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Ledamöter i Kommunstyrelsen kallas till detta sammanträde. 
Övriga får kallelsen för kännedom 
Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel. 

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1 Val av protokolljusterare 
Dnr  

  

2 Fastställande av dagens föredragningslista 
Dnr  

  

3 Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen 
efter juni 2022 
Dnr  

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

 

4 Internkontrollplan för kommunkoncernen 2022 
Dnr KS/2022:151 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

 

5 Redovisning av befolkningsanalys 
Dnr  

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

 

6 Information om konsulttjänster 
Dnr 

  

7 Säfflebostäders försäljning Nyströmsvägen 
Dnr KS/2022:311 

Kl. 15:00 
Carl-Gustav Eriksson 
VD Säfflebostäder 

 

8 Säfflebostäders markköp av Säffle Säffle 7:13 
och del av Säffle Säffle 7:14 - Ladugårdsparken 
Dnr KS/2022:312 

Carl-Gustav Eriksson 
VD Säfflebostäder 

 

9 Avgift för kopior av allmänna handlingar 
Dnr KS/2021:231 

Kl. 15:20 
Lars Johansson  
Koncencontroller 

 

10 Motion om solcellsdriven gatubeslysning 
Dnr KS/2018:178 

  

11 Motion om informationsskyltar på byggnader i 
Säffle stad 
Dnr KS/2021:56 

  

12 Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 
Dnr KS/2022:265 
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14 Tappningstrategi för Vänern 
Dnr KS/2022:201 

  

 
 

 
Dag Rogne 
Ordförande 

Linnéa Lyckerius 
Sekreterare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 116 Dnr  

Ekonomisk uppföljning efter juni 2022 för 
kommunkoncernen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning efter juni 2022 för kommunkoncernen.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen den 19 
september utan eget ställningstagande. 
Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen den 19 september utan eget 
ställningstagande. 
 
_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 117 Dnr KS/2022:151 

Internkontrollplan 2022 och 2023  för kommunkoncernen 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente för Säffle 
kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en fungerande intern 
kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av internkontroll och ansvaret 
för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §. För bolagen står motsvarande regler i 
aktiebolagslagens 8 kap 4 §. 
Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-
kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen.  
Följande kontrollmoment föreslås för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2022: 
Kommungemensamma 
Ekonomi –  Kontroll av att fakturor hanteras i tid. 
Personal – Kontroll av att medarbetare har tagit ut minst 4 veckors semester 
under huvudsemesterperioden.  
Kansli – Kontroll av om rutinen för upptäckt och rapportering av 
personuppgiftsincidenter följs 
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system. 
Kommunstyrelsen 
Räddningstjänsten - Förebyggande åtgärder och hantering av allvarliga olyckor 
Gällande internkontrollreglemente behöver ses över för att bättre synkroniseras 
med kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Kommunledningskontoret 
föreslås få i uppdrag att göra en översyn av befintligt regelverk för internkontrollen. 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan: Kommungemensamma/kommunstyrelsen 2022 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen enligt följande:  

1. Internkontrollplanen för år 2022 fastställs. 
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av befintligt 

regelverk för internkontrollen som beslutades av kommunfullmäktige april 
2012. Det nya regelverket ska beslutas av kommunfullmäktige senast i 
februari 2023.  
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 Kommunstyrelsen 

 

Internkontrollplan för kommungemensamma och 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 2022 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 
för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en funge-
rande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av intern-
kontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §. För bola-
gen står motsvarande regler i aktiebolagslagens 8 kap 4 §. 
 
Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-
kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen.  
Följande kontrollmoment föreslås för kommunstyrelsens verksamhets-
område 2022: 
Kommungemensamma 
Ekonomi –  Kontroll av att fakturor hanteras i tid. 
Personal – Kontroll av att medarbetare har tagit ut minst 4 veckors semester 
under huvudsemesterperioden.  
Kansli – Kontroll av om rutinen för upptäckt och rapportering av 
personuppgiftsincidenter följs 
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system. 
 
Kommunstyrelsen 
Räddningstjänsten - Förebyggande åtgärder och hantering av allvarliga 
olyckor 
Gällande internkontrollreglemente behöver ses över för att bättre 
synkroniseras med kommunens planerings- och uppföljningsarbete. 
Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att göra en översyn av 
befintligt regelverk för internkontrollen. 

Bakgrund 
Lagstiftning och reglemente 
Varje kommun ska ha en fungerande intern kontroll över den verksamhet 
som bedrivs. Behovet av internkontroll och ansvaret för den slås fast i kom-
munallagen 6 kap 7 §. För bolagen står motsvarande regler i aktiebolags-
lagens 8 kap 4 §. I kommunallagen står det:   
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i en-
lighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
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bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § 
har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).”  
Det är alltså varje nämnd, var för sig, som har ett ansvar för att den interna 
kontrollen av verksamheten är tillräcklig. I det här avseendet har 
kommunstyrelsen som facknämnd samma ansvar som övriga nämnder när 
det gäller kontrollen av den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har även 
ett vidare ansvar att se till att nämnder och bolag sköter sina respektive verk-
samheter inklusive den interna kontrollen. 
Lagstiftningen är mycket tydlig på att det finns ett ansvar i hela den kommu-
nala verksamheten när det gäller nämndernas och bolagsstyrelsernas egna 
(interna) kontroll av verksamheten. Denna kontroll är också skild från re-
vision som i sin tur regleras i andra paragrafer i respektive lag. 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 
för Säffle kommun och dess helägda bolag.  
  
Process 
Internkontrollprocessen i kommunen bygger på det reglemente med 
kommentarer som kommunfullmäktige fastställt. Med utgångspunkt från 
reglementet ska varje nämnd ta fram en årlig internkontrollplan. Planen ska 
innehålla specifika kontrollmoment som bestäms utifrån en riskbedömning 
som görs enligt en specifik och gemensam modell för kommunen. Resultaten 
av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen.  
 
Tjänstemannaansvar 
Inom respektive nämnds/bolags verksamhetsområde är det förvaltningsche-
fen/VD som har verkställighetsuppdraget att utforma konkreta anvisningar 
för arbetet och se till att kontrollmomenten genomförs. Ansvariga chefer på 
olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna anvisningar och 
informera övriga anställda om anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda 
är skyldiga att följa antagna anvisningar i sin arbetsutövning. 
Kontrollområdena tas fram med hjälp av den s.k. COSO-modellen som utgår 
från fem kontrollkomponenter och en helhetssyn på processen. De fem kom-
ponenterna är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information 
och kommunikation samt tillsyn. 
Kontrollmiljön definierar synen på risk och intern kontroll inom organisatio-
nen. Kontrollmiljön påverkas av faktorer som: det sociala systemet, det 
organisatoriska och administrativa systemet, det politiska systemet samt det 
tekniska systemet.  
Riskbedömning innebär en identifiering och bedömning av de risker/hot som 
organisationen ställs inför i strävan att uppnå sina mål. Externa risker kan 
vara omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker samt IT-baserade risker. 
Interna risker kan vara verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-base-
rade risker. Riskbedömningen görs genom en genomgång av sannolikhet och 
väsentlighet/konsekvens för respektive aktiviteter/skeende som kontrolleras. 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K3P16#K3P16
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Riskbedömningen görs med hjälp av en matris 
 

Konsekvens      
Mycket all-
varlig=5 

5 10 15 20 25 

Allvarlig = 4 4 8 12 16 20 
Kännbar   =3 3 6 9 12 15 
Lindrig   = 2 2 4 6 8 10 
Försumbar=1 1 2 3 4 5 
 Osannolik 

=1 
Mindre san-
nolik =2 

Möjlig=3 Sannolik=4 Mycket 
sannolik=5 

  Sannolikhet    
 
Sannolikhet anger hur sannolikt det är att det finns eller kommer att uppstå 
brister i rutinen/processen. ”Konsekvens” innebär hur mycket verksamhetens 
kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt påverkas, om brister i ruti-
nen/processen finns eller uppstår. 
 
Sannolikhet 
1. Osannolik  Risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska 

uppstå 
2. Mindre sannolik    Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
3. Möjlig  Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
4. Sannolik  Det är troligt att fel ska uppstå 
5. Mycket sannolik  Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
 
Konsekvens 
1. Försumbar Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 
2. Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter som 

kommunen 
3. Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter och 

kommunen 
4. Allvarlig Är så stor att fel helt enkelt inte bör inträffa 
5. Mycket allvarlig Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 
 
Bedömningen av rutinerna görs med hjälp av matrisen där värdena för san-
nolikheten och konsekvensen multipliceras enligt graderingen ovan. Place-
ringen i diagrammet ger på så vis en vägledning om vilka som ska tas med i 
den interna kontrollplanen. Men det viktigaste resultatet av riskbedömningen 
är att det ger underlag för vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
förebygga riskerna.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan: Kommungemensamma/kommunstyrelsen 2022 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Kommungemensamma kontrollområden 
Kommunstyrelsens ledningsgrupp har tagit fram följande förslag till 
kommungemensamma kontrollområden: 
Ekonomi – Kontroll av att fakturor hanteras i tid.  
HR – Kontroll av att medarbetare har tagit ut minst 4 veckors semester 
under huvudsemesterperioden. 
Kansli – Kontroll av om rutinen för upptäckt och rapportering av 
personuppgiftsincidenter följs 
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system. 
 
