om uppdraget för att 
säkra god genomförandekapacitet. Det kommer vi att säkerställa genom att de som 
väljs in ska ha fått god information om uppdraget innan de tackar ja till 
nominering. De ska också få en bra introduktionsutbildning. 
  
Valberedningen 
Valberedningen är en mycket viktig del av de förtroendevalda i föreningen 
eftersom deras uppgift är att föreslå vilka som ska ingå i styrelsen. 
Sammansättningen för leaders styrelse är komplex. Det ställer stora krav på att 
valberedningen har tillräcklig lokalkännedom, breda nätverk och kunskap om 
leaderverksamheten (stadgar, strategi, startbeslut) för att lyckas med sitt uppdrag. 
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Valberedningen bör ha minst tre, men helst fler representanter som 
företräder ideell, privat och offentlig sektor i området. Även om det är 
valberedningen som tar fram förslag till bemanning av styrelse, så är det 
medlemmarna i föreningen som via årsstämman ytterst fattar beslut om tillsättning. 
Valberedningens uppdrag är normalt som mest intensivt månaderna innan årsmötet, 
men de behöver vara väl uppdaterade om leaderverksamheten året om.  

6.3 Drift – den operativa verksamheten 
Leaderföreningens styrelse ansvarar för genomförandet av strategin. Till sin hjälp 
kommer de att ha ett engagerat team av anställda på leaderkontoret. Styrelsen är 
ansvarig arbetsgivare för all anställd personal, verksamhetsledaren är operativ 
chef för övriga anställda i föreningen. Effektivitet i verksamheten ska  
säkerställas så att strategin genomförs, målen uppnås och regelverket följs.  
För att det ska fungera så ska de olika delarna av verksamheten följas upp och 
utvärderas löpande. Driftsbudgeten ska nyttjas på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå̊ 
mesta möjliga nytta. Föreningen finansieras med offentliga medel och är därför 
skyldig att följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Föreningen ska också ha 
tydliga delegationsordningar som anger vem som får fatta beslut, ingå avtal och 
liknande.  
 
Bemanning 
Det är viktigt att det finns tillräcklig kapacitet på kansliet för att jobba proaktivt 
med verksamhetsledning, mobilisering, projektcoachning, uppföljning, 
effektspridning, kommunikationsinsatser och nätverkande, utöver att hantera 
handläggning och löpande administration. Hur stort det teamet behöver vara beror 
dels på budget/projektomfattning, dels på hur omfattande administration som 
programregelverket medför, inget av det är känt vid tiden för framtagande av 
strategin. Utifrån erfarenhet av två tidigare programperioder bedömer vi att det 
optimalt är minst två personer som jobbar med driftsuppdraget. En sådan  
bemanning skulle ge en hållbar arbetssituation och möjlighet att vara så närvarande 
och aktiva som vi önskar i det lokala utvecklingsarbetet.  Om det blir aktuellt att 
leaderföreningen äger och driver egna projekt utöver driften, så behöver 
bemanningen utökas för det i tillräcklig omfattning. Även om synergieffekter kan 
nås mellan drift och egenägda projekt, så ska de inte överskattas eller byggas in 
som en permanent lösning för att klara av basbehovet i driften. 
 

Vi ser att det finns möjligheter att dela personal mellan leaderområden, exempelvis 
för handläggning och ekonomihantering i takt med att projekthanteringen 
blir alltmer digital. Det skulle kanske kunna möjliggöra att två deltider blir en 
heltid, vilket kan vara enklare att rekrytera till. Men i praktiken är det dock både en 
möjlighet och en risk, eftersom oväntad frånvaro på en delad resurs påverkar flera 
leaderområden negativt samtidigt. Då är det mer rimligt att vi kan ha 
överenskommelser mellan leaderområden om att vara varandras nödlösningar 
under kortare perioder om det behövs.  
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Vi räknar med att köpa in vissa tjänster under programperiodens gång, exempelvis 
extern utvärdering, bokslutsarbete och revision. Det kan också handla om 
kompetenser till nytta för kommunikation eller andra mervärden i aktiviteter för 
våra projekt och målgrupper. 
   
Driva LAG-ägda projekt 
Om det behövs så kan styrelsen ta initiativ till att föreningen ska äga och driva 
egna leaderprojekt utöver driften. Det har vi positiva erfarenheter från sen tidigare 
programperioder. Här vill vi särskilt lyfta paraplyprojekt som vi har jobbat med i 
de två föregående programperioderna (senast under namnet ”Sprint”). De har 
uppskattats av många små och projektovana aktörer samt efterfrågats i 
framtagandet av denna nya strategi.   
 
Önskad kompetens 
Kompetenser som behövs på kansliet omfattar arbetsledning, ekonomi, 
administration, handläggning, projektredovisning, uppföljning, rapportskrivning, 
presentationsteknik, coaching, kommunikation, problemlösning, event och 
projektledning. En del kunskaper är generella och andra specifika för leader. För att 
förtydliga vilken kompetens som behövs hos de anställda ska roll- och 
uppdragsbeskrivningar upprättas. Grundläggande kompetens 
och lämplighet för uppdraget ska säkerställas redan i rekryteringsfasen. 
Kompetensutveckling kommer att behövas och erbjudas under hela 
programperioden för att stärka verksamheten och de anställda i sina roller.   
 
Var finns vi 
Leaderföreningen har behov av verksamhetslokaler, arbetsplatser för de anställda, 
sammanträdeslokaler för styrelsen och utrymmen för projektaktiviteter. Hur det 
behovet ska lösas är inte klart när strategin skrivs. Viktiga lärdomar och insikter 
från tidigare leaderarbete är: 

• digitala lösningar möjliggör flexibilitet och tillgänglighet 
• det finns fördelar med att hålla LAG-styrelsens möten på olika platser 
• våra målgrupper uppskattar att vi kommer ut till dem istället för tvärt om 
• ett fysiskt leaderkontor behöver ha en god tillgänglighet – både i lokalerna 

och att enkelt kunna resa dit med kollektivtrafik och bil. 
• att dela lokaler och sammanhang med andra aktörer skapar synergieffekter 
• arbetsplatsen behöver utgöra en god fysisk arbetsmiljö för de anställda 

 
Leaderföreningen som arbetsgivare 

Föreningen kommer att vara arbetsgivare för de anställda på leaderkontoret. 

Styrelsen har enligt arbetsmiljölagen ansvaret för att de anställda har en god 

arbetsmiljö. En god arbetsmiljö ger förutsättningar för att kunna rekrytera och 

behålla personal som är en nyckel för att den operativa verksamheten ska fungera. 

Vår ambition är att leaderföreningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och att 

styrelsen jobbar systematiskt med att skapa förutsättningar för det. 
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7 Uppföljning och utvärdering 
En systematisk uppföljning och utvärdering av vår verksamhet ger oss möjligheter 
till kontinuerligt lärande. Det skapar också förutsättningar för ett mer effektivt 
genomförande av strategin. Vi kommer att jobba dels med de aktiviteter som är 
nationella och obligatoriska för alla leaderområden, dels med lokala aktiviteter som 
vi själva valt.  
  
Löpande projektuppföljning   
Vår ambition är att följa upp varje projekt som beviljas stöd, dokumentera 
resultatet och diskutera utfallet. Ansvaret för projektuppföljningen delas mellan 
leaderkontoret och styrelsen. Hur ofta uppföljning bör göras bedöms utifrån varje 
projekts förutsättningar. Projektuppföljningen kan undersöka om projekten 
genomförs enligt plan samt måluppfyllelse, effekter och hur de jobbar med de 
övergripande principerna. Projekten som beviljas stöd ska informeras om att och 
hur denna uppföljning ska ske, så de är väl förberedda.  
 
Alla projekt anger indikatormål vid ansökan och utfall vid slutredovisning. 
Uppföljning av indikatorer ska göras på projektportföljsnivå. Det är leaderkontorets 
uppgift att regelbundet följa upp och rapportera prognos och utfall för 
indikatorer till styrelsen. En viktig förutsättning för det är att den digitala e-
tjänsten och de handläggningssystem som Jordbruksverket tillhandahåller gör det 
möjligt att enkelt samla in och sammanställa de uppgifter som behövs.  
  
Resultatet av genomförda uppföljningar ska presenteras på styrelsemöten och där 
diskuteras och bidra till lärande för både leaderkontoret och styrelsen. Om 
uppföljningen visar på problem hos pågående projekt bör det leda till lämplig 
åtgärd. Uppföljningen är viktig inte minst för att säkerställa att styrelsens ledamöter 
är väl insatta i strategin, det löpande arbetet och hur varje projekt bidrar.  
  
Vi ser en möjlighet att samarbeta med andra aktörer i området för ökat lärande i 
samband med uppföljning. Exempelvis tillsammans med Region Gävleborg 
kopplat till länets RUS-arbete.  
 
Utvärdering  
Utvärdering ska vara en bedömning av hur väl vi lyckas med strategins 
genomförande. Det kommer vara intressant både internt och externt att ta del av 
resultatet och det blir viktigt för lärande och fortsatt utvecklingsarbete. Utvärdering 
kommer att ske dels internt, dels externt med konsulter som kan uppvisa 
kompetens och relevant erfarenhet av just projektutvärderingar.   
  
Minst en gång per år eller vid behov ska en intern utvärdering göras av 
projektportföljens måluppfyllelse i förhållande till strategins mål och budget. 
Utvärderingen kan föreslå lämpliga åtgärder exempelvis riktade utlysningar, 
projektcoaching eller justering av urvalskriterier. Utvärderingen utförs av styrelsen 
tillsammans med leaderkontoret.  
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Vi planerar att genomföra två utvärderingar där en sker i halvtid och en vid 
programslut. Ambitionen är att få en utomståendes bedömning av 
strategigenomförandet och förslag till åtgärder och då upphandla extern konsult för 
uppdraget.  
  
Utifrån kompetens och erfarenhet i vår strategigrupp kan OECD-DACs standard 
och principer för utvärderingar vara användbara för oss, vilket innebär att i 
möjligaste mån använda utvärderingskriterierna Relevans, Sammanhang, 
Effektivitet, Påverkan and Hållbarhet. Detaljer kring hur utvärderingarna ska göras 
och när kommer styrelsen planera för i uppstartsfasen av programperioden, då 
budget och andra programförutsättningar är kända.  
  
Obligatoriska nationella aktiviteter för uppföljning och utvärdering  
Utöver våra lokala insatser för uppföljning och utvärdering finns det programkrav 
och obligatoriska aktiviteter som Jordbruksverket beslutat om. Det är enligt 
strategihandboken följande:  

• gemensam lärande och utvecklingsaktivitet (2025) 
• insamling av erfarenheter inför nästkommande programperiod (2027) 
• årlig resultatrapport 
• digitala dialogmöten.  

  
Kapacitet för uppföljning och utvärdering  
Att hantera uppföljning och utvärdering kräver kunskap för att samla in underlaget, 
analysera, föreslå åtgärder och dra lärdomar från det. Det kräver också resurser i 
form av tid som behöver avsättas för uppdraget för leaderkontoret, styrelsen och 
externa resurser.  
  
Kostnaden för uppföljning och utvärdering bekostas av driftåtgärden. När detta 
kapitel skrivs är det inte känt vilken total driftsbudget vi kommer att ha och då inte 
heller hur mycket resurser vi kan avsätta till uppföljning och utvärdering. Den 
främsta kostnaden förväntas vara arbetstid internt och arbetstid för anlitad konsult. 
Extern specialistkompetens är kostsamt (speciellt för leaderföreningen där även 
moms är en kostnad) och det är viktigt att tillräckligt med pengar avsätts i 
driftsbudget för det.  
  
Den interna kapaciteten kommer säkerställas på flera sätt. Vid rekrytering till 
leaderkontoret och till styrelsen är relevant kompetens och erfarenhet av 
uppföljning och utvärdering en merit. Om kompetens saknas eller behöver breddas 
och uppdateras genomför vi utbildningsinsatser. Vi kommer att ha en intern 
skriftlig rutin för hur vi jobbar med uppföljning och utvärdering och den ska vara 
väl känd internt. Rutinen blir ett levande dokument som kan uppdateras utifrån nya 
lärdomar. Den externa kapaciteten för utvärderingsuppdrag säkerställer vi genom 
att vid upphandling av tjänsten vara tydliga med uppdragets innehåll och 
kompetenskrav. Vår ambition är att anlita konsulter som besitter erkänd kunskap, 
relevant erfarenhet och har goda referenser från tidigare uppdrag 
projektutvärderingar.  
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Enheterna för lokalt ledd utveckling  Leader Gästrikebygden 
 
 

 

 

Er utvecklingsstrategi har blivit prioriterad 
Urvalsprocessen är klar och 40 områden har blivit prioriterade att bilda 
leaderområden inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Jordbruksverket har fattat beslut om prioritering och preliminär budgetfördelning. Er 
utvecklingsstrategi har blivit prioriterad och ni får nu möjlighet att fortsätta arbetet för 
att bilda leaderområde. 

Ni har blivit tilldelade budget enligt tabellen nedan.  

En förutsättning för att ni ska få tillgång till denna budget är att 

 ansökan om att starta leaderområde lämnas in till Jordbruksverket senast den 
15 oktober 2022  

 ni gör de kompletteringar som krävs för att färdigställa strategin 
 ni får beslut om godkännande av leaderområde 

Förutsättningen är också att Sveriges förslag till strategisk plan, i vilken dessa medel 
tillförs Leader, godkänns av EU-kommissionen.  
 

Utan startbeslut får ni inte tillgång till den reserverade budgeten. Pengarna kommer 
då istället fördelas ut till andra prioriterade leaderområden.  

Fond Tilldelad budget inklusive 
övrig offentlig 

medfinansiering 

Övrig offentlig 
medfinansiering 

Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling 

39 437 405 kronor 13 014 344 kronor 

 

Har ni frågor angående meddelandet om prioritering är ni välkomna att vända er till 
leader@jordbruksverket.se 

 

Med vänliga hälsningar,  

Carin Alfredsson 

Enhetschef  
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Information inför att starta leaderområde 
Er ansökan om att bilda leaderområde har blivit prioriterad. En urvalkommitté har 
beslutat om poängsättning för varje lokal utvecklingsstrategi. De har använt 
urvalskriterier framtagna av Jordbruksverket. Jordbruksverket har fördelat budgeten 
till varje prioriterat leaderområde. Budgetfördelning har skett utifrån att vi vill uppnå 
mål och resultat, fokusera på kvalitet vid genomförandet av Leader och ha Leader 
rikstäckande. 

I bifogad bilaga ser ni vad ni behöver för att färdigställa er strategi och vad som krävs 
för att få startbeslut för ert leaderområde.  

Ni ska senast den 15 oktober 2022 skicka in kompletteringen av er strategi 
tillsammans med ansökan om att starta leaderområde till Jordbruksverket. 
Information om att starta leaderområde finns på vår webbplats. E-blankett och 
anvisning för att ansöka om att starta leaderområde kommer att finnas på vår 
webbplats. 

Ansök om förberedande stöd steg 2 

Ni kan från och med nu söka det förberedande stödet steg 2. Ansökan ska skickas in 
till Jordbruksverket senast den 31 juli 2022. Information samt e-tjänst för ansökan 
finns på vår hemsida: 

www.jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/forberedande-
stod-inom-leader 
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BESLUT
Datum
2022-06-02

Diarienummer
3.2.17-04500/2022

 
Berörda LAG

Fördelning av medel till LAG inom Leader 2023-
2027

Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar att fördela 1 675 000 000 kronor till 40 lokala 
aktionsgrupper (LAG) för genomförandet av Leader 2023-2027 enligt bilaga 1. I 
beloppen ingår medfinansiering i form av övrigt offentligt stöd med 33 procent. 

Villkor för beslutet
Detta beslut gäller under förutsättning att Sveriges förslag till strategisk plan, i 
vilken dessa medel tillförs Leader, godkänns av EU-kommissionen. 

De fördelade beloppen gäller under förutsättning att respektive LAG kan visa att de 
får in den medfinansiering som krävs för att komma upp till det i bilaga 1 
redovisade beloppet. Högst 25 procent av tilldelad budget får användas för drift. 

Omfördelningar och justeringar av budgeten kan bli aktuella exempelvis genom 
regeringsbeslut, kommande programändringar och för att uppnå ett bättre 
budgetutnyttjande.

Motivering
Jordbruksverket har i uppdrag1 från regeringen att förbereda stöd till Leader för 
kommande programperiod. 

Varje LAG har lämnat in önskemål om budget för programperiod 2023-2027. 
Denna budget utgör maxbelopp för vad som kan tilldelas LAG. 

Ett förslag till fördelningsnycklar för budgetfördelning till leaderområden har varit 
på remiss. Utöver yttranden på remissen har även skrivelser kommit in. 
Jordbruksverket har hanterat inkomna synpunkter och verkat för att få en så bra 
helhetslösning som möjligt. 

För att LAG ska få startbeslut och kunna starta sin verksamhet måste LAG veta hur 
stor budget de har under programperioden. Startbeslut tas löpande av 

1 Regeringsbeslut Uppdrag att förbereda hantering av stöd till Lokalt ledd utveckling för 
programperioden 2021-2027 diarienummer N2019/03104/JL, N2019/02805/JL, 
N2018/05749/JL (delvis).

Godkänd 2022-06-02 av Christina Nordin
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Jordbruksverket när LAG har kompletterat sina strategier. I kompletteringarna 
ingår bland annat att LAG ska visa att den medfinansiering som krävs är klar. För 
att inte budgetbeslutet ska dröja tills efter att alla kompletteringar är gjorda tas 
detta beslut. 

Budgetfördelningen mellan LAG utgår från fördelningsnycklar samt viktning i 
bilaga 2. 

Urvalskommitténs beslut om poängsättning av lokala utvecklingsstrategier, som är 
en av fördelningsnycklarna, framgår i bilaga 3.

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Annelie Ström har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också tillförordnade 
chefsjuristen Ida Lindblad Hammar, Olof Johansson, Andreas Mattisson, Lena 
Callisen, Carin Alfredsson, Jonas Fjärtorp, Pasi Kemi, Lovisa Rogö och Anders 
Swahnberg deltagit.

Christina Nordin Annelie Ström

 Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
Bilaga 1 Fördelning av medel till LAG inom Leader 2023-2027 

Bilaga 2 Fördelningsnycklar och viktning som använts vid budgetfördelning

Bilaga 3 Urvalskommitténs beslut om poängsättning av lokala 
utvecklingsstrategier

Kopia till:
Näringsdepartementet

Godkänd 2022-06-02 av Christina Nordin



Bilaga 3

Urvalskommitténs beslut om poängsättning av lokala utvecklingsstrategier

Leaderområde Total poäng

Leader Gästrikebygden 460

Leader Gute 420

Leader Stockholmsbygd 390

Upplandsbygd LLU 380

Leader Polaris 2030 370

Leader Mittland Plus 350

Leader Närheten 350

Leader Östra Skåne 350

Folkungaland 340

Leader Höga Kusten 340

Leader Sjuhärad 340

Leader 7-sam Värmland 330

Leader Linné Småland 330

Leader Sörmlandskusten 330

Leader 3sam Strömsund-Ragunda 320

Leader Nordvästra Skaraborg 320

Kustlandet 310

Leader Grogrund 310

Leader Lappland 2030 310

Leader Bergslagen 300

Leader Bohuslän 300

Leader Östra Skaraborg 300

Tornedalen 2030 300

LEADER Framtidsbygder 290

Leader Nedre Dalälven 290

Astrid Lindgrens Hembygd 280

Idériket Umeåregionen 2030 280

LEADER Mellansjölandet 280

Lokalt ledd utveckling Halland 280

Leader Mälardalen 280

Utveckling Hälsingebygden 260

Leader Södermanland 250

Leader kring Göta älv och Säve 230

SydostLeader 230

Leader Skellefteå Älvdal 210

Leader Västra Småland 200

Nordvästra Skåne och MittSkåne 190

Leader Söderslätt 170

Dalälvarnas Utvecklingsområde 150

Spira Mare 2030 150

Godkänd 2022-06-02 av Christina Nordin



Lista över beviljade projekt Leader Gästrikebygden programperiod 2016-2020+2

Nr IO Journalnr Projektnamn
EUs 

landsbygds
fond

EUs 
socialfond

EUs 
regionalf

ond

EUs havs 
och 

fiskerifond
LAGPOTT

Annan 
offentlig 
medfinan

siering

Totalt beviljat 
offentligt stöd Status Plats

2 2 2016-4085 Sportoteket i Hofors 450000 0 0 0 49965 259451 759416 Avslutad Hofors

3 3 2016-3629 Jan van der 
Heyden/Kanot 0 0 42031 0 0 0 42031 Avslutad Hofors

4 4 2016-2980 Mjölkbutik i Storvik 0 0 0 0 0 0 0 Avskriven Sandviken
5 4 2016-3087 Åsas ost 150000 0 0 0 0 0 150000 Avslutad Sandviken

6 3 2016-2579 Naturupplevelser 
Gästrikland 602550 0 0 0 296778 0 899328 Avslutad Leaderområdet

7 6 2016-2562 SLUSS 0 0 0 603000 297000 0 900000 Avslutad Hela kusten

8 6 2016-2451 Fiskevård NeDa 0 0 0 603000 297000 0 900000 Avslutad Nedre Dalälven

9 3 2016-2108 Besöksytor Axmarbruk 335000 0 0 0 165000 0 500000 Avslutad Gävle

10 3 2016-4247 Förstudie camping 
Ockelbo 48026 0 0 0 23654 0 71680 Avslutad Ockelbo

11 2 2016-6030 IKEF Högbo 0 500000 0 0 0 487081 987081 Avslutad Sandviken

12 3 2016-5064 Ökad tillgänglighet 
Sjösunda 0 0 0 0 0 0 0 Avskriven Sandviken

13 4 2016-3927 Utv. av 
livsmedelspr.Bergby 0 0 0 0 0 0 0 Avskriven Gävle

14 3 2016-5989 Hammarbykvarnen 0 0 200000 0 0 0 200000 Avslutad Sandviken
15 3 2016-6300 Mosjön 87820 0 0 0 43255 0 131075 Avslutad Ockelbo

16 3 2016-6908 Pilgrim - karta & 
kontaktnät 84998 0 0 0 41865 0 126863 Avslutad Gävle

17 5 2016-7184 Rädda järnvägen till 
Norrsundet

0 0 261068 0 24045 150000 435113 Beslutad Gävle

18 3 2016-7292 Grönt Expo 399328 0 0 0 196684 0 596012 Avslutad Ockelbo

19 3 2016-5548 Trivsel & laddning på Hea 0 0 148225 0 0 0 148225 Avslutad Gävle

20 6 2016-7393 Not på Djupet 0 0 0 288257 144129 0 432386 Avslutad kusten
21 2 2017-621 Trädgården - ditt hem 321168 0 0 0 158187 0 479355 Avslutad Ockelbo
22 6 2017-2708 Säl och skarv 0 0 0 249332 122804 0 372136 Beslutad Gävle mfl
23 6 2017-2094 Testeboåns vänner 0 0 0 434 032 kr 154 677 59 100 647 809 Avslutad Ockelbo/Gävle

24 6 2017-671 Utv.plan för framtidens 
fiske 0 0 0 603000 297000 0 900000 Avslutad Hälsingland

25 3 2017-2208 Wild camp - nästa steg 334 768 0 0 0 164 886 0 499654 Avslutad Sandviken

26 5 2017-3713 Fram för väg 472395 0 0 0 232672 0 705 067 kr Beslutad Leaderområdet

27 2 2017-3690 Förädlingsmakapären 1302000 0 0 0 641284 0 1 943 284 kr Beslutad Leaderområdet
28 6 2017-3732 Kustfiskarelyftet 0 0 0 602993 296997 0 899 990 kr Avslutad Gävle mfl
29 2 2017-3723 Ockelbo All Service 0 515 482 0 0 200000 19870 735 352 kr Avslutad Ockelbo
30 2 2017-4177 Förstudie integration 67971 0 0 0 33478 0 101 449 kr Avslutad Ockelbo

31 2 2017-4412 Hille IP - den öppna 
anläggningen

333000 0 0 0 167000 0 500000 Avslutad Gävle

32 1 2018-223 Medarbetarägande i 
Gävleborg

236491 0 0 0 116481 0 352972 Avslutad Leaderområdet

33 2 2018-191 Samtal pågår 335000 0 0 0 165000 0 500000 Avslutad Ockelbo

34 6 2018-301
Samverkan mellan fiskets 
intressenter i NeDa

0 0 0 602914 296958 0 899872 Avslutad Nedre Dalälven

35 3 2018868 Paraplyprojekt 
Besöksnäring

268000 0 0 0 132000 0 400000 Avslutad Leaderområdet

36 2 2018-869 Paraplyprojekt 
inkludering

268000 0 0 0 132000 0 400000 Beslutad Leaderområdet

37 4 2018-870 Paraplyprojekt 
lokalproducerat

268000 0 0 0 132000 0 400000 Beslutad Leaderområdet

38 1 2018-871 Paraplyprojekt 
entreprenörskap

268000 0 0 0 132000 0 400000 Beslutad Leaderområdet

39 6 2018-2033 Gulsäckkläckeriet 0 0 0 306110 150770 0 456880 Avslutad Hälsingland
40 3 2018-1597 Storbergets gruvor 335000 0 0 0 165000 0 500000 Beslutad Hofors

41 3 2018-1575
Friluftsliv för alla 
(förstudie) 82240 0 0 0 17760 22 746 122746 Avslutad Sandviken

42 3 2018-1620
Föreningssamverkan 
med ett lägerboende 500000 0 0 0 0 500000 1000000 Beslutad Ockelbo

43 3 2018-2645 Insektslandet 561460 0 0 0 276540 0 838000 Avslutad Sandviken

44 3 2018-2990 Biking Gästrikland 0 0 1870233 0 794012 334539 2998784 Beslutad Leaderområdet

45 6 2018-4374 PP Fiske 0 0 0 268000 132000 0 400000 Beslutad Leaderområdet

46 3 2018-3150 Aprendo Gästrikeresor 171 579 0 0 0 0 0 171 579 Avslutad Leaderområdet

47
4 2018-3935 Förstudie: Närodlad fisk 

för ökad sysselsättning
67 953 0 0 0 29123 0 97 076 Avslutad

Hofors

48 3 2019-350 Minigolf på Lingbo 
camping

135 100 0 0 0 0 0 135 100 Avslutad Ockelbo

49 4 2019-991 Chark och gårdsbutik 106 198 0 0 0 0 0 106 198 Avslutad Ockelbo
50 4 2019-1319 Utanför boxen grön 162 730 0 0 0 67550 12600 242 880 Avskriven Sandviken

51 1 2019-1657 Vi Landsbyggare 
Gästrikebygden

996 432 0 0 0 0 490 779 Beslutad Leaderområdet



52 6 2019-2367 Samverkan för hållbart 
fiske

0 0 0 491186 241928 0 733 114 Beslutad Leaderområdet

53 1 2019-2306 På rätt sida vattendelaren 0 120253 0 0 59229 0 179 482 Beslutad Gävle

54 4 2019-1535 Ekologisk äppelodling i 
Ockelbo 173 356 0 0 0 0 0 173 356 Avslutad Ockelbo

55 1 2019-2146 Grön framtid-ungas jobb 
finns i skogen 0 1403109 0 0 698334 0 2 101 443 Beslutad Leaderområdet

56 4 2019-3385 Investering Rök 83 240 0 0 0 0 0 83 240 Avslutad Gävle

57 4 2019-3379

Förstudie: 
Bygemensamma växthus 
i Hamrånge, är det 
möjligt? 