Kontroll av att fakturor hanteras i tid 
Kommunen har ett stort antal leverantörer av varor och tjänster. Det är viktigt 
att de rutiner som finns för att göra beställningar, attestering och betalning följs. 
Kommunen får ett dåligt anseende om de tjänster och varor som kommunen 
köper in inte betalas i tid. För att en betalning ska kunna ske måste ett antal 
kontroller genomförts. Leveransen av varan/tjänsten ska kontrolleras, fakturan 
ska konteras och attest av leverans och kontering ska ske innan fakturan går för 
betalning. För att detta ska ske inom utsatt tid (oftast 30 dagar) behöver 
rutinerna följas. 

Sannolikheten att fakturor inte hanteras i tid bedöms till 4 Sannolik enligt 
COSO. Konsekvensen bedöms till 3 kännbar enligt COSO. Kontroll kommer att 
genomföras genom totaluttag ur ekonomisystemet. 

Kontroll av att medarbetare har tagit ut minst 4 veckors semester 
under huvudsemesterperioden  
I Sverige har alla arbetstagare en lagstadgad rätt till ledighet för vila och 
rekreation på arbetsgivarens bekostnad. Om inte annat har avtalats, ska 
semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av 
minst fyra veckor under juni-augusti.  
Sannolikheten att medarbetare inte har tagit ut minst 4 veckors semester 
under huvudsemesterperioden bedöms enligt COSO som möjlig (3) och att 
konsekvensen kan vara kännbar (3) beroende av felets art. Kontrollen 
genomförs genom totaluttag ur personalsystemet. 
Kontroll av om rutinen för upptäckt och rapportering av 
personuppgiftsincidenter följs 
Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. En 
personuppgiftincident kan exempelvis ha inträffat om uppgifter om en eller 
flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade eller kommit i 
orätta händer. I Säffle kommun har alla medarbetare ett ansvar att rapportera 
in om man misstänker att en incident skett.  
Bedömningen är att sannolikheten för att riktlinjen inte följs är möjlig (3) på 
COSO-skalan och att konsekvensen kan vara allvarlig (4). 
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Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga  
Säffle kommun har en policy för IT och IT-säkerhet. I policyn fastställs att 
IT-säkerhet är en del av Säffle kommuns lednings- och kvalitetsprocess som 
ska bidra till att ett IT-system kan användas på avsett sätt och med avsedd 
funktionalitet. Det övergripande ansvaret för organisationens IT-system vilar 
på kommundirektören som också utser systemägare för organisationens IT-
system. Alla generella, gemensamma och verksamhetsspecifika 
applikationer ska ha en systemägare. Systemägaren har ansvaret för systemet 
från beslutet om införande till dess att systemet/applikationen är avvecklad. 
Systemansvarig utses av systemägaren och ansvarar för den dagliga 
användningen av systemet.  
Bedömningen är att sannolikheten för att alla IT-system inte har en utsedd 
systemägare och systemansvarig är möjlig (2) en tvåa på COSO-skalan och 
om vi inte har utsedda systemägare och systemansvariga går det inte att 
utesluta allvarliga konsekvenser (4) på samma skala.  
Förvaltningsspecifika kontrollområden 
Kommunstyrelsens ledningsgrupp har tagit fram följande förslag till 
förvaltningsspecifikt kontrollområde: 
Förebyggande åtgärder och hantering av allvarliga olyckor 
Av lag (2003:778) om skydd mot olyckor framgår av kapitel 3 10 § att ”När 
en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks 
för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen har genomförts”. I ”Riktlinjer olycksundersökning” 
framgår det att ur varje olycka ska erfarenheter dras vilka sedan ska ligga till 
grund för ett bättre skadeförebyggande arbete och effektivare 
räddningsinsatser. Dessa erfarenheter ska hittas med hjälp av 
olycksundersökningar som ska genomföras efter inträffade olyckor och 
tillbud.  
 
Översyn av kommunens arbete med intern kontroll 
Det finns ett behov av att se över kommunens arbete med den interna 
kontrollen. Gällande internkontrollreglemente behöver ses över för att bättre 
synkroniseras med kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Hänsyn 
behöver även tas utifrån den granskning av kommunens interna kontroll som 
genomförts av KPMG på uppdrag av kommunrevisionen. Översynen 
kommer att utgå från SKR:s skrift ”Intern kontroll – För förtroende, trygghet 
och utveckling”. Med skriften vill SKR vägleda kommuner i sitt arbete med 
den interna kontrollen som bygger på praktik och erfarenhet från andra 
kommuner.  
 

Konsekvenser 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Varje nämnd ska enligt reglementet för internkontroll ta fram en årlig kon-
trollplan. Internkontrollarbetet handlar om att identifiera det som inte funge-
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rar och att åtgärda bristerna genom förbättrade rutiner. Det systematiska 
internkontrollarbetet medför att rutiner och arbetssätt ses över och förbättras 
på ett sätt som annars inte skulle bli av. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplanen för år 2022. 
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av 

befintligt regelverk för internkontrollen som beslutades av 
kommunfullmäktige april 2012. Det nya regelverket ska beslutas av 
kommunfullmäktige senast i februari 2023.  

 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga förvaltningar



Internkontrollplan: Kommungemensamma/kommunstyrelsen 2022 
 

Rutin/process/System Kontrollmoment Risk- och 
väsentlighetsbedömning 

Metod Ansvarig Rapportering Tidpunkt/frekvens 

Kommungemensamma 
kontrollpunkter 

      

Ekonomi Kontroll att fakturor 
hanteras i tid 

Sannolikhet = 4 
Konsekvens = 3 

Totalt uttag ur 
ekonomisystemet 

Ekonomichef/ 
förvaltningsekonomer 

Förvaltningschef November 

HR Kontroll av 
semesteruttag under 
huvudsemesterperioden 

Sannolikhet= 3 
Konsekvens= 3 

Totalt uttag ur HR-
systemet 

Personalenheten Förvaltningschef November 

Kansli Kontroll av om rutinen 
för upptäckt och 
rapportering av 
personuppgiftsincidenter 
följs och är känd i 
organisationen 

Sannolikhet= 3 
Konsekvens= 4 

Stickprov hos  
personuppgiftsansvarig 
nämnd i september/ 
oktober  

Kansliet/DSO  Förvaltningschef November 

IT Kontroll av att det finns 
utsedda systemägare och 
systemansvariga 

Sannolikhet= 2 
Konsekvens= 4 

Totalkontroll av 
kommunens IT-
system.  

Systemförvaltare/IT-
personal 

Förvaltningschef November 

Kommunstyrelsens 
egna kontrollpunkter 
 

      

Räddningstjänsten  Förebyggande åtgärder 
och hantering av 
allvarliga olyckor 

Sannolikhet= 2 
Konsekvens= 5 

Genomföra fördjupade 
olycksundersökningar 
vid vissa händelser 
enligt särskild rutin 

Räddningschef Förvaltningschef December 
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§ 118 Dnr  

Redovisning av befolkningsanalys 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av befolkningsanalys.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen den 19 
september utan eget ställningstagande. 
Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen den 19 september utan eget 
ställningstagande. 
 