65 449 0 0 0 33000 0 98 449 Avslutad Gävle

58 3 2019-3222 Storsjön vinteris Årsunda 335 000 0 0 0 165000 0 500 000 Beslutad Sandviken

59 6 2019-4234
Fiskefria områden i 
Bottenhavet

0 0 0 101303 49896 0 151 199 Avslutad Gävle mfl

60 3 2019-4290
Utveckling av besöksmål 
Oklagård

67 000 0 0 0 33000 0 100 000 Beslutad Ockelbo

61 3 2020-87 Myre gård - året runt 80 528 0 0 0 0 0 80 528 Beslutad Sandviken

62 1 2021-1231
Mellansveriges e-
handelscentrum

553 280 0 0 0 237120 0 790 400 Avslutad Hofors

63 3 2020-2632
Växthus i 
orangeriträdgården i 
Axmar

139 000 0 0 0 62250 0 201 250 Avslutad Gävle

64 3 2020-3002 Fäbod och Lenåsleden 306 925 0 0 0 91172 60000 458 097 Beslutad Ockelbo och 
Sandviken

65 3 2020-6237 #Forsbackabruk 528 099 0 0 0 260 109 0 788 208 Beslutad Gävle

66 4 2020-3282
Fruktodling och 
bevarande av lokala 
kulturarvssorter

80 669 0 0 0 0 0 80 669 Avskriven Ockelbo

67 4 2020-3158
Växtplats för alla i 
Hamrångebygden 1 020 816

0 0 0
349 786

0 1 370 602 Beslutad Gävle

68 3 2021-281 Förstudie Rönnåsen 72 182 0 0 0 35 553 0 107 735 Avslutad Ockelbo

69 2021-1435
Surdegsbageriet i Jädraås 70 000

0 0 0
0

0 70 000 Beslutad Ockelbo

70 3 2021-2020
Hållbar 
destinationsutveckling i 
och för Ockelbo 764 131

0 0 0
376 363

0 1 140 494 Avskriven Ockelbo

71 3 2021-2935 Torpet i Värnan 66 315 0 0 0 0 0 66 315 Beslutad Sandviken

72 3 2022-519
Bäver- Havsörn- och 
Sälsafari

61 180 0 0 0 0 0 61 180 lagklar Gävle

73 2 2022-515 Utbildningscenter Wij 
Trädgårdar i samverkan

766 098 0 0 0 377 333 0 1 143 431 lagklar Ockelbo

74 2 2021-294 4h gård Björkmuren 620 420 0 0 0 305 580 0 926 000 lagklar Sandviken
75 3 2022-2299 Fisketurism i egen båt 205 362 101 148 306 510 lagklar Ockelbo

76 4 2022-2284
Gästrikebygdens nätverk 
för skog och 
skogsprodukter

289 691 142 684 432 375 lagklar Leaderområdet

77 4 2022-2298
Odlings PT

700 105 344 828 1 044 933 lagklar
Hofors, 

Ockelbo, 
Sandviken

Färger
Gul = projekt som berör Ockelbo helt eller delvis
Grön = projektet är genomfört och slutredovisat
Röd = projektet har beviljats men sen avskrivits på projektägarens egen begäran

Belopp
De belopp som anges är de sökta och beviljade stödbeloppen. 
För de flesta projekt som avskrivits eller avslutats under tilldelad budget så har pengarna återgått till Leaderområdets budget.

Status
Prioriterad = Leaderföreningens styrelse har beslutat att prioritera ansökan för finansiering
LAG-klar = Den prioriterade ansökan är färdighandlagd och ställd i kö till Jordbruksverket för fastställande av beslut
Beslutat = Projektet har fått siutt stödbeslut fastställa av Jordbruksverket
Avskrivet = Projektet har prioriterats och eller beslutats, men projektägaren har sen själv valt att dra tillbaka eller inte genomföra/redovisa projektet
Avslutat = Projektet är genomfört och har skickat in sin slutredovisning
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 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om visionsmedel - Turistutveckling i naturen - 
Kolforsen i Ockelbo 

Förslag till beslut 
Visionsmedelsansökan från Kolforsen skog och ungdom avdelning beviljas 
med 38 000 kronor, vilket är del av sökt belopp (75 839 kronor), och gäller 
för finansiering/del av finansiering för brygga/bryggor och bänkar. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kolforsens byförening -Kolforsen skog och ungdom avdelning - ansöker om 
medel för att renovera badplatsen, främst genom nya bryggor och bänkar, för 
att stärka platsens attraktivitet vilket gynnar både boende och besökare av 
platsen. Kolforsen önskar starta samarbete med andra lokala aktörer och ge 
turister och besökare en bättre upplevelse. Det finns nu möjlighet att hyra 
trampbåt och boka bastu, en fin plats för att bada, paddla, fiska, vandra och 
grilla.  
De ansöker bland annat om stöd till ny brygga/bryggor, då de befintliga är 
gamla och inte känns säkra.  
Kostnader för projektet: 
Jord 9 kubik inklusive frakt 5 000 kr 
Gräsfrö 2st förpackningar. 440 kr 
Bryggor till självkostnadspris från Gävle bygg-gymnasium inklusive frakt  
61 000 kr. (Mått: bredd 200x430cm. Antal 3st) 
Solcell på bastutak för lampa i bastu 2 500 kr 
Picknickbord 2 st á 3 695=7 390 kr 
Föreningen har ansökt om 75 839 kronor. 
Föreningen beviljas 38 000 kronor som gäller för finansiering/del av 
finansiering för brygga/bryggor och bänkar. 
                         

Beslutsunderlag 
Visionsmedelansökan och bild 
                          

Beslutet ska skickas till 
Sökanden 
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 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
+46707140488

 Telefon
+46707140488

 E-postadress
ulrika.persson@martinservera.se

 För- & Efternamn
Ulrika persson

Kontaktperson

 Postnummer och ort
81693 Ockelbo

 Adress
Kolforsen 6

 Organisationsnummer
885501-4893

 Organisationens namn
Kolforsen skog & Ungdom avdelning

Visionsmedel för projekt - Ansökan
Ärendenummer: #3632 | 2022-06-08 15:48

1. Ansvarig för ansökan

Verksamhet

Förening

Kontaktuppgifter

2. Vision 2030
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Visionsrubrik

Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker . 
Kryssa i vilken eller vilka rubriker ditt projekt hör till:

Det gröna
Vi välkomnar
Vi växer
Vi samverkar

3. Projektbeskrivning
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Beskriv ditt projekt:

Projektet ska avse utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Beskriv utförligt ditt 
projekt och förväntat resultat. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan 
med annan aktör eller verksamhet. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga.

TURISTUTVECKLING I NATUREN- KOLORSEN I OCKELBO

Kolforsen byförening - Kolforsen skog och ungdom avdelning.

Kolforsen har ett attraktivt läge vid vatten och natur 1,5 mil utanför Ockelbos kärna.

Vi är en byförening med en stark gemenskap och ett stort engagemang bland våra 40-tal 
medlemmar.

Vi har varje år många turister både från Sverige och stort antal från Europa som besöker 
Ockelbos Kolforsen för en äkta naturupplevelse och dess tystnad.

De campar, grillar, bastar och badar, paddlar kanot, fiskar, vandrar osv.

Vi vill nu vara med och stärka kännedomen om Kolforsen fantastiska friluftsliv och öka turismen 
till Ockelbo samt Kolforsen. Vilket samtidigt ökar besöken på restauranger och i butiker.

Vi vill även ge våra turister och besökare en bättre upplevelse när de är här och detta genom att 
öka informationen och vad som finns att göra genom att marknadsföra vår hemsida och sociala 
medier i alla rätta kanaler Vi vill även lägga ut all denna information på Visit Ockelbo och starta 
samarbete med andra lokala aktörer. Det finns nu möjlighet att hyra trampbåt, basta, bada 
grilla. paddla kanot, fiska, vandra osv.

Vi önskar göra detta område mer attraktivt och rätt utrustat men även att det är säkert ur 
säkerhetssynpunkt, och då tänker vi främst på våra bryggor som är väldigt gamla, så dessa 
behöver ersättas till nya säkra bryggor för alla våra gäster.

Vi behöver även restaurera upp gräsmattan, översvämningarna som var förra året orsakade en 
hel del hål och lervälling på stora delar av gräsmattan. Och nu när det var en brand på en av 
öarna i lördags så orsakande de tre stora brandbilarna som var tvungna att åka ner på stranden 
ytterligare åverkan. Bifogar även bilder så att ni kan se tydligare.

I projektet är vi ca 20 personer från föreningen som är delaktig i att driva detta framåt. Det gör 
att vi kommer att vara bättre rustade för att ta emot turister och hjälpa dem för lång tid framåt 
då vi ständigt vill förbättra oss som byförening och skapa en inbjudande och välkomnade plats i 
Kolforsen

Detta genom att renovera upp badplatsen, bryggorna och dessa kommer Gävle gymnasiums 
byggskola göra till oss för ett självkostnadspris. Allt övrigt arbete hanterar vi inom föreningen 
själva i form av kratta ut jord, så gräs och installera solceller på bastutak.

Vi är tacksamma för alla små som stora bidrag ni vill ge till att utveckla Kolforsen.
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 Datum
2022-09-30

 Datum
2022-07-27

 Ange sökt belopp
75839

Ange sökt belopp

Specificera kostnaderna/budget

Ange era kostnader för projektet

 Jord 9 kubik inklusive frakt 5000 kr

 Gräsfrö 2st förpackningar . 440 kr

 Bryggor till självkostnadspris från Gävle bygg gymnasium inklusive frakt 61 000 kr

-Mått: bredd 200x430cm

-Antal 3st

 Solcell på bastutak för lampa i bastu. 2500 kr

 Picknickbord 2 st a`3695 kr 7390 kr

Planerat startdatum

Tänk på att handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.

Planerat slutdatum

Observera att vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras.
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Möjlighet att bifoga/komplettera din ansökan

Här kan du  bifoga kompletterande handlingar.

    (6,48 MB)Kolforsen Bild 1.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Ansökan om visionsmedel - utdelning av gratis 
matkassar till behövande i Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Visionsmedelsansökan från Ockelbo Missionsförsamling beviljas med  
30 000 kronor, vilket är del av sökt belopp 50 000 kronor, och gäller för 
medfinansiering av projektet ”utdelning av gratis matkassar till behövande i 
Ockelbo kommun”. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo församling (Svenska kyrkan) och Missionsförsamlingen i Ockelbo 
har för avsikt att gemensamt starta en utdelning av gratis matkassar till 
behövande i Ockelbo kommun. Syftet är att stötta de familjer och enskilda 
som har det som svårast att få matkontot att gå ihop. Såväl vuxna som barn 
och ungdomar i dessa familjer, ges då möjlighet till en god kosthållning. 
Stigande matpriser medför nu att behovet ökar ytterligare. 
 
Ett annat syfte är att minska på matsvinnet och avfallsmängden vilket bidrar 
till ökad hållbarhet och minskad miljöbelastning. De hoppas även att 
utdelningen av matkassar ska kunna kombineras med rådgivning vid vissa 
tillfällen om kost, ekonomi, hälsa etc. Syftet med det är att verksamheten 
inte bara ska bli en utdelning av mat utan även ge ökade kunskaper, för den 
som så vill, att förändra sin livsstil. Detta ska i så fall ske i samarbete med 
samhällets offentliga aktörer inom dessa områden.  
 
Maten skänks från lokala livsmedelsbutiker och tillverkare av mat. 
Sökandens ambition är att göra en hållbar planering för en verksamhet som 
kan fungera långsiktigt över tid. Därför är avsikten att inleda utdelningen 
under hösten 2022, som ett testprojekt med en provperiod fram t o m 
september 2023. I slutskedet sker utvärdering och ställningstagande av båda 
församlingarna inför ev. permanentning av verksamheten.   
 
De har inte för avsikt att bilda en separat ekonomisk förening för denna 
verksamhet. Det ekumeniska samarbetet är starkt i Ockelbo och 
matkasseutdelningen ska administreras inom ramen för de två 
församlingarnas ordinarie verksamheter och samordnas genom Ockelbo 
Kristna Råd (OKR) eller en separat styrgrupp. En väsentlig del av 
verksamheten kommer att bedrivas av volontärer, men en anställd 
samordnare bedöms behövas på minst 30 %. Ingen av församlingarna har 
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dock ekonomiska resurser för att finansiera denna tjänst, varför stöd kommer 
att sökas externt för detta. Ev. kan verksamheten även skapa förutsättningar 
för någon ytterligare anställning med arbetsmarknadsstöd. Utdelningen 
kommer att ske i Ockelbo Missionskyrkas lokaler. Ockelbo församling ska 
utgöra arbetsgivare för anställd/anställda. 
 
Socialförvaltningen ser positivt på initiativet och har kontakt med sökanden. 
                         

Beslutsunderlag 
Visionsmedelsansökan med bilaga                          

Beslutet ska skickas till 
Sökanden 
Socialförvaltningen 
Sammankallande Tillväxtgruppen 
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Plan för utdelning av matkassar i Ockelbo (UTKAST)

Sammanfattning
Ockelbo församling (Svenska kyrkan) och Missionsförsamlingen i Ockelbo har för avsikt att 
gemensamt starta en utdelning av gratis matkassar till behövande i Ockelbo kommun. Syftet är att 
stötta de familjer och enskilda som har det som svårast att få matkontot att gå ihop. Såväl vuxna 
som barn och ungdomar i dessa familjer, ges då möjlighet till en god kosthållning. Stigande 
matpriser medför nu att behovet ökar ytterligare. 

Ett annat syfte är att minska på matsvinnet och avfallsmängden vilket bidrar till ökad hållbarhet och
minskad miljöbelastning. Vi hoppas även att utdelningen av matkassar ska kunna kombineras med 
rådgivning vid vissa tillfällen om kost, ekonomi, hälsa etc. Syftet med det är att verksamheten inte 
bara ska bli en utdelning av mat utan även ge ökade kunskaper, för den som så vill, att förändra sin 
livsstil. Detta ska i så fall ske i samarbete med samhällets offentliga aktörer inom dessa områden.  

Maten skänks från lokala livsmedelsbutiker och tillverkare av mat. Vår ambition är att göra en 
hållbar planering för en verksamhet som kan fungera  långsiktigt över tid. Därför är avsikten att 
inleda utdelningen under hösten 2022, som ett testprojekt med en provperiod fram t o m september 
2023. I slutskedet sker utvärdering och ställningstagande av båda församlingarna inför ev. 
permanentning av verksamheten. 