 
___________________ 
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§ 119 Dnr  

Information om konsulttjänster 
Ärendebeskrivning 
Information om konsulttjänster.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen den 19 
september utan eget ställningstagande 
Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen den 19 september utan eget 
ställningstagande 
 
____________________ 
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§ 42 Dnr SÄBO/2021:105 

Försäljning Nyströmsvägen 
Ärendebeskrivning 
Säfflebostäder har undersökt möjligheten till försäljning av fastigheten Säffle 
Nysäter 1:56, Nyströmvägen 12 med hjälp av mäklarfirma Real Advice. 
Fastigheten har lagts ut till försäljning med visningar samt efterföljande 
budgivning. Processen med avstyckning hos Lantmäteriet pågår. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om utveckling för Nyströmsvägen 12, 2021-10-12 
Säfflebostäder AB, protokoll, 2021-10-21, § 52 
Nyströmsvägen 12 – fastighetsutveckling, 2021-11-15 
Tjänsteyttrande, förslag på utveckling Nyströmsvägen 12, 2021-11-17 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Markus Bäckström (C): Styrelsen i Säfflebostäder AB beslutar att godkänna 
försäljningen av fastigheten Säffle Nysäter 1:56 under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut. 
Beslut 
Styrelsen i Säfflebostäder AB beslutar att godkänna försäljningen av fastigheten 
Säffle Nysäter 1:56 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 
 
__________________ 
2022-08-31 Utdrag till: 
Kommunföretag i Säffle AB 
Säfflebostäder AB 
 
 
 
 



Köpekontrakt storhus
Säljare
Säfflebostäder AB Andel 1/1 556499-8697
Hamngatan 4, 661 30 Säffle 073-098 39 28

Köpare
Bobra Säffle AB Andel 1/1 556836-5034
Eskilsäters Rud, 661 91 Säffle 070-699 20 75

Överlåtelseobjekt
Fastigheten Säffle Del av NYSÄTER 1:56, med adress Nyströmsvägen 12, 661 95 Värmlands Nysäter.

Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter och försäljer härmed ovannämnda fastighet till köparen.

Köpeskilling
***FYRAHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR***(450 000 kr)

§1 Tillträdesdag
Tillträde ska ske 14 dagar efter att beslut om avstyckning vunnit laga kraft, dock inte tidigare än
2023-02-01 eller annat datum enligt överenskommelse.

§2 Köpeskillingens erläggande
Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

• Betalar handpenning 2022-09-06 45 000 kr
• Betalar kontant på tillträdesdagen 405 000 kr

Summa köpeskilling 450 000 kr

§3 Likvidavräkning
Likvidavräkning skall upprättas per tillträdesdagen. Härvid beaktas aktuella skulder på lån som skall
övertagas.

§4 Inteckningar och pantbrev
Säljaren garanterar

• att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad
• att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt

§5 Förbehåll om avstyckning
Enligt Jordabalken är det en förutsättning för detta köp att beslut om avstyckning i enlighet med
ansökan om lantmäteriförrättning vinner laga kraft. Parterna förbinder sig att acceptera mindre
avvikelser utan vidare ersättningsanspråk från någondera part.

§6 Försäkringar
Säljaren förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad till och med tillträdesdagen hos angivet
försäkringsbolag och till följande värde: Fullvärde.
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§7 Låneklausul
Parterna har informerats om möjligheten av att i avtalet föra in en bestämmelse med innehåll att köpet
skall kunna återgå för det fall köparen ej beviljas lån. Köparen är medveten om att avsaknad av en
sådan klausul medför att köpet inte kan återgå, även för det fall finansieringen av köpet inte skulle
vara klar på tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan föranleda skadeståndsskyldighet enligt
detta avtal.

§8 Faran för fastigheten
Säljaren står för faran om fastigheten av våda skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och den
avtalade tillträdesdagen. Faran övergår härefter på köparen, även om fastigheten ej tillträtts på grund
av köparens dröjsmål.

§9 Äganderättens övergång
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen.

§10 Fördelning av inkomster och utgifter m m
Säljaren skall betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för fastigheten av vad slag de vara
må, om de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår
betalningsskyldigheten på köparen, som också får fastighetens avkastning. Inneliggande bränslelager
övertages på tillträdesdagen av köparen till då gällande dagspris.

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att
betalningsskyldigheten åvilar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år.
Dock har parterna enats om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiften skall ske parterna
emellan per tillträdesdagen på sätt som angivits ovan.

Säljaren garanterar, att på fastigheten belöpande

• gatukostnadsersättning
• el-anslutningsavgifter
• VA-anslutningsavgifter
• anslutningsavgifter för fjärrvärme

erlagts, därest sådan ersättningsskyldighet inträtt, såvida parterna ej avtalat annat i detta kontrakt.

Säljaren garanterar, att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet
inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt.

§11 Rengöring m m
På tillträdesdagen skall säljaren tillse, att fastigheten, såväl mark som byggnader, är utrymd.

Säljaren skall senast på tillträdesdagen bortforsla lös egendom som inte ingår i köpet. Underlåter
säljaren att göra detta, äger köparen - om ej annat avtalats - rätt att bortforsla egendomen på
säljarens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen.

§12 Lagfarts- och lånekostnader
Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köparens förvärv. Kostnader
vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren.
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§13 Överlämnande av handling
På tillträdesdagen skall säljaren till köparen för hans undertecknande överlämna kvitterat köpebrev
avseende fastigheten och övriga handlingar som erfordras för att köparen skall få lagfart. Säljaren
skall vidare till köparen överlämna aktuellt gravationsbevis eller motsvarande utdrag ur
fastighetsregistret, obelånade pantbrev, hyreskontrakt, serviceavtal, anställningsavtal, gällande
tomtkarta om sådan finnes och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för
köparen som ägare av denna.

§14 Pantförskrivning
Säljaren förbinder sig att, i samband med köpeskillingens erläggande, i det fall långivaren önskar,
biträda köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen erhållit lagfart.

§15 Förmedlingsprovision
Förmedlingsprovision betalas av säljaren.
Provisionen är förfallen till betalning, vid anfordran, så snart detta köpekontrakt undertecknats samt
villkor för köpets fullbordan, och bestånd, som parterna tillagt i detta avtal, uppfyllts. Mäklarens rätt
till provision är oberoende av parternas hävningsrätt enligt detta avtals paragraf om skadestånd eller
enligt lag.

§16 Skadestånd m m
Skulle köparen eller säljaren ej fullborda sina åtaganden enligt detta avtal, äger motparten rätt till
skälig ersättning.

Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet.
Omedelbar hävningsrätt föreligger dock inte om motparten är privatperson och kan hänvisa till sådana
extraordinära omständigheter som han inte kan råda över.

Vid köparens kontraktsbrott skall säljarens ersättning i första hand regleras ur erlagd handpenning.
Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att erlägga mellanskillnaden.
Understiger skadan handpenningen, skall mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen.

Säljaren och köparen är införstådda med att säljaren har att erlägga full mäklarprovision, även om
hävning sker enligt denna paragraf, och att provisionskostnaden vid köparens kontraktsbrott ingår i
det skadestånd köparen blir skyldig att erlägga till säljaren.

§17 Fastighetens skick
Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inte överenskommits.

Köpare och säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt.

§18 Säljarens garanti
Säljaren garanterar

• att årshyrorna för bostadslägenheterna enligt gällande hyreskontrakt uppgår till 66 576 kr.
• att utan köparens medgivande intet nu gällande avtal, av slag det vara må, förändras eller nya

avtal träffas rörande fastigheten,
• att samtliga lokaler är godkända i nuvarande skick med nuvarande nyttjande,
• att åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad

som angivits i detta kontrakt,
• att fastigheten för närvarande är delvis momsregistrerad,
• att godkänd OVK-besiktning utförts (ventilationsbesiktning enl förordning 1991:1273).
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Köparen har tidigare fått, tagit del av och är
införstådd med:

• Prospekt

§19 Friskrivning
Säljarens ansvar avseende Fastigheterna och andra skyldigheter enligt köpekontraktet ska
uteslutande regleras av köpekontraktet, varmed ingen påföljd som följer av
köplagen(1990:931),jordabalken eller annat kontrakt eller annan lag, förordning eller rättsprincip
inklusive (men ej begränsat till) rätten att häva köpekontraktet, ska vara tillgänglig för köparen.
Köparen har med hjälp av de rådgivare köparen funnit lämpligt att anlita undersökt Fastigheterna.
Fastigheterna överlåts i befintligt skick och, med undantag för vad säljaren uttryckligen garanterat i
detta kontrakt, friskriver köparen säljaren från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten av
vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga
fel och fysiska fel och brister. Köpeskillingen har fastställts med beaktande härav.

§20 Säljarens skyldighet
Från och med tillträdesdagen överlåter säljaren på köparen sina rättigheter.

§21 Köparens skyldighet
Från och med tillträdesdagen övertar köparen säljarens skyldighet enligt alla för fastighetens behöriga
skötsel träffade avtal, vilka köparen tagit del av, såsom rörande renhållning, leverans av vatten,
elektricitet allt i den mån dessa avtal inte kan sägas upp att upphöra nämnda dag.

§22 Förhandlingsordning
Säljaren har upplyst köparen om att avtal om förhandlingsordning träffats/icke träffats mellan
hyresvärden och organisation av hyresgäster (hyresgästförening).