Vi har inte för avsikt att bilda en separat ekonomisk förening för denna verksamhet. Det 
ekumeniska samarbetet är starkt i Ockelbo och matkasseutdelningen ska administreras inom ramen 
för de två församlingarnas ordinarie verksamheter och samordnas genom Ockelbo Kristna Råd 
(OKR) eller en separat styrgrupp. En väsentlig del av verksamheten kommer att bedrivas av 
volontärer, men en anställd samordnare bedöms behövas på minst 30 %. Ingen av församlingarna 
har dock ekonomiska resurser för att finansiera denna tjänst, varför stöd kommer att sökas externt 
för detta. Ev. kan verksamheten även skapa förutsättningar någon ytterligare anställning med 
arbetsmarknadsstöd. Utdelningen kommer att ske i Ockelbo Missionskyrkas lokaler. Ockelbo 
församling ska utgöra arbetsgivare för anställd/anställda. 

Innan verksamheten påbörjas ska erforderliga beslut fattas av Ockelbo församlings kyrkoråd samt 
Missionsförsamlingens styrelse. 

Vision
Ingen ska  behöva gå hungrig i Ockelbo kommun. 

”Mätta de hungriga. Hjälp dem som är i svårigheter.” (Jesaja kap 58, vers 10)

Målsättning
Tillhandahålla gratis matkassar till behövande minst 1 ggr/vecka med start senast under oktober 
månad  2022. 
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Verksamhet
Matkassar ska delas ut 1 ggr/vecka till behövande. Maten skänks i första hand från lokala butiker 
och livsmedelstillverkare. Men även matsvinn från andra verksamheter kan bli aktuellt att 
tillhandahålla. Huvuddelen av maten kommer från ICA Ugglebo i Ockelbo. Utdelningen av 
matkassar ska ske i Missionskyrkan lokaler. 

a) Hämtning och transport av mat till Missionskyrkan görs av……...

b) Sortering av levererad mat görs av anställda och volontärer i Missionskyrkans lokaler. 

c) Utdelning av matkassar görs vanligtvis samma dag som hämtning och matsortering skett. 
Ingen registrering av behövande ska göras. 

d) Ev. överbliven mat som går att spara, lagras i förråd/kyl/frys i Missionskyrkan, till 
nästkommande utdelningsdag. Resterande mat kasseras som organiskt avfall.

e) Städning av lokalerna görs efter avslutad utdelning av samma bemanning, alt. särskilt 
städteam.

f) Beroende på tillgång på mat samt efterfrågan, införs begränsning  av hur ofta man får hämta 
en matkasse. Detta bestäms efterhand under provperioden.  

g) Löpande samordning, planering görs av anställd samordnare, 30%. Samordnaren deltar även
själv i det praktiska arbetet. 

h) Utöver anställning av samordnare kan det bli aktuellt med någon/några bidragsanställningar.

i) Rekrytering av volontärer kommer att ske dels i de båda församlingarna, men även från 
samhället i övrigt.  

j) Ambitionen är att utdelningen av matkassar även ska kunna kombineras med rådgivning vid 
vissa tillfällen om kost, ekonomi, hälsa, för den som så vill. Detta ska i så fall ske i 
samarbete med samhällets offentliga aktörer inom dessa områden.

Logistik
Leverantörer av mat: ICA Ugglebo, Mattes Bröd, …………...

Volymer: Inledningsvis planeras för utdelning av 20-40 matkassar per vecka. Redovisning av 
matvolymer sker senast vid utvärdering av provperioden. 

Lokaler: Sortering och utdelning ska ske i Missionskyrkans lokaler. Avlämning och intag av mat 
beräknas kunna ske via entré på baksidan. Sortering görs i cafévåning med tillhörande kök. 
Utlämning ska göras via sidoentré på norra sidan mot parkeringen. 

Transporter: Transport av mat från ICA till Missionkyrkan görs av …….  Anställda och volontärer 
kan även komma att bistå med transporter av mindre volymer mat från olika verksamheter där 
matsvinn uppstår. 

Utdelningsdag och öppettider: Avsikten är att verksamheten i stor utsträckning ska koncentreras till 
en utdelningsdag per vecka. Hämtning av mat, avlämning och sortering sker på förmiddagen. 
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Utdelning av matkassar sker under eftermiddagen. Direkt efter stängning görs eftersortering, viss 
lagring, kassering samt städning. 

Personal
Anställd samordnare 30 % 

Anställd/anställda med bidragsstöd från Arbetsförmedlingen.

Volontärer från församlingarna samt samhället i övrigt.

Ekonomi (prel.)
Driftskostnader (hela testperioden) tkr Kommentar

Mat 0 Maten skänks av olika aktörer och ska 
även skänkas vidare till behövande. 

Samordnare 30 % inkl. kringkostnader 200 Deltidsanställning, görs av Ockelbo 
församling.

Bidragsanställning ? Stöd från 
Arbetsförmedlingen/kommunen

Regelbunden transport av mat ? Planeringen är att den regelbundna 
transporten av mat ska kunna lösas 
och finansieras av befintliga aktörer på
orten (kommunen, ICA, annan)  

Lokalkostnad 42,0 Missionsförsamlingen står för denna 
kostnad.

Kostnad för hämtning av ökad 
avfallsvolym vid Missionskyrkan

?

Matkassar, påsar 5,0

Annonsering/webb 4,0

Livsmedelstillsyn/registrering år 1 2,5

Investeringskostnader

Fordon ? Eget fordon inköps inte inledningsvis. 
I första hand ska vi försöka använda 
befintliga fordon. Frågan om 
anskaffning av bil/lådcykel kommer 
att prövas längre fram under projektet.

Inköp av kyl och frys för lagerhållning 10,0

Div. utrustning 3,0

SUMMA KOSTNADER (år 1) 265,5
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Intäkter

Stödfinansiering/bidrag från …….. ?

Stödfinansiering/bidrag från ……. ?

Lokaler 42 Missionsförsamlingen 

SUMMA INTÄKTER ?

Effekter
Vi kan se att matkasseutdelning kan ge flera positiva effekter för såväl enskilda som samhället: 

• Mat till hungriga.

• Bra kost till barn/ungdomar.

• Förbättrad fysisk och psykisk hälsa. ”Tillgången till billig eller gratis mat ökar såväl fysisk 
som psykisk hälsa” (Citat från forskningsprojekt, Linköpings universitet) 

• Minskat matsvinn och därigenom minskad mängd restavfall. 

• Ökad mängd organiskt avfall till biogasproduktion. 

• Ökad kunskap och ökat samhällsengagemang om matsvinn. 

• Rådgivning till den som vill, vilket kan bidra till att kunna förändra sin livssituation.

• Minskad belastning för sociala myndigheter och Försäkringskassa. 

Tidplan 
Idéfas: januari-mars 2022

Planeringsfas: april – augusti 2022

Bemanningsfas: augusti-september 2022

Uppstartsfas: september-oktober 2022

Driftsfas: november 2022 t o m september 2023. 

Utvärdering och ställningstagande om ev. fortsättning: augusti-september 2023

Ev. permanent drift: fr o m oktober 2023. 

För Ockelbo Församling För Ockelbo Missionsförsamling

..........................….......…… ..........….…...…..................….
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Christina Danielsson Göran Åström

Kyrkoherde Ordförande
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Ansökan om visionsmedel - ombyggnad av foajén på 
Godtemplargården (Gotan) 

Förslag till beslut 
Visionsmedelsansökan från IOGT-NTO Ockelbo framtid, avseende 
ombyggnad av foajén på Godtemplargården (Gotan), 200 000 kronor avslås.  
Visionsmedel avser utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet och 
ombyggnad, arbete interiört och exteriört är underhåll, investering i fastighet. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
IOGT-NTO har under många år arbetat med olika delar för att få en attraktiv 
och funktionsduglig lokal för bland annat kulturverksamhet. Föreningen 
ansöker om medel hos olika fonder och har rustat A-lokalen under vintern 
2021/2022, vilket det skrevs om i VGtidning_22-01 (bilaga till 
visionsmedelsansökan). 
Nu när det är gjort önskar man gå vidare med att förbättra funktionalitet för 
besökarna till bio, teater, konserter, digitala event, barndisco med mera för 
att få ett bättre välkomnande intryck då de kommer till Gotan/Riobiografen. 
De planerar ta bort några väggar, samt få en enhetlig utformning av foajén. 
Byta till en ytterdörr med bättre isolering och med panikregel för att 
säkerställa att publiken kan utrymma lokalen på ett säkert sätt. 
Kostnader för projektet: 
83 000 kr Ombyggnation med ändring av väggar, samt uppsättning av ny 
bröstpanel. 
125 000 kr Ny ytterdörr med panikregel för nödutrymning, spegeldörrar till 
toaletter, ny disk till 
kiosken. 
70 000 kr Målning av väggar och tak (befintlig takmålning i foajén behålls) 
17 000 kr Översyn av el, byte av belysningsarmaturer. 
62 000 kr Byte av matta i foajé, toaletter och trappen till läktaren 
357 000 kr Summa 
Visionsmedelsansökan avser 200 000 kronor. 
Förståelse för behovet finns, men ansökan avser underhåll och investering i 
fastighet och det är inte ett utvecklingsområde utöver ordinarie verksamhet.  
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Beslutsunderlag 
Visionsmedelsansökan med bilagor                          

Beslutet ska skickas till 
Sökanden 
Sammankallande Tillväxtgruppen 
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1. Ansvarig för ansökan

Verksamhet

Förening

Kontaktuppgifter

2. Vision 2030
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Visionsrubrik

Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker . 
Kryssa i vilken eller vilka rubriker ditt projekt hör till:

Vi välkomnar
Vi växer
Vi samverkar

3. Projektbeskrivning

Beskriv ditt projekt:

Projektet ska avse utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Beskriv utförligt ditt 
projekt och förväntat resultat. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan 
med annan aktör eller verksamhet. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga.

Ombyggnad foajén på Godtemplargården (Gotan).

Vi har arbetat under ett antal år med olika delar för att få en attraktiv och funktionsduglig lokal 
för bl a kulturverksamhet.

Exteriört

 Målning av fasaden

 Ombyggnad av yttre entrén

 Skyltar

 Hiss

Interiört

 Uppsättning av utrymningsarmaturer, A-lokalen

 Byte av nödutgångsdörr, A-lokalen

 Byte av lampetter och takbelysning, A-lokalen

 Målning av golvet på läktaren, A-lokalen

 Styrning av ljus och ridå, A-lokalen

Utöver detta har vi en digital biografanläggning med 7.1-ljud och möjlighet att visa 3D film, samt 
en basuppsättning av teaterljus och ljudanläggning.
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 Ange sökt belopp
200 000 kr

Under vintern 2021/2022 rustade A-lokalen med i huvudsak en ommålning till klassiska biograf
/teater kulörer, se bilaga VGtidning_22-01. Denna rustning på c:a 180 000 kr gjordes möjlig 
genom ansökningar till olika fonder.

När vi fått en ordentlig ansiktslyftning av A-lokalen, ser vi att foajén behöver få en ansiktslyftning 
och förbättra funktionalitet för att besökarna till bio, teater, konserter, digitala event, barndisco 
mm ska få ett bättre välkomnande intryck då de kommer till Gotan/Rio biografen.

För att få en mer välkomnande och funktionell foajé planerar vi att ta bort några väggar för att få 
foajén till ett luftigt rum och inte som idag med två rum, samt få en enhetlighet i utformningen 
av foajén. Utöver detta kommer vi även att byta ut befintlig ytterdörr till en liknade men med 
bättre isolering och med panikregel för att säkerställa att publiken kan utrymma lokalen på ett 
säkert sätt. Genom detta får vi en mer inbjudande och mingelvänlig foajé innan föreställningar 
och i pausen på de föreställningar som har pausar.

Status på dagens foajé

Dagens foajé är en tillbyggnad av Gotan (byggd 1897) som gjordes 1932 där förutom entrén fick 
nuvarande utformning byggdes biografmaskinrum och en utökad läktare, och har fått vissa 
rustningar och ombyggnationer under åren. Det känns som lite av ett lapptäcke, där det är 
iordningsställt för just den insatsen som är gjord. Ombyggnad för RWC kom moderna dörrar som 
inte passar in i helheten, för att få viss helhet målades panel i förrummet och utanför 
toaletterna, när golvmattan i trappen blev för sliten blev den målad.

Verksamheten på Gotan

Junis, UNF och IOGT-NTO bedriver sin verksamhet på Gotan, utöver det hyr Ockelbo 
Amatörteaterförening förråd och A-lokalen för repetition och revyföreställningar. Rio biografen 
genomför c:a 100 föreställningar per år, Junis genomför c:a sex barndiscon per år, där det 
kommer uppemot 100 barn. Utöver detta hyrs lokalen ut till bl a olika föreningar, kalas, 
konserter och teater.

Utöver detta planerar vi i anslutning till detta projekt att bl a byta ut elelementen till 
vattenburna element i toaletter och komplettera foajén med element, komplettera med ett 
tredje glas i det stora söderfönstret samt skapa en städskrubb och nytt kioskförråd.

Ange sökt belopp
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 Datum
2022-12-31

 Datum
2022-11-01

Specificera kostnaderna/budget

Ange era kostnader för projektet

83 000 kr Ombyggnation med ändring av väggar, samt uppsättning av ny bröstpanel.

125 000 kr Ny ytterdörr med panikregel för nödutrymning, spegeldörrar till toaletter, ny disk till 
kiosken.

70 000 kr Målning av väggar och tak (befintlig takmålning i foajén behålls)

17 000 kr Översyn av el, byte av belysningsarmaturer.

62 000 kr Byte av matta i foajé, toaletter och trappen till läktaren

357 000 kr Summa

Planerat startdatum

Tänk på att handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.

Planerat slutdatum

Observera att vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras.

Möjlighet att bifoga/komplettera din ansökan

Här kan du  bifoga kompletterande handlingar.

    (3,86 MB)VGtidning_22-01.pdf
    (447 KB)BilderFoaje.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.







   

Bilder på hur det ser ut i foajén på Gotan nu. 

 
Biljettförsäljning 

 
Foajén med bild på kiosken 



   

 
Del av foajén där dörrarna till höger går in till A-lokalen 

 
Dörrar till toaletterna, där väggen är temporärt lagad (2018) vid ena dörren. 
Detalj av taket som troligen är från 1932 
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Ansökan om visionsmedel – stöd till mediaspelare för 
att fortsätta ha en biograf i Ockelbo 

Förslag till beslut 
Visionsmedelsansökan från Ockelbo UNF beviljas 39 325 kronor för 
delfinansiering av en mediaserver, vilket behövs för att Ockelbo ska kunna 
fortsätta ha en biograf. 
                        