§23 Energideklaration
Innan en byggnad säljs ska säljaren enligt 6 § lagen om energideklaration för byggnader se till att det
finns en upprättad energideklaration för byggnaden. En upprättad energideklaration får användas i
tioår. Säljaren har upplyst om att någon sådan energideklaration inte finns. Köparen har med stöd av
14§ lagen om energideklarationer för byggnader, begärt att säljaren ska fullgöra sin skyldighet enligt
ovan. Om någon energideklaration inte finns senast på tillträdesdagen ska säljaren till köparen utge
10 000 kr, vilket motsvarar beräknad kostnad för utförande av energideklaration. Köparen avstår efter
mottagen kompensation sin rätt att enligt 14 § lagen om energideklaration för byggnader få göra en
energideklaration på säljarens bekostnad. Regleringen ska framgå av likvidavräkningen.

§24 Deposition
Särskilt uppdragsavtal om deposition av handpenningen på fastighetsmäklarens klientmedelskonto
skall träffas med anledning av i detta avtal intaget villkor.

Bilagor
Följande bilagor tillhör köpekontraktet:

• Depositionsavtal
• Lantmäteriutdrag
• Budhistorik
• Registreringsbevis

Handlingar

Utväxling av kontraktet
Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var sitt och det
tredje exemplaret utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.
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Säljarens underskrift
Karlstad 2022-09-06
Ort och datum

Carl-Gustav Eriksson, verkställande direktör

Köparens underskrift
Karlstad 2022-09-06
Ort och datum

Thore Henriksson, firmatecknare
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TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-15 

Referens 
SÄBO/2021:105 

 
 
Carl-Gustav Eriksson, /RedigerareTelefon/ 
carl-gustav.eriksson@saffle.se 

  

 
 /Adressat/ 

 

Förslag på utveckling - Nyströmsvägen 12 
Sammanfattning 
Säfflebostäder har undersökt möjligheten till försäljning av fastigheten Säffle 
Nysäter 1:56, Nyströmvägen 12 med hjälp av mäklarfirma Real Advice. 
Fastigheten har lagts ut till försäljning med visningar samt efterföljande 
budgivning. Processen med avstyckning hos Lantmäteriet pågår. 

Bakgrund 
Säffle Nysäter 1:56, Nyströmsvägen 12, med byggår 1956 är beläget i 
centrala Nysäter. Byggnaden består av 1 st lägenhet samt lokaler fördelat på 
2 st våningar samt källare. På fastigheten finns garage för 3 st bilar. Lokalen 
har tidigare varit uthyrd till förskola men stått outhyrd sedan 2014. 
Säfflebostäders egna fastighetsskötare har tidigare nyttjat lokal, förråd samt 
garage i källarplan. Fastigheten bedöms ha ett högt underhållsbehov. 
Fastigheten har årligen haft ett negativt driftnetto.  

Ärendets beredning 
Presentation och genomgång av köpeavtal samt köpare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om utveckling för Nyströmsvägen 12, 2021-10-12 
Säfflebostäder AB, protokoll, 2021-10-21, § 52 
Nyströmsvägen 12 – fastighetsutveckling, 2021-11-15 
Tjänsteyttrande, förslag på utveckling Nyströmsvägen 12, 2021-11-17 

Bolagets ståndpunkt 
Bolaget anser att styrelsen ska genomföra försäljningen till presenterad 
köpare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Bokfört värde   422 800 kr 
Köpeskilling     450 000 kr 
Mäklararvode   125 000 kr ex. moms 
 
   Summa -129 50 kr 



Säfflebostäder AB 
Datum 
2022-08-15 

 
 

Sida 
2(2) 

 
   

Bolagets förslag till beslut 
Styrelsen i Säfflebostäder AB beslutar att godkänna försäljningen av 
fastigheten Säffle Nysäter 1:56 under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut. 
 

/Eget_Chef/ 
/Eget_Chefstitel/ 

Carl-Gustav Eriksson 
VD 

Beslutet ska skickas till 
Kommunföretag i Säffle AB 
Säfflebostäder AB 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-05 

 
 

 

Kommunföretag i Säffle AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 51 Dnr KFAB/2022:31 

Försäljning av del av Nysäter 1:56 - Nyströmsvägen 
Ärendebeskrivning 
Säfflebostäder har undersökt möjligheten till försäljning av fastigheten Säffle 
Nysäter 1:56, Nyströmvägen 12 med hjälp av mäklarfirma Real Advice. 
Fastigheten har lagts ut till försäljning med visningar samt efterföljande 
budgivning. Processen med avstyckning hos Lantmäteriet pågår. 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Säfflebostäder AB, 2022-08-30 § 42. 
Tjänsteyttrande om försäljning av Nyströmsvägen 12, 2022-08-15. 
Köpekontrakt.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen i Kommunföretag i Säffle Ab föreslår 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Säfflebostäder Ab:s försäljning av 
fastigheten Säffle Nysäter 1:56. 
Beslut 
Styrelsen i Kommunföretag i Säffle Ab föreslår Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna Säfflebostäder Ab:s försäljning av fastigheten Säffle Nysäter 1:56. 
 
 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-05 

 
 

 

Kommunföretag i Säffle AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 50 Dnr KFAB/2022:30 

Markköp av Säffle Säffle 7:13 och del av Säffle Säffle 7:14 - 
Ladugårdsparken 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har antagit ny detaljplan för området Knusesund. Del av marken är 
avsedd för rad- och /eller kedjehus. Detta område lämpar sig väl för Säfflebostäder 
att bebygga med radhus utifrån den marknadsanalys som bolaget tidigare tagit fram. 
Genom nybyggnation av radhus i Säffle tätort så bidrar Säfflebostäder till en aktiv 
och levande stadsutveckling.  
Beslutsunderlag 
Protokoll från Säfflebostäder § 43, 2022-08-30.  
Marknadsanalys bostäder Säffle kommun, 2022-03-11. 
Tjänsteskrivelse från Säfflebostäder, 2022-08-15. 
Detaljplanekarta. 
Affärsplan Ladugårdsparken. 
Köpekontrakt - Del av Säffle Säffle 7.13 och del av Säffle 7.14, 2022-08-11.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen i Kommunföretag i Säffle Ab föreslår 
Kommunfullmäktige beslutar att Säfflebostäder Ab genomföra markförvärv av 
fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i enlighet med köpekontraktet. 
Beslut 
Styrelsen i Kommunföretag i Säffle Ab föreslår Kommunfullmäktige beslutar att 
Säfflebostäder Ab genomföra markförvärv av fastigheterna del av Säffle 7:13 och 
Säffle 7:14 i enlighet med köpekontraktet. 
 
______________________ 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-30 

 
 

 

Säfflebostäder AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr SÄBO/2022:55 

Markköp Ladugårdsparken 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har antagit ny detaljplan för området Knusesund. Del av marken är 
avsedd för rad- och /eller kedjehus. Detta område lämpar sig väl för Säfflebostäder 
att bebygga med radhus utifrån den marknadsanalys som bolaget tidigare tagit fram. 
Genom nybyggnation av radhus i Säffle tätort så bidrar Säfflebostäder till en aktiv 
och levande stadsutveckling.  
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Detaljplanekarta 
Marknadsanalys bostäder Säffle kommun 20220311 
Tjänsteskrivelse SÄBO/2022:55 
Affärsplan Ladugårdsparken 
Sammanträdesprotokoll Dnr SÄBO/2022:55 
Köpekontrakt - Del av Säffle Säffle 7.13 och del av Säffle 7.14 - 20220811 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Markus Bäckström (C): Styrelsen i Säfflebostäder AB besluta om och genomföra 
markförvärv av fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i enlighet med 
köpekontraktet under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 
Beslut 
Styrelsen i Säfflebostäder AB besluta om och genomföra markförvärv av 
fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i enlighet med köpekontraktet under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 
 
______________________ 
2022-08-31 Utdrag till: 
Kommunföretag i Säffle AB 
Säfflebostäder AB 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 



 

KÖPEKONTRAKT 
 
 

Säljare  Säffle kommun 
Org.nr. 212000-1900 
Kanaltorget 1 
661 80 Säffle 
 
 

Köpare  Säfflebostäder AB 
Org.nr. 556499-8697 
Hamngatan 4 
661 30 Säffle 

 
 
Överlåtelseobjekt 
Del av fastigheterna Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i Säffle kommun. Berörda delar av respektive 
fastighet har en gemensam yta om ca 4 760 kvadratmeter. Berörda delar av respektive 
fastighet är benämnda ”B. Ladugårdshagen” och ”C. Herrgårdshagen” i till detta avtal 
tillhörande bilaga 1. 
 
 
Överlåtelseförklaring 
Säljaren överlåter och försäljer överlåtelseobjektet till köparen. 
 
 
Köpeskilling 
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om sjuhundrafjortontusen 
(714.000,00) kronor. 
 
 
§ 1  Ansökan om fastighetsbildning 
Fastighetsbildning av överlåtelseobjektet inom fastigheten Säffle 7:13 och Säffle 7:14 ska ske 
via avstyckning. Säljaren och köparen är överens om att fastighetsbildningen ska ske i allt 
väsentligt i enlighet med till detta avtal tillhörande bilaga 1, och att avvikelser inte ska 
föranleda detta avtals ogiltighet eller upphävande så länge avvikelserna inte är väsentliga. 
 
Säljaren ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning och ansvarar för samtliga kostnader i 
samband därmed. 
 
Ansökan om fastighetsbildning biträdes. 
 
 
§ 2  Tillträdesdag 
Köparen ska tillträda överlåtelseobjektet sedan fastighetsbildningen för områdets avstyckande 
vunnit laga kraft och betalning skett på sätt som anges i § 3. 
  



 

§ 3  Köpeskillingens betalning 
Köpeskillingen skall betalas på följande sätt: 
 
Köparen betalar på tillträdesdagen hela köpeskillingen om 714.000,00 kronor 
 
 
§ 4  Köpebrev 
Köpebrev ska upprättas efter att köpeskillingen till fullo erlagts. 
 
Lagfart får inte sökas innan köpeskillingen tillfullo erlagts och köpebrev upprättats. 
 
 
§ 5  Äganderättens övergång 
Äganderätten till överlåtelseobjektet övergår till köparen på tillträdesdagen efter att köpebrev 
upprättats. 
 
 
§ 6  Inteckningsbelastning 
Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några 
penninginteckningar. 
 
 
§ 7  Tvist 
Säljaren garanterar att rättslig tvist om bättre rätt till fastigheten inte befaras. 
 
 
§ 8  Fastighetens skick 
Överlåtelseobjektet överlåts i det skick den befinner sig på kontraktsdagen (befintligt skick). 
 
 
§ 9  Friskrivning 
Köparen har beretts tillfälle att besiktiga överlåtelseobjektet och dess skick och i övrigt 
undersöka förhållanden av betydelse för överlåtelseobjektet, dess skick eller värde. 
 
Säljaren har inget ansvar med anknytning till överlåtelsen av överlåtelseobjektet av vad slag 
det må vara. Köparen får därför inte åberopa fel i överlåtelseobjektet av vad slag det må vara 
och avstår från alla framtida anspråk på grund av fel eller brister i fastigheten, med undantag 
för säljarens ansvar för avvikelser från säljarens garantier enligt §§ 6-7. 
 
Säljaren friskriver sig allt ansvar som säljaren i övrigt kan ha enligt lag, rättsliga principer 
eller liknande. 
 
 
§ 10  Lagfartskostnader, förrättningskostnader och övriga kostnader 
Samtliga med köpet förenade kostnader, såsom avgift för lagfart, stämpelskatt och kostnader 
för inteckningar, betalas av köparen. 
 
Avgifter, skatter, räntor, m.m. som utgår för överlåtelseobjektet för tiden före tillträdesdagen 
betalas av säljaren och därefter av köparen. 
 



 

§ 11  Övrigt 
I övrigt gäller vad som i 4 kap. jordabalken eller i övrigt i lag stadgas om köp av fast 
egendom. 
 
Överlåtelseobjektet är anslutet till kommunalt VA-nät. 
 
 
§ 12  Ändringar och tillägg 
Ändringar i och tillägg till detta köpekontrakt ska för att vara bindande upprättas skriftligen 
och undertecknas av båda parter genom därtill behörig. 
 
 
§ 13  Överlåtelse av avtalet 
Köparens rättigheter eller skyldigheter enligt detta köpekontrakt får inte överlåtas helt eller 
delvis utan säljarens skriftliga samtycke. 
 
 
Bilagor 
1) Bilaga 1, Detaljplanekarta DP Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken - 20220811 
 
 
 
 
 
 
 

(SIGNATURSIDA FÖLJER) 
  



 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Säffle den 
 
För Säffle kommun 
 
 
      
Dag Rogne, kommunstyrelsens Ingemar Rosén, kommundirektör 
Ordförande 
 
 
Säljarnas egenhändiga namnteckningar bevittnas 
 
 
      
    
 
 
 
 
Säffle den 
 
För Säfflebostäder AB 
 
 
      
Carl-Gustav Eriksson, VD  Marcus Bäckström, Styrelseordförande 
 
 
Köparens egenhändiga namnteckningar bevittnas 
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Fastighetsköp Ladugårdsparken 
Sammanfattning 
Säffle kommun har antagit ny detaljplan för området Knusesund. Del av 
marken är avsedd för rad- och /eller kedjehus. Detta område lämpar sig väl 
för Säfflebostäder att bebygga med radhus utifrån den marknadsanalys som 
bolaget tidigare tagit fram. Genom nybyggnation av radhus i Säffle tätort så 
bidrar Säfflebostäder till en aktiv och levande stadsutveckling.  

Bakgrund 
I ägardirektivet för 2022 framgår att bolaget ska presentera förslag på 
område för lämplig nybyggnation.  
 
Säffle kommun har fattat beslut om att försäljning av mark inom detaljplan 
för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken ska säljs för 150 kr / kvm, 
inkl VA-anslutningar. Nya fastigheter inom området kommer avstyckas 
under hösten 2022 och är en förutsättning för markköp.     

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av VD. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Detaljplanekarta 
Marknadsanalys bostäder Säffle kommun 20220311 
Tjänsteskrivelse SÄBO/2022:55 
Affärsplan Ladugårdsparken 
Sammanträdesprotokoll Dnr SÄBO/2022:55 
Köpekontrakt - Del av Säffle Säffle 7.13 och del av Säffle 7.14 - 20220811 

Bolagets ståndpunkt 
Bolaget anser att Projekt Ladugårdsparken lämpar sig mycket väl som 
område för nybyggnation av radhus och önskar gå vidare med markförvärv 
samt pågående förstudie för nybyggnation.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Köpeskilling   714 000 kr  
Stämpelskatt  (4,25 %) 30 000 kr  
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Måluppfyllelse 
Uppfyller väl bolagets mål om en attraktiv boendeutveckling. Går i linje med 
framtagen marknadsanalys samt de mål kommunen har för framtida 
utveckling. Projekt Ladugårdsparken är en viktig del i att skapa en attraktiv 
och aktiv utveckling av boendeformer och där igen en välfungerande 
flyttkedja.  
 

Bolagets förslag till beslut 
Styrelsen i Säfflebostäder AB besluta om och genomföra markförvärv av 
fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i enlighet med 
köpekontraktet under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 
 

/Eget_Chef/ 
/Eget_Chefstitel/ 

Carl-Gustav Eriksson 
VD 

Beslutet ska skickas till 
Kommunföretag i Säffle AB 
Säfflebostäder AB 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 122 Dnr KS/2021:231 

Avgift för kopior av allmänna handlingar 
Ärendebeskrivning 
Principen om handlingsoffentlighet slås fast i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. 
Senaste beslut i Säffle kommun kring avgifter för kopiering togs av 
kommunfullmäktige 2009. Kommunledningskontoret föreslår en revidering av 
avgiftsbeslutet där nya medier såsom e-post och andra digitala medier även tas 
med. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om avgift för kopior av allmänna handlingar, 2022-08-31. 
Avgiftsförordningen (1992:191). 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Ronge (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontoret. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Följande avgifter ska gälla för utlämnande av allmän handling från och 

med 1 oktober 2022 
Elektroniska handlingar 
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller fler. De första nio 
handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling därutöver 
kostar 2 kronor. 
För handlingar som måste skannas in gäller samma avgift som för pap-
perskopior. 
Papperskopior 
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna 
är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 
kronor. 
CD/DVD 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor. 
Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD. Avgift tas ut med 120 kr per 
inspelning 
USB-minne 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-minnet 
motsvarande inköpspriset. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

Porto 
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. Vid 
postförskott tillkommer postförskottsavgift. 
Betalning till Swish samt angående förskott 
Betalning görs företrädesvis till kommunens särskilda Swishkonto. I enskilda 
fall kan av respektive nämnd utsedd delegat/respektive VD besluta om 
förskottsbetalning. 
Undantag 
Undantag från betalning görs för utlämning till media samt för forsknings- och 
skolarbeten. Undantag görs även när förtroendevalda i kommunen behöver en 
handling som underlag för beslut.  
Särskilda avgifter för kopiering och plottning i storformat 

Format 
Belopp i 
kronor 

Streckritning Delvis 
färgtäckning 

Full 
färgteckning 

A2 20 38 75 

A1 38 75 150 

A0 70 140 300 

 
2. Utlämnande av allmän handling vid kommunal myndighetsutövning är 

momsfri. Utlämnande av handling i kommunal verksamhet som inte är 
myndighetsutövning är momspliktig. Momssatsen beror av handlingens art och 
fastställs av skatteverket. För bolagen gäller särskild momsplikt. 