Sammanfattning av ärendet 
Rio biografen digitaliserades 2012 för att kunna fortsätta visa biograffilm 
och erbjuda andra digitala event i Ockelbo. 10 år senare är det behov av att 
byta ut delar av den digitala utrustningen. 
 
Det som behöver bytas ut är mediaservern, alltså datorn som filmerna laddas 
till innan man kan visa dem på filmduken. Anledningen till bytet är att 
livslängden på mediaserver är ca 10 år, och då är det lämpligt att 
byta den innan den går sönder. Dagens leveranstider på mediaserver är ca 
sex månader, vilket skulle innebära att biografen inte skulle kunna visa film 
under åtta till tolv månader inkl. ansökningstid hos Svenska Filminstitutet, 
om mediaservern skulle gå sönder. Kostnaden för en mediaserver är 157 297 
kr, där sökande har fått ett bidrag från Svenska Filminstitutet på 117 972 kr. 
Kvarvarande belopp 39 325 kr ansöker Ockelbo UNF om bidrag för att 
kunna fortsätta ha en biograf i Ockelbo. 
 
Rio biografen visar ca 100 föreställningar per år och då är det förutom 
filmvisningar även Live på biovisningar som till exempel revy, teater eller 
opera.    
                         

Beslutsunderlag 
Visionsmedelsansökan och bilaga                          

Beslutet ska skickas till 
Sökanden 
Kulturchef 
Sammankallande Tillväxtgruppen 
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 Ange sökt belopp
39 325 kr

Visionsrubrik

Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker . 
Kryssa i vilken eller vilka rubriker ditt projekt hör till:

Vi välkomnar

3. Projektbeskrivning

Beskriv ditt projekt:

Projektet ska avse utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Beskriv utförligt ditt 
projekt och förväntat resultat. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan 
med annan aktör eller verksamhet. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga.

Rio biografen digitaliserades 2012 för att kunna fortsätta visa biograffilm och erbjuda andra 
digitala event i Ockelbo. 10 år senare är det behov av att byta ut delar av den digitala 
utrustningen.

Det som behöver bytas ut är mediaservern, alltså datorn som filmerna laddas till innan vi kan 
visa dem på filmduken.

Anledningen till bytet är att livslängden på mediaserver är c:a 10 år, och då är det lämpligt att 
byta den innan den går sönder. Dagens leveranstider på mediaserver är c:a sex månader, vilket 
skulle innebära att biografen inte skulle kunna visa film under åtta till 12 månader inkl 
ansökningstid hos Svenska Filminstitutet, om mediaservern skulle gå sönder.

Kostnaden för en mediaserver är 157 297 kr, där vi har fått ett bidrag från Svenska Filminstitutet 
på 117 972 kr. Kvarvarande belopp (39 325 kr) ansöker vi om bidrag för att kunna fortsätta ha en 
biograf i Ockelbo.

Rio biografen visar c:a 100 föreställningar per år och då är det förutom filmvisningar även Live på 
bio visningar som t ex revy, teater, eller opera.

Ange sökt belopp



Ärendenummer: #3708 | Datum: 2022-08-04 10:31 Sida  av 3 3

 Datum
2022-11-18

 Datum
2022-10-17

Specificera kostnaderna/budget

Ange era kostnader för projektet

142 734 kr Mediaserver

13 688 kr Installation

875 kr Frakt

157 297 kr Summa

Planerat startdatum

Tänk på att handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.

Planerat slutdatum

Observera att vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras.

Möjlighet att bifoga/komplettera din ansökan

Här kan du  bifoga kompletterande handlingar.

    (121 KB)Offert 1999 Ockelbo 220307.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Tillväxtgruppen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om visionsmedel - utveckling av nya grenar 
för sportskytte  

Förslag till beslut 
Visionsmedelsansökan från Ockelbo Jaktskytteklubb beviljas 100 000 
kronor för att de vid sidan av jaktskytte ska utveckla nya grenar för 
sportskytte. Stödet avser inköp av lerduvekastare för miljövänliga lerduvor. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Skyttesport är Sveriges sjunde största sport och vid sidan av basket en av 
världens största sporter. Bara i Sverige finns 11 skytteförbund och Häbbergs 
skjutbana kommer efter anpassningen att bli en ny samlingsplats för fler än 
bara jägarna. Med nya anpassade banor blir Häbberg en topprustad bana som 
kommer att locka fler skyttar till Ockelbo för träning och tävling i flera olika 
discipliner. 
 
I år bildar Jaktskytteklubben i Ockelbo en Sportsektion för att vid sidan av 
jaktskytte kunna erbjuda nya och gamla medlemmar sportskytte för gevär, 
pistol och hagelgevär på Häbbergs upprustade skjutbana. 
 
När Häbberg utvecklas från, av åren rätt sliten skjutbana, till en toppmodern 
anläggning gör klubben också plats för en ny ungdomsbana med fasta och 
rörliga mål för hagel, luftgevär och kal 22. Med en egen instegsbana för 
nybörjare har Häbberg möjlighet att möta yngre skyttar för prova på-skytte 
och kursverksamhet. Övriga banor kommer att rustas upp och utrustas för ett 
mer utvecklat och dynamiskt skytte som PPC och IPSC för både hagel, 
gevär, pistol. Tillsammans med det de redan har skriver sökanden att 
Häbberg blir en premiumbana som kommer att locka skyttar i alla åldrar 
och alla discipliner. De utvecklar skyttet i enligt miljökraven med 
Riksidrottsförbundet och skyttesportförbundens stadgar och regelverk. 
 
Pistolklubben och Jaktklubben på Häbberg samverkar sedan tidigare genom 
ett gemensamt driftbolag. Klubbhuset behöver på samma sätt som banorna 
ett lyft där vitvaror i köket byts ut. Klubbhuset fungerar som uthyrningsdel 
vid möten och sammankomster för andra föreningar, exempelvis 
brukshundsklubben. Området på Häbberg har fungerat som arena med start 
och mål under en lyckad SM-tävling i orientering som vi gärna gör om. 
Ockelbo Jaktvårdskrets, OJVK som driver Jägarskolan för unga jägare 
kommer att hålla till på Häbberg för träning och jaktprov. OJVK driver på 
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verksamheten för kvinnlig JAQT i kommunen som på Häbbergs anpassade 
skjutbanor kan matcha det växande intresset för kvinnlig jakt. I den tid som 
råder får vi även möjlighet att erbjuda Försvarsmakten med Hemvärnet en 
väl fungerande plats för övningsskytte när staten nu tar beslut om en ny 
utökad försvarsbudget. Utöver det så ger vi alla jaktlag möjlighet att förlägga 
lokala jaktstigar till Häbberg när polisen förbjuder tillfälliga skjutbanor. 
 
Med den nya sportskyttesektionen kan jaktskytteklubben bli medlem i 
Riksidrottsförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska 
Skyttesportförbundet för att kunna bedriva både träning- och 
tävlingsverksamhet på Häbberg. Ledande aktörer inom skyttesport ser 
Häbbergs som en bana med stor potential att bli en SM-bana som kan locka 
500-600 sportskyttar vid ett eller två tillfällen per år. Banans framtida 
utformning och geografiska läge blir unikt för både jaktskytte och svenskt 
sportskytte. 
 
Ockelbo Jaktskytteklubb söker Visionsmedel för att vid sidan av jaktskytte 
utveckla nya grenar för sportskytte med hjälp av lerduvekastare för 
miljövänliga lerduvor.    
                         

Beslutsunderlag 
Visionsmedelsansökan med bilagor                          

Beslutet ska skickas till 
Sökanden 
Sammankallande Tillväxtgruppen 
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• Lämplig för alla typer av elektriska Duvkastare 

• 5 anslutningsbara mikrofoner, helt öppen, ingen programmerad sekvens 

• Inbyggd display 

• Justerbar timer 

• Justerbar känslighet 

• Återställningsbar räknare 

• Mycket immun mot bakgrundsljud 

 

 

 

 
PPMU     
Microphones 5 pcs     
Cables 5 pcs (15m / each), connectors installed 
Tripods 5 pcs, Stainless steel    

19 670: - 



MR Targets AB
Svanströmsvägen 5

880 37 Junsele

0624-10510

info@mrtargets.se

Kund

Ockelbo jaktskytteklubb 

Tom
0

Ockelbo@mekonomenbilverkstad.se

Tack för er förfrågan

Vi på MR Targets vill tacka för er för ert intresse i våra produkter och är 

glada över att få skicka er en offert på dessa.

Som alltid är ni självklart hjärtligt välkomna att höra av er till oss om det 

finns några som helst frågor eller funderingar.

För er som kunder betyder det att ni väljer en synnerligen beprövad och 
säker produkt, samtidigt som ni i framtiden skall kunna kontakta oss med 
eventuella spörsmål.



Offertnummer Sida

20210914-801 1/2

Offertdatum Utskriftsdatum

2021-09-14 2021-09-14

Tack för er förfrågan Vår referens Er referens

Ockelbo jaktskytteklubb Ante Lodesjö Tom

Art.Nr: Benämning á pris Antal Summa rad

Lahti Skeet 59 900 kr 1 st 59 900 kr

motor 400V 0,37 kw

utlösning magnet 230V

magasins kapacitet 350 eller 600

max höjd 850 och 1200mm

max bredd 600mm

maxlängd 900mm>

höjden från botten till duv utkast nivå 500mm

nettovikt 85kg

Utrustning

timer + utlösningskabel med tryckknapp

Består av 2 maskiner och en timer

Frakt tillkommer vid beställning 2 500 kr 1 st 2 500 kr

Summa offert exkl. moms 62 400 kr

Moms kr: 15 600 kr

Summa offert inkl. moms 78 000 kr

Giltighet: Offerten är giltig i sin helhet t.o.m. 90 dagar från offertdatum.

Offert

Betalningsvillkor: 50% av totalbelopp vid order & 50% vid leverans.

Leveranstid: Enl. ök. vid godkännande av offert, vanligtvis ca. 3-8 veckor.

Leverans: DAP Skickas från Finland. Frakt tillkommer

Garanti: Vi lämnar 1 års garanti mot material- och fabrikationsfel, i övrigt enligt allmänna leveransbestämmelser NL09.

Villkor:

Härmed har vi nöjet att översända offert gällande

MR Targets AB
Svanströmsv. 5
880 37 Junsele

Telefon
0624-10510
E-post
info@mrtargets.se

Org. nr

556434-8976

www.mrtargets.se



Ärendenummer: #3843 | Datum: 2022-09-01 09:00 Sida  av 1 4

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0722255565

 Telefon
0722255565

 E-postadress
info@niclascarlson.se

 För- & Efternamn
Niclas Carlson

Kontaktperson

 Postnummer och ort
816 93 Ockelbo

 Adress
c/o Olov Östblom Stångjärnsvägen 63

 Organisationsnummer
802466-2622

 Organisationens namn
Ockelbo Jaktskytteklubb

Visionsmedel för projekt - Ansökan
Ärendenummer: #3843 | 2022-09-01 09:00

1. Ansvarig för ansökan

Verksamhet

Förening

Kontaktuppgifter

2. Vision 2030



Ärendenummer: #3843 | Datum: 2022-09-01 09:00 Sida  av 2 4

Visionsrubrik

Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker . 
Kryssa i vilken eller vilka rubriker ditt projekt hör till:

Det gröna
Vi välkomnar
Vi växer
Vi samverkar

3. Projektbeskrivning

Beskriv ditt projekt:

Projektet ska avse utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Beskriv utförligt ditt 
projekt och förväntat resultat. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan 
med annan aktör eller verksamhet. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga.

Häbbergs skjutbana flyttades från Eriksberg 1988. En fantastisk anläggning med god tradition 
som utbildat och utvecklat Ockelbos jägare och jaktlag under många år. Anläggningen är i behov 
av en större upprustning på 900.000 kr där vi genom bidrag fått ihop 650.00 kr. För att lyckas 
med det vi bestämt oss för att göra ansöker vi om 100.000 kr från Kommunens Visonsmedel för 
Vision 2030.

Det gröna

Med hjälp av ekonomiska bidrag från Länsstyrelsen, Vindkraftpengar och stöd från Skogstyrelsen 
och skogsbolagen får vi nu en unik chans att miljöanpassa anläggningen och uppdatera 
verksamheten till 2020 talet. Miljökraven ska uppfyllas med nya lerduvekastare som måste till för 
att vi ska kunna kasta framtidens godkända miljöduvor. Förladdningar av plast ska också samlas 
upp för hantering på miljö-anläggning istället för som nu, bli liggandes kvar i skogen. Banorna 
ska förberedas för ny ammunition där bly enligt EU-miljökrav byts ut mot andra material som 
ställer nya högre krav på säkerheten

Vi välkomnar

Skyttesport är Sveriges sjunde största sport och vid sidan av basket en av världens största 
sporter. Bara i Sverige finns 11 skytteförbund och Häbbergs skjutbana kommer efter 
anpassningen att bli en ny samlingsplats för fler än bara jägarna. Med nya anpassade banor blir 
Häbberg en topprustad bana som kommer att locka fler skyttar till Ockelbo för träning och 
tävling i flera olika discipliner.

I år bildar Jaktskytteklubben en Sportsektion för att vid sidan av jaktskytte kunna erbjuda nya 
och gamla medlemmar sportskytte för gevär, pistol och hagelgevär på Häbbergs upprustade 
skjutbana

Vi växer
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 Ange sökt belopp
100000 kr

När Häbberg utvecklas från, av åren rätt sliten skjutbana, till en toppmodern anläggning gör vi 
också plats för en ny ungdomsbana med fasta och rörliga mål för hagel, luftgevär och kal 22. 
Med en egen instegsbana för nybörjare har Häbberg möjlighet att möta yngre skyttar för prova-
på-skytte och kurs-verksamhet. Övriga banor kommer att rustas upp och utrustas för ett mer 
utvecklat och dynamiskt skytte som PPC och IPSC för både hagel, gevär, pistol. Tillsammans 
med det vi redan har blir Häbberg en premiumbana som kommer att locka skyttar i alla åldrar 
och alla discipliner. Vi utvecklar skyttet i enligt miljökraven med Riksidrottsförbundet och 
skyttesportförbundens stadgar och regelverk.

Vi samverkar

Pistolklubben och Jaktklubben på Häbberg samverkar sedan tidigare genom ett gemensamt 
driftbolag. Klubbhuset behöver på samma sätt som banorna ett lyft där vitvaror i köket byts ut. 
Klubbhuset fungerar som uthyrningsdel vid möten och sammankomster för andra föreningar, 
exempelvis brukshundsklubben. Området på Häbberg har fungerat som arena med start och 
mål under en lyckad SM-tävling i orientering som vi gärna gör om.

Ockelbo Jaktvårdskrets, OJVK som driver Jägarskolan för unga jägare kommer att hålla till på 
Häbberg för träning och jaktprov. OJVK driver på verksamheten för kvinnlig JAQT i kommunen 
som på Häbbergs anpassade skjutbanor kan matcha det växande intresset för kvinnlig jakt. I den 
tid som råder får vi även möjlighet att erbjuda Försvarsmakten med Hemvärnet en väl 
fungerande plats för övningsskytte när staten nu tar beslut om en ny utökad försvarsbudget. 
Utöver det så ger vi alla jaktlag möjlighet att förlägga lokala jaktstigar till Häbberg när polisen 
förbjuder tillfälliga skjutbanor.

Med den nya sportskyttesektionen kan jaktskytteklubben bli medlem i Riksidrottsförbundet, 
Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska Skyttesportförbundet för att kunna 
bedriva både träning- och tävlingsverksamhet på Häbberg. Ledande aktörer inom skyttesport 
ser Häbbergs som en bana med stor potential att bli en SM-bana som kan locka 500-600 
sportskyttar vid ett eller två tillfällen per år. Banans framtida utformning och geografiska läge 
blir unikt för både jaktskytte och svenskt sportskytte.

Vi söker Visionmedel för att vid sidan av jaktskytte utveckla nya grenar för sportskytte med hjälp 
av lerduvekastare för miljövänliga lerduvor

Ange sökt belopp
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 Datum
2023-05-30

 Datum
2022-11-01

Specificera kostnaderna/budget

Ange era kostnader för projektet

Sportskytte Akustikanläggning 19750 kr, Lerduvekastare Skeet 78000 kr, Installation/anslutning 
2250 kr

Planerat startdatum

Tänk på att handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.

Planerat slutdatum

Observera att vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras.

Möjlighet att bifoga/komplettera din ansökan

Här kan du  bifoga kompletterande handlingar.

    (72 KB)Offert Micksystem trappkastare.pdf
    (260 KB)Offert Skeet kastare.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Tillväxtgruppen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-13 

Referens 
KS 2022/00199  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om visionsmedel - bygglovskostnad för 
grillkåta 

Förslag till beslut 
Visionsmedelsansökan från Ulvsta Friluftsgård stugkommitté beviljas 
11 000 kronor som avser bygglovskostnad för en ny grillkåta. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ulvsta Friluftsgård har haft en välbesökt grillkåta med tak och väggar. För 
två år sen brann den ned i samband med för kraftigt eldande. De har fått flera 
önskemål om att de ska bygga upp en ny. Grillkåtan låg på lagom avstånd 
från Ockelbo centrum för en utflykt samt att den var tillgänglighetsanpassad. 
 
De som har nyttjat den är skolelever på friluftsdagar, grupper med personer 
med funktionsnedsättning, förskolebarn/dagis, Ockelbo skidklubb och 
Orienteringsklubben i samband med tävlingar och träningar samt 
allmänheten. 
 
Ulvsta Friluftsgård stugkommitté ansöker om visionsmedel för 
bygglovskostnaden hos kommunen.                         

Beslutsunderlag 
Visionsmedelsansökan                          

Beslutet ska skickas till 
Sökanden 
Sammankallande Tillväxtgruppen 
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 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0703630809

 E-postadress
lena.h.foreningsalliansen@gmail.com

 För- & Efternamn
Lena Hammarlund

Kontaktperson

 Postnummer och ort
81694 Ockelbo

 Adress
Rönnåsvägen 7

 Organisationsnummer
885501-1774

 Organisationens namn
Ulvsta Friluftsgård stugkommitté

Visionsmedel för projekt - Ansökan
Ärendenummer: #3263 | 2022-03-14 08:36

Ändrad av handläggare | Ändringsdatum: 2022-09-13 11:39

1. Ansvarig för ansökan

Verksamhet

Förening

Kontaktuppgifter

2. Vision 2030
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 Ange sökt belopp
11 000 kronor

Visionsrubrik

Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker . 
Kryssa i vilken eller vilka rubriker ditt projekt hör till:

Det gröna
Vi välkomnar
Vi samverkar

3. Projektbeskrivning

Beskriv ditt projekt:

Projektet ska avse utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Beskriv utförligt ditt 
projekt och förväntat resultat. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan 
med annan aktör eller verksamhet. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga.

Ulvsta Friluftsgård har haft en välbesökt grillkåta med tak och väggar. För två år sen brann den

ned i samband med för kraftigt eldande. Vi har fått flera önskemål om att vi ska bygga upp en ny.

Grillkåtan låg på lagomt avstånd från Ockelbo centrum för en utflykt samt att den var tillgänglig.

De som har nyttjat den är skolelever på friluftsdagar, grupper med personer med

funktionsnedsättning, förskolebarn/dagis, Ockelbo skidklubb och Orienteringsklubben i

samband med tävlingar och träningar samt allmänheten.

Vi söker för bygglovskostnaden hos kommunen.

Väderskyddet är en ritning från Naturvårdsverkets bok med friluftsanläggningar. Håkan Alkberg

har den.

Ange sökt belopp
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 Datum
2023-12-31

 Datum
2022-10-01

Specificera kostnaderna/budget

Ange era kostnader för projektet

Grillkåtan kräver bygglov med en kostnad på 11 000 kronor.

Planerat startdatum

Tänk på att handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.

Planerat slutdatum

Observera att vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras.

Möjlighet att bifoga/komplettera din ansökan

Här kan du  bifoga kompletterande handlingar.

    (186 KB)Grillplats20220311.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om medel för Stiftelsen Wij Valsverk 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar 249 000 kronor till Stiftelsen Wij Valsverk för 
åtgärder i klensmedjan. Dessa åtgärder, rum med draperiväggar, kommer 
främja utveckling av verksamheten under helår vilket är gynnsamt för 
besöksnäringen. 
2. Finansieras genom anslag från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Wij Valsverk arbetar ständigt med att se över och utveckla 
fastigheten för att stärka kulturverksamheter i byggnaden. Stiftelsen vänder 
sig nu till kommunstyrelsen för ekonomiskt stöd till ett rum (takkonstruktion 
och draperiväggar) i klensmedjan.  
Åtgärden har fått tillstånd från Länsstyrelsen och arbetet ska stå under 
antikvarisk medverkan. Antikvarien stiftelsen har dialog med är godkänd av 
Länsstyrelsen och denna ska anlitas och kontaktas i god tid före 
igångsättandet. Stiftelsen har undersökt annan finansiering, men ej fått medel 
beviljade för åtgärden. Tidigare har man beviljats medel från Länsstyrelsen 
för omfattande renoveringsåtgärder såsom miljösanering, nytt golv, 
takrenovering med avvattning och bärande konstruktioner. 
Wij Valsverk är ett besöksmål och att det nu bedrivs en levande smedja har 
en central betydelse för platsen och besöksmålet. Byggnaden är dock kall 
och genom att bygga ett rum blir arbetsmiljön drägligare och kan bedrivas 
under helår. Ökande möjligheter för smeden och smeder att bedriva 
verksamhet är gynnsamt för besöksnäring och innebär också större 
möjligheter för hyresintäkter för valsverket                         

Beslutsunderlag 
Ansökan, offert                          

Beslutet ska skickas till 
Stiftelsen Wij valsverk 
Kommunchef 
Kulturchef 
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 Kommunfullmäktige 

 

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 
Gävleborg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ny förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner 
och regioner har gjort en omtolkning av § 10 Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
Enligt den nya tolkningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i 
förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en ersättare. I den tidigare 
tolkningen ansågs varje part för sig (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region, kommun) som en medlem. En omtolkning har nu skett vilket 
innebär att varje enskild kommun anses vara en medlem. 
För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska 
vara representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. 
Tidigare har fem kommuner varit ledamöter och fem har varit ersättare. 
Ockelbo kommun har för närvarande en ersättare i styrelsen, och från och 
med 1 januari 2023 ska även en ordinarie ledamot utses. 
Vidare har en justering gjorts från remissversionen, det gäller § 5 Styrelsen. 
Följande har strukits ”Styrelsen utser ordförande”. I stället står det 
”Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande är en av kommunernas 
ledamöter”. Beslut om ny förbundsordning fattas i:  
• kommunfullmäktige i kommun och region,  
• ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, eller den som 
ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. 
När alla medlemmar fattat beslut är den nya förbundsordningen fastställd.                         

Beslutsunderlag 
Förslag förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg – för beslut 
Förbundsordning – reviderad juni 2016                          
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Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 

Samordningsförbund Gävleborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun/-er och region/landsting. 

1 § Förbundets namn  

Förbundets namn är Samordningsförbund Gävleborg. 

2 § Förbundets säte   

Förbundets säte är Gävle kommun. 

3 § Förbundets medlemmar  

Förbundet har tretton medlemmar; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn.  

4 § Förbundets ändamål  

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Gävleborgs län svara för 
finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser, mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg 
och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, 
Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn. Syftet är att underlätta och förbättra möjligheterna till 
egen försörjning för individer som är i behov av samordnade förebyggande eller 
rehabiliterande insatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma 
resurser.  

5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av tretton ledamöter och 
tretton ersättare. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets 
samtliga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har 
närvaro- och yttranderätt vid tillfällen beslutade av styrelsen. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val till 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Ordförande är Region Gävleborg. Vice 
ordförande är en av kommunernas ledamöter.   
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6 § Uppgifter och beslutanderätt  

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid alla beslut 
relaterade till verksamhetsplan och budget ska kvalificerad majoritet med 4/5 gälla. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Medlemmarna ska samråda innan beslut om budget 
fattas.  

Förbundet har till uppgift att:  

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

• besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

• upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  

• svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

• stödja samverkan mellan samverkansparterna  

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

• finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda, 
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster 
som är avsedda för enskilda.  

7 § Personal  

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  

8 § Initiativrätt  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning.  

9 § Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter 
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10 § Kungörelser  

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och hos kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, 
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn samt på Region Gävleborgs 
anslagstavla.  

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Det gäller även när en medlem begär utträde 
ur förbundet enligt 15§. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att staten via Försäkringskassan bidrar med hälften av 
medlen. Region Gävleborg bidrar med en fjärdedel och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, 
Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn gemensamt 
med en fjärdedel, enligt fördelningsnyckeln 75% försörjningsmått och 25% invånare, i åldern 
16–64 år.  

12 § Styrning och insyn  

Delårsuppföljning med helårsprognos för verksamhet och ekonomi ska upprättas och skickas 
till medlemmarna. I samband med bokslut redovisas årligen verksamhetens utfall till 
medlemmarna.  

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten.  

13 § Budget  

Varje år upprättas en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. 
För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget upprättas. Överskott eller underskott 
överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.  

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår.  

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För 
första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet 
bildas.  

14 § Revisorer och revision  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. 
Kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 
Sandviken och Söderhamn samt Region Gävleborg utser en gemensam revisor.  
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Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  Revisorer väljs för fyra år räknat från och 
med den 1 april året efter det att val till fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas 
bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.  

15 § Utträde  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
tre år.  

Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden 
regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan 
återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.  

16 § Likvidation och upplösning  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande 
tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna.  

17 § Tvister  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer   

Arvoden och övriga ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare 
samt kommunernas och Region Gävleborgs revisor, ska följa principerna i Gävle kommuns 
arvodesreglemente. Om sakkunnigt biträde anlitas av revisorer betalas arvode av förbundet. 
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

Arvoden och övriga ersättningar till ej tjänstgörande ersättare utgår vid tillfällen beslutade av 
styrelsen. 
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19 § Arkivtillsyn   

Region Gävleborg ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

20 § Förbundets bildande  

Förbundets bildades den 15 december 2014 genom att samtliga medlemmar vid den 
tidpunkten godkände förbundsordningen. 
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Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 

Samordningsförbundet Gävleborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun/-er och region/landsting. 

 

1 § Förbundets namn  

Förbundets namn är Samordningsförbund Gävleborg. 

2 § Förbundets säte   

Förbundets säte är Gävle kommun. 

3 § Förbundets medlemmar  

Förbundet har tretton medlemmar; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn.  

4 § Förbundets ändamål  

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Gävleborgs län svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att underlätta och förbättra 
möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Syftet är också att arbeta med samordnade förebyggande insatser. 
Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser.  

5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och åtta 
ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gävleborg utser vardera en 
ledamot och en ersättare. Kommunerna utser tillsammans fem ledamöter och fem ersättare. 
Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden 
från och med den 1 januari 2015 till och med 31 december 2018. 

Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 
det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande.  
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6 § Uppgifter och beslutanderätt  

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid beslut om  
budget och verksamhetsplan ska kvalificerad majoritet med 3/4 gälla. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  

Förbundet har till uppgift att:  

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

• besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

• upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  

• svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

• stödja samverkan mellan samverkansparterna  

• finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat 

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som 
är avsedda för enskilda.  

7 § Personal  

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  

8 § Initiativrätt  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning.  

9 § Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 

 

 



 

 

3 

 

10 § Kungörelser  

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla och hos kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, 
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn samt på Region Gävleborgs 
anslagstavla.  

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.  

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
Region Gävleborg med en fjärdedel och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, 
Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn gemensamt med en 
fjärdedel.  

12 § Styrning och insyn  

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband 
med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten.  

13 § Budget  

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 
de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 
också åtföljas av mål för verksamheten.  

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår.  

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För 
första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet 
bildas.  