3. Beslutet gäller kommunfullmäktiges verksamhet, samtliga nämnder och 
styrelser och bolag. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 1995-04-24 § 57 om miljö- och 
byggnadsnämndens rätt att själv besluta om avgift för särskild kopiering 
upphör att gälla. 

 
 
 
______________________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Avgift för kopior av allmänna handlingar 
Sammanfattning 
Principen om handlingsoffentlighet slås fast i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförord-
ningen. Senaste beslut i Säffle kommun kring avgifter för kopiering togs av 
kommunfullmäktige 2009. Kommunledningskontoret föreslår en revidering 
av avgiftsbeslutet där nya medier såsom e-post och andra digitala medier 
även tas med. 

Bakgrund 
Offentlighetsprincipen är grundläggande för statlig och kommunal verksam-
het i Sverige. Den kommer till uttryck bland annat genom rätten till yttrande-
frihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars 
offentlighet. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och är 
inkommen eller upprättad där. Det kan vara texter, bilder eller information 
lagrad i exempelvis en dator eller i ett bärbart minne. Principen om 
handlingsoffentlighet slås fast i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Rätten 
att ta del av handlingarna kan ses som ett inslag i den medborgerliga 
yttrande- och informationsfriheten.  
 
Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Visst handlingar och 
visst innehåll kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om sekre-
tess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
I proposition 2019/20:179 ”Förskottsbetalning i vissa ärenden om utläm-
nande av allmän handling” konstaterar Regeringen att ”en begäran om att få 
en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt (det s.k. skyndsam-
hetskravet, 2 kap. 16 § andra stycket TF). Med skyndsamt avses att besked i 
en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som en begäran har 
gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om det är nöd-
vändigt för att ta ställning till om handlingen får lämnas ut. Om framställ-
ningen avser eller fordrar genomgång av ett omfattande material kan det 
vidare vara ofrånkomligt med ytterligare dröjsmål (se t.ex. JO 2008/09 s. 
547).” 
 
Senaste beslut i Säffle kommun kring avgifter för kopiering togs av kom-
munfullmäktige 2009-08-31 § 111 dnr KS/2009:219. Där slås fast att Säffle 
kommun ska följa avgiftsförordningens bestämmelser §§ 15-19 (1992:191). 
Sedan beslutet 2009 har det förflutit 12 år och digitaliseringen av administ-
rationen och samhället i stort har fortsatt i oförminskad skala. Ärendehante-
ringssystemen moderniseras och det är därför läge att åter se över avgifterna 
kring kopiering och utlämnande av handling. 
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År 1995 beslutade kommunfullmäktige KF/1995 § 67 ”att bemyndiga 
byggnadsnämnden att besluta om ändringar av i taxan ingående belopp, när 
skäl till detta finnes.” 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kansliet efter samråd i 
Kommundirektörens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Avgiftsförordningen (1992:191). 

Förvaltningens ståndpunkt 
Vid det senaste beslutet kring avgifter för kopiering år 2009 var den normala 
arbetsgången vid utlämnande av handlingar och utskick till förtroendevalda 
fortfarande att handlingarna kopierades och vidarebefordrades per brev. I 
och med att alla förtroendevalda för ca 8 år sedan får låna en läsplatta som 
arbetsredskap har utskicken av handlingar förändrats i grunden. Inga hand-
lingar skickas idag ut per papper inför politiska möten. I normalfallet skickas 
det inte heller ut några handlingar per papper till pressen. Politikerna går 
istället in i en särskild modul i diariet för att se sina handlingar. Övrig kom-
munikation av handlingar sker mestadels per e-post. Vissa handlingar kopie-
ras dock fortfarande. 
Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten alltid rätt att ta del av allmänna 
handlingar som inte är sekretessbelagda. Sekretessen ska prövas vid varje ny 
begäran att ta del av en sådan handling. Den som önskar ta del av en hand-
ling har även rätt att vara anonym och behöver inte heller ange något skäl.  
 
I avgiftsförordningen (1992:191) bestäms hur statliga myndigheter under 
Regeringen får ta ut avgifter. För kommunerna finns inte motsvarande regel-
verk. Här gäller istället 2 kap 5 och 6 §§ i kommunallagen (2017:725) som 
säger att kommuner får ta ut avgifter för sina tjänster och nyttigheter samt att 
avgifterna inte får vara högre än som motsvarar kostnaderna för desamma. 
Det innebär även att ett eventuellt beslut om avgift för kopiering behöver 
beslutas av kommunfullmäktige för att vara giltigt. En kommun kan också 
välja att avstå från att fatta ett sådant beslut, men då går det inte heller att ta 
ut en avgift. Eftersom kommunala bolag lyder under samma premisser så 
behöver även bolagsstyrelserna ta motsvarande beslut på förhand. Utifrån att 
vissa myndigheter och kommuner har stor belastning när det gäller utläm-
nande av allmänna handlingar och där vissa adressater inte betalar fakturorna 
har Riksdagen nyligen reviderat offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Ändringen, som är giltig från och med 2021-01-01, innebär att 
förskott kan krävas i ett enskilt fall. 
 
Nuvarande beslut i kommunfullmäktige från 2009 bygger på avgiftsförord-
ningens (1992:191) bestämmelser, men avviker från den genom att ha fler 
nivåer på avgiften. I avgiftsförordningen gäller en enhetlig avgift oavsett 
storlek på papperet och oavsett om det är svartvitt eller färg. I Säffle nuva-
rande beslut om taxa gäller olika avgifter för dessa variabler.  
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Avgiftsförordningen gör ingen skillnad på om det är en elektronisk handling 
eller en pappershandling. Domstolsverkets hantering av avgifter för utläm-
nande av allmän handling gör dock skillnad mellan utlämnande av elektro-
niska handlingar, papperskopior, cd/dvd, ljud- och bildinspelningar på 
cd/dvd respektive USB-minne. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att Domstolsverkets avgifter innebär en 
mer uppdaterad hantering av utlämnande av allmänna handlingar och före-
slår att Säffle kommun beslutar att följa dessa. Kommunledningskontoret 
föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att avgifterna ska gälla hela 
kommunkoncernen inklusive de helägda bolagen och att beslutet därmed ska 
fastställas på närmast kommande bolagsstämmor (bolagens beslut gäller 
därmed från datum för justerat protokoll efter bolagsstämma). 
Kommunledningskontoret förslår även att det ska göras undantag för avgift 
för beställningar från media samt för forsknings- och skolarbeten. Undantag 
görs även när förtroendevalda i kommunen behöver en handling som 
underlag för beslut.  
Enligt uppgift från Skatteverket per 2021-12-03 ska det inte läggas på moms 
på avgifter för utlämnande av allmän handling som ett led i 
myndighetsutövning. På kommunala verksamheter som inte är 
myndighetsutövning ska det däremot läggas på moms. Skattemyndigheten 
tar exemplet att en nybyggnadskarta som behövs vid bygglovsprövning är 
momsfri, medan en nybyggnadskarta som tillhandahålls utan att den är ett 
led i en bygglovsprövning är momspliktig. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.17/321543.htm
l#h-Vad-ar-myndighetsutovning. För bolagen gäller särskild momsplikt. 
Som exempel har Säfflebostäder AB en momspliktig och en icke 
momspliktig del. 
Miljö- och byggnadsnämnden har i dagsläget rätt att ta ut och besluta om 
avgift för kopiering av ritningar. (KF 1995-04-24 § 67). Senaste revidering 
beslutades av nämnden år 2016 dnr MB 2016-502. Här föreslås att även 
dessa särskilda avgifter kring kopiering och plottning i storformat tas med i 
det nya samlade beslutet. Och att Miljö- och byggnadsnämndens rätt att fatta 
separata beslut därmed upphör. 