14 § Revisorer och revision  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. 
Kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 
Sandviken och Söderhamn samt Region Gävleborg utser en gemensam revisor.  
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Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 
mars 2019. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det 
att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisor 
hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

15 § Utträde  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
tre år.  

Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden 
regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan 
återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.  

16 § Likvidation och upplösning  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande 
tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna.  

17 § Tvister  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer   

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, 
ersättare samt kommunernas och landstingets revisor ska följa Gävle kommuns principer. För 
den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 
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19 § Arkivtillsyn   

Region Gävleborg ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

20 § Förbundets bildande  

Förbundets anses bildat den 15 december 2014 under förutsättning att samtliga medlemmar 
har godkänt denna förbundsordning då.  

 

 

 

Reviderad 2016-06-01 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 6 Dnr 2022/00477  

Arvodesreglemente 2023-2026 
Arvodeskommitténs beslut 
Arvodeskommitténs förslag till kommunfullmäktige 
Arvodesreglemente 2023-2026 fastställs med giltighet fr o m 2023-01-01. 
 
Reservationer 
Jonny Lindblom (SD) och Stig Mörtman (M) reserverar sig till förmån för 
Jonny Lindbloms (SD) yrkande. 
 

Ärendebeskrivning 
Arvodeskommittén har till uppgift att se över kommunens 
arvodesreglemente och nytt reglemente ska utarbetas inför varje 
mandatperiod. 
Arvodeskommittén beslutade vid sammanträde 2022-08-24 att delge förslag 
till nytt reglemente till företrädare för de politiska partierna för yttrande 
senast 2022-09-02. Gemensamt yttrande från SD, M och KD samt separata 
yttranden S och C har inkommit inom föreskriven tid. 
Arvodeskommittén enades om att återgå till tidigare skrivning avseende 
förlorad pensionsförmån "Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad 
tjänstepension i sitt ordinarie arbete. Beräkningsunderlaget är förlorad 
arbetsinkomst. Ersättningen för förlorad tjänstepension är 4,5%, baserat på 
underlaget för förlorad arbetsinkomst. Kan förtroendevald styrka att hen har 
en högre avsättning i sitt ordinarie arbete, ska även det kompenseras. 
Ersättningsnivån baseras på tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Ersättningen 
för förlorad tjänstepension betalas ut som ett extra arvode under Q1, året 
efter intjänandet, dock utan pensionsrätt."  
Arvodeskommittén enades om att andre vice ordförande, oavsett nämnd, har 
samma arvode som en vice ordförande. 
Arvodeskommittén enades om att ett halvt arvode för ej tjänstgörande 
ersättare kvarstår. 

Beslutsunderlag 
Nytt Arvodesreglemente 220824 
Yttrande förslag nytt arvodesreglemente SD, M, KD 220901 
S - synpunkter Arvodesreglemente 2023-2026 
C - synpunkter Arvodesreglemente 2023-2026 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Yrkanden 
Jonny Lindblom (SD) yrkar bifall till det gemensamma yttrandet från SD, M 
och KD: "Vi föreslår dels att, under punkt 2 “Oppositionsersättningar”, 
rubriken Teknisk valsamverkan och de två efterföljande styckena; ”Om 
skriftligt avtal om valsamverkan finns med det parti som utser 
kommunstyrelsens ordförande ska oppositionsersättning inte utgå till det 
eller de partier som ingår i valsamverkan.” och “Teknisk valsamverkan har 
ingen inverkan på oppositionsersättningar.” stryks samt att dessa ska ersättas 
med följande text: Om parti/partier genom samarbete, ett samarbete som är 
ägnat att skapa politisk majoritet skall oppositionsersättning inte utgå till det 
eller de partier som ingår i detta samarbete." 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Jonny Lindbloms (SD) yrkande under proposition och 
finner att yrkandet avslås. 
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ARVODESBESTÄMMELSER FÖR FÖRTROENDEVALDA I OCKELBO 
KOMMUN 

Inledning 

Bestämmelserna om arvoden, sammanträdesersättningar och dylikt i detta reglemente 
baseras på Kommunallagen kap 4 §§ 12–17 och ersättningarna baseras på 
riksdagsmannaarvode för respektive år. 
Med förtroendevald avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, 
fullmäktigeberedningar, kommunstyrelse, kommunens övriga nämnder och styrelser, 
utskott som tillsatts av nämnd eller styrelse samt revisorer och revisors ersättare.  
Reglementet gäller även för vid sammanträde närvarande men ej tjänstgörande ersättare. 

Bakgrund 

Genom bestämmelse i kommunallagen, 4 kap § 12 har de förtroendevalda rätt till skälig 
ersättning för den arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner som de 
förlorar när de fullgör sina kommunala uppdrag. Begreppet skälig innebär att det finns 
både en lägsta och en högsta gräns för ersättning. 
Fullmäktige har frihet att utifrån lokala förutsättningar bestämma om det system som ska 
tillämpas för ersättningen. I lagtexten § 13 står att fullmäktige ska besluta enligt vilka 
grunder ersättning enligt § 12 ska betalas. Rätt till ersättning enligt § 12 gäller inte för 
heltidssysselsatta förtroendevalda och inte heller för de deltidssysselsatta med uppdrag 
på en betydande del av heltid.  
Fullmäktige ska bestämma om gränsdragningen för när rätten till ersättningen för 
förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner upphör vilket fastställs till 40 % av 
heltid. 

Allmänna förutsättningar 

Nytt arvodesreglemente fastställs inför varje mandatperiod 
Kommunens förtroendevalda utövar i första hand sina uppdrag på fritiden. Om uppdraget 
leder till förlorad arbetsinkomst, semester- eller pensionsförmån utges ersättning för detta 
Ersättning utges för extra kostnader för barntillsyn eller vård/tillsyn av närstående med 
funktionshinder eller svårt sjuk. 
Arvodet utgör ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget. 
Den förtroendevalde är ansvarig att inlämnat underlag är korrekt. Utbetalning sker i regel 
månaden efter det att rapport lämnats in.  
Information om reglementet ska ingå i introduktionen av nya ledamöter där ordförande har 
en viktig roll.  

Sociala avgifter 

Såväl arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst och den beskattningsbara delen av 
milersättningen är enligt skattelagstiftningen belagda med sociala avgifter för kommunen 
och är därmed också pensionsgrundande i den förtroendevaldas allmänna pension från 
Försäkringskassan. 
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Tillämpningsföreskrifter  

Kommunstyrelsen har till uppgift att tolka och tillämpa dessa föreskrifter och vid behov 
utfärda erforderliga tillämpningsanvisningar.  
Detta ingår i uppdraget  

Förtroendemannarollen är utformad så att ledamoten är och uppfattas vara en del av de 
styrande i kommunen med den gemensamma målsättningen att skapa lösningar för 
kommunens bästa. En förtroendevald har flera olika roller.  

Uppdraget innebär att förtroendevalda ska göra följande:  

Vara en länk till allmänheten och verka för en aktiv medborgardialog. Den senare 
uppgiften innebär dels att förmedla och prata om innebörden i de beslut som fattas, dels 
att känna till värderingar och åsikter bland kommunmedlemmarna.  

Vara sitt partis representanter i styrelser och nämnder. Det förväntas därför att 
förtroendevalda vinnlägger sig om att föra sitt partis talan i styrelser och nämnder genom 
att söka nödvändig information och därigenom skapa underlag för att fatta beslut. 

• Granska den kommunala verksamheten, verka för förbättringar i den och ha goda 
allmänkunskaper.  

• Respektera demokratin och dess spelregler.  
• Följa lagar, förordningar och andra bestämmelser och policydokument, som 

skapats för vårt samhälle.  
• Ta del av och följa gällande ordningsregler för politiskt arbete och uppdrag.  
• Värna om sitt oberoende och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i 

jävsituation.  
• Arbeta för kommunmedlemmarnas och samhällets bästa och bortse från egen 

eller närståendes vinning.  
• Hålla sig till fakta så långt man känner till dem och även i övrigt vara 

sanningsenlig, ärlig och hederlig.  
• Vara väl förtrogen med en frågeställning före medverkan till beslut.  
• Ha kännedom om och tillämpa gällande sekretessbestämmelser. 
• Argumentera sakligt och visa respekt för personer med andra uppfattningar samt 

ha en öppen och förtroendefull inställning.  
• Förvalta samhällets tillgångar och anvisa medel på ett noggrant, ansvarsmedvetet 

och ändamålsriktigt sätt.  
• Uppmärksamma övriga förtroendevalda på eventuella missförhållanden i den 

kommunala verksamheten. 
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ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR 

1. Arvode till ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder m.m. 

Som arvode till ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt av nämnderna tillsatta utskott, delegationer och kommittéer, samt av 
fullmäktige tillsatta beredningar mm utbetalas för sammanträde och förrättning såväl inom 
som utom kommunen ersättning i form av timarvode. 

1.1. Årsarvode 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har 
rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

För årsarvoderade gäller de delar i allmänna anställningsvillkor för anställda i Ockelbo 
kommun, som avser traktamente, semesterförmåner, sjukförmåner och tillämpliga delar 
av lönebestämmelser. Vidare gäller trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), 
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och grupplivförsäkring av kommunala 
förtroendevalda. 

1.2. Begränsat arvode 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Arvodet utgör ersättning för allt arbete i den egna nämnden utom för tid som avser 
ersättningsberättigade sammanträden m m. 

Om förtroendevald med begränsat arvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i 
motsvarande mån.  

Kommentar 

Ovanstående innebär att om ordföranden och vice ordförande i styrelse och nämnder som på 
grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en 
månad ska arvodet minskas i motsvarande mån. Det åligger respektive förtroendevald att meddela 
frånvaro till respektive sekreterare. Arvode utbetalas i stället till den ledamot som utsetts till 
ersättare för ordförande eller vice ordförande. 

2. Oppositionsersättningar 

Oppositionsersättningar utges enligt bilaga. Oppositionspengarna avsattes ursprungligen 
som medel för att ge oppositionen insyn i den kommunala verksamheten.  

Ett grundbelopp per parti fastställs inför varje mandatperiod. Beloppet fördelas därefter 
med ett fastställt grundbelopp per parti och resterande av anslaget fördelas per mandat. 
Kravet på tydligt och skriftligt underlag är detsamma som vid övrig ersättning, i detta fall 
utgörs i underlaget av partiets styrelsebeslut om hur pengarna ska fördelas mellan olika 
företrädare. Arvode utbetalas till kommunalt förtroendevald eller flera förtroendevalda i 
respektive parti.  

Underlag för ersättning ska inlämnas senast den 30 november varje år. 
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Teknisk valsamverkan 

Om skriftligt avtal om valsamverkan finns med det parti som utser kommunstyrelsens 
ordförande ska oppositionsersättning inte utgå till det eller de partier som ingår i 
valsamverkan.  

Teknisk valsamverkan har ingen inverkan på oppositionsersättningar. 

3. Ersättningsberättigade sammanträden m m 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning för sammanträden enligt nedan. 

Sammanträden 

Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden. Sammanträden 
med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  

Av nämnd/styrelse eller av ordförande beslutad förrättning 

Vid sammanträde eller förrättning med kommunfullmäktige, nämnd/styrelse, arbetsutskott, 
beredningsgrupp eller liknande föreligger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
förlorade pensions- och semesterförmåner och kostnader. 

Sammanträdesarvode utgår när det är sammanträde; det ska föregås av en kallelse och 
att det upprättas ett protokoll. Övrig tid som anges utgår det timarvode. 

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under 
förutsättning att särskilt protokoll, kallelse eller motsvarande upprättas. 

För deltagande i utbildning, konferenser eller studiebesök som avser heldag utgår ett 
grundarvode under förutsättningen att kallelse eller inbjudan erhållits.  

Överläggning eller sammankomst med företrädare för annat kommunalt 
organ/samrådsorgan än vad den förtroendevalde själv tillhör  

Överläggning med extern myndighet eller organisation. Tex Företagshälsovård. 

Inbjudan att delta i informationsmöten och liknande ger inte rätt till ersättningar. 

Kommentar 

Paragrafen reglerar endast eventuell ersättning, inte närvarorätt. Förutsättningarna för 
ersättares deltagande i utskottsarbete framgår av §§ 19–20 i reglemente arbetsformer för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Ersättningsyrkanden 

Ersättning för tjänstgöring vid fullmäktige, styrelse/nämnder och utskott begärs i huvudsak 
digitalt via e-tjänsten ”Ersättning förtroendevalda”. Gäller även beviljade förrättningar, 
förlorad arbetsinkomst och reseersättning. Bank-id krävs. Undantag kan förekomma vad 
gäller förrättningar av sällankaraktär och där kommunen inte tillhandahåller en dator till 
den förtroendevalde. 
Begärd ersättning attesteras av nämndsekreterare i samråd med ordförande alternativt 
vice ordförande. 
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4. Timarvode 

Arvodet är uppdelat i tre olika begrepp; sammanträdesarvode, grundarvode och 
timarvode. Sammanträdesarvode avser grundarvode för första timmen och därefter 
timarvode.  

Sammanträdesarvode utgår när det är sammanträde; det ska föregås av en kallelse och 
att det upprättas ett protokoll. Övrig tid som anges utgår det timarvode. 

Timarvodet är 0,26 % av riksdagsmannaarvodet. Påbörjad halvtimme räknas som hel 
halvtimme. 

Ett grundarvode om tre (3) timarvoden utges för första timmen. 
Ett grundarvode (tre timarvoden) utgår vid varje sammanträde även om det är fler 
sammanträden per dag (max tre grundarvoden per dag) 

Halvt arvode utges till icke-tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträde. 

Timarvodet vid förrättning utbetalas per timme och är begränsat till max åtta timmar per 
dag. Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. 
Tidpunkt för sammanträdesarvode är fr o m det klockslag sammanträdet börjar och till det 
klockslag sammanträdet slutar, exklusive tid för lunch.  

Sammanträdes- och timarvode utgår för max 8 timmar. 

5. Förlorad arbetsinkomst m m 

Om förtroendevald förlorar arbetsinkomst p g a sammanträde eller förrättning, eller om 
sammanträde eller förrättning förlagts så i tid, att den förtroendevalda svårligen kunnat 
uppta respektive återgå till sitt ordinarie arbete utbetalas ersättning för förlorad 
arbetsinkomst.  
Ersättning utges till förtroendevald för förlorad arbetsinkomst inklusive semesterersättning 
på grund av politiskt uppdrag. Ersättningen beräknas utifrån styrkt inkomstbortfall.  