Förslag till avgifter från och med 1 oktober 2022 

Elektroniska handlingar 
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller fler. De första 
nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling 
därutöver kostar 2 kronor. 
För handlingar som måste skannas in gäller samma avgift som för pappers-
kopior. 
Papperskopior 
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio 
sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 
kostar 2 kronor. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.17/321543.html#h-Vad-ar-myndighetsutovning
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.17/321543.html#h-Vad-ar-myndighetsutovning
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CD/DVD 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor. 
Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD. Avgift tas ut med 120 kr per 
inspelning 
USB-minne 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-min-
net motsvarande inköpspriset. 
Porto 
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. 
Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift. 
Förskottsbetalning 
I enskilda fall kan av respektive nämnd utsedd delegat/respektive VD besluta 
om förskottsbetalning. 
Undantag 
Undantag från betalning görs för utlämning till media samt för forsknings- 
och skolarbeten. Undantag görs även när förtroendevalda i kommunen 
behöver en handling som underlag för beslut.  
Särskilda avgifter för kopiering och plottning i storformat 

Format 
Belopp i kronor 

Streckritning Delvis 
färgtäckning 

Full 
färgteckning 

A2 20 38 75 

A1 38 75 150 

A0 70 140 300 

För kopiering som inte är att betrakta som myndighetsutövning tillkommer i 
dagsläget 25 procents moms. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundlagsfäst genom Tryckfri-
hetsförordningen och kan därmed sägas ingå i det kommunala grunduppdra-
get. Personalkostnaden för att hantera utlämnande av handlingar kan i ett 
enskilt ärende uppgå till timmar. I andra fall går det snabbt och enkelt. Det är 
svårt att ta fram en genomsnittskostnad per år. Sett till vilka intäkter som är 
bokförda åren 2016 till 2020 ligger de på 2-4 tkr om året med nuvarande 
avgifter, vilket förmodligen inte speglar kostnaden korrekt.  

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, vi 
vågar” uttyds i sju övergripande mål. Mål 1 lyder: Säffle kommun är en plats 
för alla. Målet beskrivs med följande text: ”Säffle kommun har ett förhåll-
ningssätt där alla människor är lika mycket värda och vi ska hitta en god 
balans mellan kommunens service och de individuella behoven oavsett vem 
du är eller var du bor i kommunen. Det handlar om varje människas valfri-
het och rätt att få leva sitt liv som de själva önskar och delta i samhället på 
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lika villkor. Genom möjligheter till inflytande tar Säffle kommun åsikter på 
allvar och tillåter en öppen process inför beslut och aktiviteter”. Genom att 
kommunen lägger fast vad som gäller för att ta del av en allmän handling 
tydliggörs en öppen process inför beslut och aktiviteter. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget till avgifter för utlämnade av allmän handling har sin grund i kom-
munallagens 2 kap 5 och 6 §§ i kommunallagen (2017:725) som säger att 
kommuner får ta ut avgifter för sina tjänster och nyttigheter samt att avgif-
terna inte får vara högre än som motsvarar kostnaderna för desamma. Försla-
get bygger även på Domstolsverkets tolkning av avgiftsförordningens 
(1992:191) bestämmelser. I och med att förslaget gör ett undantag för 
skolarbeten i olika stadier tas hänsyn till barnperspektivet och deras 
möjligheter till insyn och inflytande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Följande avgifter ska gälla för utlämnande av allmän handling från 

och med 1 oktober 2022 
Elektroniska handlingar 
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller fler. De 
första nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje 
handling därutöver kostar 2 kronor. 
För handlingar som måste skannas in gäller samma avgift som för pap-
perskopior. 
Papperskopior 
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio 
sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därut-
över kostar 2 kronor. 
CD/DVD 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor. 
Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD. Avgift tas ut med 120 kr per 
inspelning 
USB-minne 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-
minnet motsvarande inköpspriset. 
Porto 
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 
gram. Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift. 
Betalning till Swish samt angående förskott 
Betalning görs företrädesvis till kommunens särskilda Swishkonto. I 
enskilda fall kan av respektive nämnd utsedd delegat/respektive VD 
besluta om förskottsbetalning. 

  



Säffle kommun 
Datum 
2022-08-31 

 
 

Sida 
6(6) 

 
   

Undantag 
Undantag från betalning görs för utlämning till media samt för 
forsknings- och skolarbeten. Undantag görs även när förtroendevalda i 
kommunen behöver en handling som underlag för beslut.  
Särskilda avgifter för kopiering och plottning i storformat 

Format 
Belopp i 
kronor 

Streckritning Delvis 
färgtäckning 

Full 
färgteckning 

A2 20 38 75 

A1 38 75 150 

A0 70 140 300 

 
2. Utlämnande av allmän handling vid kommunal myndighetsutövning är 

momsfri. Utlämnande av handling i kommunal verksamhet som inte är 
myndighetsutövning är momspliktig. Momssatsen beror av handlingens 
art och fastställs av skatteverket. För bolagen gäller särskild momsplikt. 

3. Beslutet gäller kommunfullmäktiges verksamhet, samtliga nämnder och 
styrelser och bolag. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 1995-04-24 § 57 om miljö- och 
byggnadsnämndens rätt att själv besluta om avgift för särskild kopiering 
upphör att gälla. 

 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef, kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag
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1 Allmänhetens rätt att ta del av allmän handling 
Offentlighetsprincipen är grundläggande för statlig och kommunal verksam-
het i Sverige. Den kommer till uttryck bland annat genom rätten till yttrande-
frihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars 
offentlighet. 
 
Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Visst handlingar och 
visst innehåll kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om sekre-
tess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten alltid rätt att ta del av allmänna 
handlingar som inte är sekretessbelagda. Sekretessen ska prövas vid varje ny 
begäran att ta del av en sådan handling. Den som önskar ta del av en hand-
ling har även rätt att vara anonym och behöver inte heller ange något skäl.  
 

1.1 Kommunfullmäktigebeslut om avgifter 
I avgiftsförordningen (1992:191) bestäms hur statliga myndigheter under 
Regeringen får ta ut avgifter. För kommunerna finns inte motsvarande regel-
verk. Här gäller istället 2 kap 5 och 6 §§ i kommunallagen (2017:725) som 
säger att kommuner får ta ut avgifter för sina tjänster och nyttigheter samt att 
avgifterna inte får vara högre än som motsvarar kostnaderna för desamma. 
Det innebär även att ett eventuellt beslut om avgift för kopiering behöver 
beslutas av kommunfullmäktige för att vara giltigt. Eftersom kommunala 
bolag lyder under samma premisser så behöver även bolagsstyrelserna ta 
motsvarande beslut på förhand. 

1.2 Övriga styrdokument, lagar och förordningar  
Utifrån att vissa myndigheter och kommuner har stor belastning när det 
gäller utlämnande av allmänna handlingar och där vissa adressater inte 
betalar fakturorna har Riksdagen nyligen reviderat offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Ändringen, som är giltig från och med 2021-01-
01, innebär att förskott kan krävas i ett enskilt fall. 
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2 Avgift för kopior av allmän handling 

2.1 Organisation och ansvar 
Varje kommunal nämnd är en egen myndighet. Enligt kommunallagen ska 
dock avgifter beslutas av kommunfullmäktige för att vara giltiga. För att 
avgiftsbeslutet även ska vara giltigt för ett kommunalt bolag behöver det 
antas av bolagsstämman. 

2.2 Avgifter 
Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller avgifterna för kopiering hela 
kommunkoncernen inklusive de helägda bolagen. 

2.2.1 Elektroniska handlingar 
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller fler. De första 
nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling 
därutöver kostar 2 kronor. 
För handlingar som måste skannas in gäller samma avgift som för pappers-
kopior. 

2.2.2 Papperskopior 
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio 
sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 
kostar 2 kronor. 

2.2.3 CD/DVD 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor. 
Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD 
Avgift tas ut med 120 kr per inspelning 

2.2.4 USB-minne 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-min-
net motsvarande inköpspriset. 

2.2.5 Porto 
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. 
Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift. 

2.2.6 Betalning till Swish samt angående förskott 
Betalning görs företrädesvis till kommunens särskilda Swishkonto. I 
enskilda fall kan av respektive nämnd utsedd delegat/respektive VD besluta 
om förskottsbetalning. 

2.2.7 Undantag 
Undantag från betalning görs för utlämning till media samt för forsknings- 
och skolarbeten. Undantag görs även när förtroendevalda i kommunen 
behöver en handling som underlag för beslut.  
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§ 120 Dnr KS/2018:178 

Motion om solcellsdriven gatubelysning 
Ärendebeskrivning 
Kenneth Andersson (C) och Timmy Svensson (C) inkom den 17 augusti 2018 med 
en motion om att utreda vilka alternativ som finns för bra solcellsdriven 
gatubelysning och vilka möjligheter som finns för att kunna söka bidrag till en 
sådan investering. 
Förvaltningen ställer sig positivt till intentionen i motionen. Solcellsdriven 
gatubelysning kommer troligen bli allt vanligare i framtiden, och ett successivt 
införande skulle ligga i linje med flertalet kommunala och nationella miljömål. 