Ersättningar utgår endast för verklig förlorad arbetsinkomst, således utgår inte ersättning 
under semester, sommaruppehåll för uppehållsanställd, kompensationsledighet och 
liknande förhållanden. 

Intyg om förlorad arbetsinkomst ska lämnas in varje år, senast den 31 maj, samt vid 
förändringar under året.  

Det är varje förtroendevalds ansvar att korrekta underlag för utbetalning av arvoden och 
ersättning lämnas in, samt att uppgifter ändras vid till exempel arbetslöshet. De uppgifter 
som lämnas in är i regel allmänna handlingar som kan komma att begäras ut av 
allmänhet, andra myndigheter eller media. 

Schablonberäknat belopp: 

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt 
till en schablonersättning beräknad på grundval av den till Försäkringskassan senast 
meddelade årsinkomsten eller styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av 
revisor. 
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Beräkningsgrund 

Timersättning: 

1. Till försäkringskassan meddelad årsinkomst av anställning och/eller rörelse dividerat 
med 1 980 arbetstimmar.  

2. Styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revisor.  
Förlorad arbetsinkomst om max åtta (8) timmar/dag utbetalas. 

6. Hur ersättning begärs 

Ersättning utbetalas efter yrkande av den förtroendevalda. De förtroendevalda ska styrka 
sina förluster och kostnader på ett för kommunen godtagbart sätt. I det fall en 
förtroendevald inte kan styrka sina förluster och kostnader måste förlusten i stället 
beräknas efter någon schablonmetod. 
Förlorad arbetsinkomst, inklusive förlorad semesterförmån ska styrkas genom intyg från 
arbetsgivaren. Ersättningsyrkande lämnas till sekreteraren respektive nämnd. Intyg 
gällande semesterersättning kan också lämnas in separat i efterhand. 

Kommunen betalar ersättning för den del av den förlorade arbetsinkomsten som 
motsvarar tiden för själva sammanträdet eller motsvarande, tiden för resor till och från 
sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser, 
t.ex. omklädnad. 

7. Förlorad pensionsförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad tjänstepension i sitt ordinarie arbete. 
Beräkningsunderlaget är förlorad arbetsinkomst. Ersättningen för förlorad tjänstepension 
är 4,5%, baserat på underlaget för förlorad arbetsinkomst. Kan förtroendevald styrka att 
hen har en högre avsättning i sitt ordinarie arbete, ska även det kompenseras. 
Ersättningsnivån baseras på tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Ersättningen för förlorad 
tjänstepension betalas ut som ett extra arvode under Q1, året efter intjänandet, dock utan 
pensionsrätt.  

8. Förtroendevald person med funktionshinder särskilda kostnader 

Skälig ersättning betalas till förtroendevald person med funktionshinder för de särskilda 
styrkta kostnader som kan ha uppkommit till följd av sammanträde o dyl och som inte 
ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för exempelvis resor, ledsagare, tolk och 
motsvarande.  
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av 
riksdagsmannaarvode per dag. 

9. Barntillsynskostnader 

Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget vid 
vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och som under 
kalenderåret inte uppnår 10 års ålder. Om särskilda skäl finns kan ersättning även betalas 
för äldre barn. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller 
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.  

Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av 
riksdagsmannaarvode per dag. 
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10. Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk  

Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträde e dyl för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk 
person, som vistas i den förtroendevaldas bostad.  
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av 
riksdagsmannaarvode per dag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen 
familjemedlem eller av annan närstående. 

11. Särskilda arbetsförhållanden för nattarbetare 

Med hänsyn till att vissa förtroendevalda p g a skiftgång har små eller inga möjligheter alls 
att delta vid sammanträde eller förrättning strax innan eller efter ordinarie nattskift, med 
tanke på sömnbehov samt om andan i arbetstidslagen (ATL) beträffande 11timmars 
dygnsvila samt gällande veckovila, gäller följande undantagsregler.  

 • De ordinarie ledamöter som deltar vid ett sammanträde eller delar i en förrättning äger 
rätt att erhålla arvode för den delen av arbetstiden som de tvingas ta ledighet från 
nattarbete för att kunna vara med på sammanträdet/förrättningen dagtid.  

• Denna särregel för nattarbete kan alltså bli tillämplig både när sammanträdet äger rum 
på förmiddag efter ett ordinarie nattskift, eller om sammanträdet sker på sen 
eftermiddag/kväll, varefter nattjänstgöring påbörjas vid kvällssammanträdets slut. 
Undantagsreglerna gäller endast för nattarbete som direkt följer ett möte eller direkt 
föregår ett möte och inte arbete som påbörjas följande morgon 

• Denna ersättning som en förtroendevald erhåller till följd av ledighet från 
nattskiftsarbetet, enl. ovan, kan inte samtidigt kombineras med ersättning från 
sammanträdestiden eller från förrättningen om den sker i omedelbar anslutning härtill. 
Ersättningen utgår även här för faktiskt förlorad arbetsförtjänst.  

12. Reseersättning m m  

Vid sammanträden och förrättningar utbetalas resekostnader enligt för kommunens 
arbetstagare gällande bestämmelser, om avståndet överstiger tre kilometer enkel resa, 
dvs. 6 kilometer tur och retur. 
Reseersättning utgår från bostaden eller från arbetsplatsen. Kollektiva färdmedel eller 
samåkning i bil ska nyttjas i största möjliga utsträckning. 

13. Preskriptionstider 

Ersättning ska yrkas för förlorad arbetsinkomst inom ett år från dagen för sammanträdet 
eller motsvarande. Övriga ersättningar, dvs kostnadsersättningar, är tidsfristen ett år från 
dagen för sammanträdet eller motsvarande. 
Inlämningsdatum är senast ett år efter dagen då inkomstförlusten uppstod 
(sammanträdesdagen). 

14. Vigselförrättare 

Arvode per vigsel utgår till vigselförrättare med 1,25 % riksdagsmannaarvodet.  

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunerna i länet. De 
personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande. 
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ARBETSUPPGIFTER KOMMUNALRÅD, ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE 

Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för månadsarvodet för ordförande och vice 
ordförande i nämnder:  
Kommunalråd 
– Under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i såväl 

förvaltning som kommunala bolag. 
– Uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och 

effektivitet samt ta initiativ i dessa frågor. 
– Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunala företag. 
– Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar av myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat. 
– Företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar 

och andra myndigheter med rätt att sätta annan person i sitt ställe. 
– Fatta beslut i ärenden som kommunstyrelsen delegerat till Kommunalråd 
– Kommunalrådets genomgång och beredning av ärende med 

sekreterare/tjänsteperson. 
– Genomgång med föredragande eller annan anställd i anledning av styrelse, nämnds, 

utskottssammanträde, ordförandeberedning  
– Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan tjänsteperson vid det 

kommunala organ den förtroendevalde tillhör vid genomgång och beredning av 
ärenden med sekreterare, föredragande eller annan tjänsteperson med anledning av 
besiktning, förrättning eller dylikt 

– Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling  
– Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt, utövande av delegationsbeslut, 

överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala 
organ, restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder  

– Justering av protokoll  
– För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under 

förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas. 
Ersättning utgår även för deltagande i protokollförda sammanträden med kommunal 
styrelse/nämnd 

 
Ordföranden i nämnder 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för månadsarvodet för ordföranden i 
nämnder:  
– Rutinmässigt följa förvaltningens arbete  
– Besök på förvaltningar för information  
– Deltagande vid kvällsmöten, föräldramöten o dyl 
– Påskrift av protokoll och övriga handlingar 
– Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt  
– Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat  
– att initiera och upprätthålla samråd med övriga ledamöter (presidium) 
– att leda nämnden och att leda utvärderingen av verksamheten (ordförande).  
– Förtroendevaldas ansvar 

  



  

11 
 

Vice ordföranden 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för månadsarvodet för vice ordföranden i 
nämnder:  
– Ersätta ordföranden vid frånvaro  
– Rutinmässigt följa förvaltningens arbete  
– Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt  
– Påskrift av handlingar; ersättare för ordföranden  
– Deltagande vid kvällsmöten, föräldramöten o dyl. 
 
Vid ordförande och vice ordförandes frånvaro 
Vid ordförande och vice ordförandes frånvaro utgår ett extra grundarvode till den ledamot 
som väljs till ordförande för sammanträdet.  

ARVODE ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE OCH ANDRE 
VICEORDFÖRANDE I GEMENSAMMA NÄMNDER. 

Förutsättningar gemensam nämnd 

Ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd väljs av fullmäktige i de samverkande 
kommunerna och landstingen. Antalet ledamöter och ersättare bestäms i 
överenskommelsen, men varje samverkande part måste utse minst en ledamot och en 
ersättare.  

Det är enligt kommunallagen värdkommunen som utser ordförande och vice ordförande i 
en gemensam nämnd. Detta innebär inte att värdkommunen är bunden av att utse 
ledamöterna från den egna kommunen utan det är även möjligt att välja ordförande och 
vice ordförande från någon av de andra samverkande kommunerna eller låta uppdragen 
cirkulera.  

Ersättning för uppdrag betalas av den egna kommunen utifrån de bestämmelser som 
gäller för ersättning till förtroendevalda i den egna organisationen.  

Ersättare för ordföranden  

Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt 
sammanträde, eller del av sammanträde, fullgör den ledamot med längst tjänstgöringstid i 
nämnden ordförandens uppgifter. Vid lika tjänsteålder fullgör den till levnadsålder äldste 
ledamoten dessa uppgifter.  

Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget, för 
en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Ersättarnas tjänstgöring  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde, eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe. Om det inte finns någon ersättare närvarande från den frånvarande 
ledamotens kommun ska ersättare från samma parti som den ordinarie ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Saknas ersättare från samma parti ska ersättare inträda för 
tjänstgöring i den ordning övriga partier är representerade i nämnden. En ersättare som 
har börjat tjänstgöra har dock företräde före annan ersättare oberoende av turordningen. 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
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om ersättare trätt in i ledamotens ställe. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på 
sammanträdet även när de inte tjänstgör, men inte i beslutet eller rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

Anmälan av förhinder  

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett 
sammanträde ska meddela detta till nämndsekreterare. 
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BELOPP - ÅRSARVODEN OCH BEGRÄNSADE ARVODEN 

Arvodesbestämmelser i Ockelbo kommun 

Riksdagsmannaarvodet utgör beräkningsgrund vid beräkning av arvodesnivåerna.  

År 2022 är Riksdagsmannaarvodet 71 500 kronor  

HEL- ELLER DELTIDS ARVODEN  I procent  Per månad Per år 

Kommunalråd 83,00% 59 345           712 140     
Oppositionsersättning 21,00%                     15 150    180 180 
För mandatperioden:     

Grundarvode 5 000 kr/parti per år resten fördelas per mandat   
    
BEGRÄNSAT ARVODE (ÅRSBELOPP)    
    
ORDFÖRANDE    

Kommunfullmäktiges ordförande 2,00 % 1 430  17 160 

Utbildnings- och kulturnämnd 9,00% 6 435            77 220 

Socialnämnd 9,00%               6 435             77 220 

Valnämnd (valår) 2,00%               1430             17 160 

Utskott  1,00%             715                8 580     
Vice ordförande    

Vice ordförande fullmäktige 1,00%                  715                8 580 

Andre vice ordförande fullmäktige 1,00%                  715                8 580 

Kommunstyrelsen 4,50%               3 218             38 616 

Utbildnings- och kulturnämnd 4,50%               3 218             38 616 

Socialnämnd 4,50%               3 218             38 616 

Vice ordförande valnämnden (valår) 1,00%                  715               8 580 

Vice ordförande utskott 0,50%                  358               4 296     
REVISORER    

Ordförande 3,50%               2 503             30 306 

Övriga ledamöter/förtroendevald 2,50%               1 788             21 456     
Sammanträdes-, grund- och timarvode     

Timarvode  0,26%                  186  
    
Grundarvode                   558  

För första timmen utgår ett grundarvode    

Grundarvode - tre (3) gånger timarvodet    
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    

Oavsett antal timmar - ett grundarvode                   558  
    
JUSTERINGSARVODE 0,40%                     286  
    
Arvode gemensamma nämnder    

Ordföranden 9,00%               6 435             77 220 

Vice ordföranden  4,50%               3 218             38 616 

Andre vice ordföranden  4,50%               3 218             38 616     
VIGSELFÖRRÄTTARE    

Ersättning/vigsel 1,25%                  894  

 

 



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-20 

Referens 
KS 2022/00562  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 2023 

Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, 
tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBrå/Krishanteringsråd, KPTR 
och näringslivsråd godkänns. 
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdatum för år 2023 har utarbetats.                         

Beslutsunderlag 
Mötesplan 2023                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



SAMMANTRÄDESPLAN 2023

KL JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Kommunfullmäktige 18:30 6 8 26 16 27 18

Kommunstyrelsen 09:00 24 28 28 25 23 13 26 24 21 12

Ekonomiutskottet 09:00 1 9-10 25-26 12-13

Tillväxtutskottet 09:00 7 18 12 14

Personalutskottet 13:00 7 18 12 14

FolkhälsaBRÅ 13:00 16 20 14 23

Krishanteringsråd 09:00 20

KPTR 13:00 23 25 19 7

Näringslivsråd 17:30 25 26 27 22



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-12 

Referens 
KS 2022/00008  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
• Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 

tobaksfria nikotinprodukter 
• Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 

tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel, Ockelbo kommun 

• Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet, Ockelbo kommun 

• Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Ockelbo kommun 
• Finanspolicy – uppföljning 2022-08-31 
• Tillägg statsbidrag – skolmiljarden 
• Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023 
• Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 
• Arvodesreglemente 2023-2026 
• Sammanträdesdatum 2023 (delvis) 

                       



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-13 

Referens 
KS 2022/00009  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
Corona Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 
Ukraina    M Lindblom 
Rönnåsen    H Alkberg/M Ekström 
Ungdomsvänortsmöte i Ockelbo  Ida Olsson/J Krüger 
Arbetsmiljöverkets inspektion – uppföljning M Wåhlström 
Fråga om ändring av beslut  J Krüger 
                       