Teknik- och fritidsförvaltningen menar dock att förslaget är praktiskt 
ogenomförbart i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från teknik- och fritidsnämnden § 71, 2022-06-21. 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-20. 
Motion, Centerpartiet, 2018-08-17. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och fritidsnämndens förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
 
___________________ 
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§ 71 Dnr TFNSÅ/2018:654 

Svar på motion om solcellsdriven gatubelysning (Säffle) 
Ärendebeskrivning 
Kenneth Andersson (C) och Timmy Svensson (C) inkom den 17 augusti 2018 med 
en motion om att utreda vilka alternativ som finns för bra solcellsdriven 
gatubelysning och vilka möjligheter som finns för att kunna söka bidrag till en 
sådan investering. 

Förvaltningen ställer sig positivt till intentionen i motionen. Solcellsdriven 
gatubelysning kommer troligen bli allt vanligare i framtiden, och ett successivt 
införande skulle ligga i linje med flertalet kommunala och nationella miljömål. 

Förvaltningen menar dock att förslaget är praktiskt ogenomförbart i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-20 
Motion, Centerpartiet, 2018-08-17 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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Teknik- och fritidsförvaltningen 
Hans Sundberg 
Gatuingenjör 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Svar på motion om solcellsdriven gatubelysning 
(Säffle) 

Sammanfattning 
Kenneth Andersson (C) och Timmy Svensson (C) inkom den 17 augusti 
2018 med en motion om att utreda vilka alternativ som finns för bra 
solcellsdriven gatubelysning och vilka möjligheter som finns för att kunna 
söka bidrag till en sådan investering. 

Förvaltningen ställer sig positivt till intentionen i motionen. Solcellsdriven 
gatubelysning kommer troligen bli allt vanligare i framtiden, och ett 
successivt införande skulle ligga i linje med flertalet kommunala och 
nationella miljömål. 

Förvaltningen menar dock att förslaget är praktiskt ogenomförbart i 
dagsläget. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Bakgrund 
Kenneth Andersson (C) och Timmy Svensson (C) inkom den 17 augusti 
2018 med en motion om att utreda vilka alternativ som finns för bra 
solcellsdriven gatubelysning och vilka möjligheter som finns för att kunna 
söka bidrag till en sådan investering. 

Solcellsdriven gatubelysning möjliggör förnybart gatljus utan framdragning 
av elledningar. Systemen kan i regel växlas mellan högre och lägre effekt 
beroende på situation. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-20 
Motion, Centerpartiet, 2018-08-17 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ställer sig positivt till intentionen i motionen. Solcellsdriven 
gatubelysning kommer troligen bli allt vanligare i framtiden, och ett 
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successivt införande skulle ligga i linje med flertalet kommunala och 
nationella miljömål. 

Förvaltningen menar dock att förslaget är praktiskt ogenomförbart i 
dagsläget. Följande skäl ligger till grund för detta: 

1. Produktutbudet på marknaden ger inte tillräcklig belysningseffekt för att 
uppnå tillräcklig trygghet 

2. Den låga effekten jämfört med ordinarie belysningsanläggningar 
kombinerat med det relativt höga inköpspriset gör investeringen ekonomiskt 
svårförsvarbar. 

Många tillverkare menar att deras produkter uppfyller de effektkrav som 
kommunerna ställer, men erfarenhet visar att praktiska förhållanden såsom 
solläge, omgivande miljö m.m. sänker effekten till en grad som sällan 
överensstämmer med den effekt som ges i kontrollerade testsituationer. 

Marknaden lär inom de närmaste åren leverera ett allt bättre teknikutbud vad 
gäller celler, batterier, lampor, etc. Förvaltningen menar att kommunen bör 
bevaka utvecklingen och fatta nya beslut när solcellsdrivna anläggningar 
med tillräcklig effekt finns tillgängliga. 

Enstaka punktinsatser med solcellsdriven belysning kan dock vara motiverad 
redan idag, och då främst på sträckor där elledningsdragningen skulle bli för 
lång och där det handlar om komplementbelysning. Förvaltningen tar med 
sig motionens intention i det fortsatta arbetet. 

Förvaltningen arbetar löpande med att uttjänta armaturer byts ut mot led-
armaturer, och även riktade energibesparningar genom att på utpekade 
sträckor byta ut befintliga armaturer till effektivare led-armaturer.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

En LED-armatur kostar ca 3500kr och kan monteras på befintlig stolpe. 
Utbyte av armatur är alltså begränsad till just armaturen. 

När det gäller solcellsdriven armatur kräver det utbyte av själva stolpen då 
mycket av tekniken är integrerad i själva stolpen. Kostnaden för en 
solcellsdriven armatur och stolpe är flera gånger dyrare än ex en LED-
armatur. Dessutom då effekten på solcellsbelysningen är så låg kräver det 
även förtätning av stolparna. Där det idag endast krävs två armaturer krävs 
minst tre solcellsdrivna belysningspunkter för att klara belysningskraven i 
praktiken. 

Måluppfyllelse 
Motionen ligger i linje med fullmäktigemålet ”Säffle kommun har god 
kvalitet med fokus på hållbar utveckling”. Motionen ligger även i linje med 
Säffle kommuns klimatplan samt det nationella arbetet med Agenda 2030. 
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Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Motionen ligger i linje med övriga riktlinjer, policies, planer och 
barnkonventionen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 

Hans Sundberg 
Gatuingenjör 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Säffle
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§ 121 Dnr KS/2021:56 

Motion angående informationsskyltar på byggnader i Säffle 
stad 
Ärendebeskrivning 
Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade den 18 februari 2021 in en motion om 
informationsskyltar på byggnader i Säffle stad. Kulturnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiet i Säffles motion om 
informationsskyltar i Säffle stad. Arbetet kan utföras inom kulturnämndens 
ordinarie budget 
Beslutsunderlag 
Kulrutnämndens protokoll § 47, 2022-06-14.  
Tjänsteyttrande om svar på motion från Sjukvårdspartiet i Värmland angående 
informationsskyltar, 2022-05-20. 
Sjukvårdspartiets motion, 2021-02-18. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kulturnämndens förslag.  
Beslut 
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiets motion 
angående informationsskyltar på byggnader i Säffle stad. 
 
____________________ 
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§ 47 Dnr KUN/2022:37 

Svar på motion från Sjukvårdspartiet i Värmland angående 
informationsskyltar 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiet i Säffles 
motion om informationsskyltar i Säffle stad. Arbetet kan utföras inom 
kulturnämndens ordinarie budget 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om svar på motion från Sjukvårdspartiet i Värmland angående 
informationsskyltar, 2022-05-20. 
Sjukvårdspartiets motion, 2021-02-18. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
Beslut 
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiets motion 
angående informationsskyltar på byggnader i Säffle stad. 
Kulturnämnden beslutar för egen del: 

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kulturförvaltningen i 
uppdrag att starta upp arbetet med informationsskyltar på byggnader. 

 
 
_____________________ 
2022-06-20 Utdrag till 
Kommunledningskontoret  
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 Kulturnämnden 

 

Motion från SiV angående informationsskyltar på 
byggnader i Säffle stad 
Sammanfattning 
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiet i 
Säffles motion om informationsskyltar i Säffle stad. Arbetet kan utföras 
inom kulturnämndens ordinarie budget 

Bakgrund 
Sjukvårdspartiet i Säffle har inkommit med en motion där man önskar att 
byggnader i staden märks ut med skyltar där arkitekt och byggnadsår anges. 
I Säffle centrum finns en hel rad intressanta byggnader skapade av välkända 
arkitekter. Under senare år har intresset och stoltheten ökat gällande 
bebyggelsen i centrum, som bl a uttryckts i boken Ny stad i rött tegel och ett 
stort intresse hos allmänheten av stadspromenader med olika teman. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Sjukvårdspartiets motion, 2021-02-18. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffles moderna stadshistoria har uppmärksammats under senare år. 
Förvaltningen ser ett värde i att uppmärksamma några utvalda byggnader 
och dess arkitekter. Genom att ange arkitekter och byggnadsår ges den 
intresserade allmänheten möjlighet att enkelt ta del av stadens 
bebyggelsehistoria. Förvaltningen har arbetat med QR-koder i andra 
sammanhang och ser ett värde i att utförligare information finns tillgänglig 
på detta sätt. Kulturförvaltningen tar ansvar för urval av de byggnader och 
arkitekter som ska uppmärksammas samt ser till att ta fram texter om 
respektive arkitekt och byggnad som QR-koderna kan hänvisa till. Arbetet 
kan starta under hösten 2022 och ska vara klart till senast sommaren 2023. 
Arbetet förutsätter att kulturförvaltningen tar kontakt med aktuella 
fastighetsägare och får ett godkännande för att sätta upp 
informationsskyltarna.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för att ta fram skyltar ryms inom kulturnämndens ordinarie 
budget. 
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Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision lyder: Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, 
vi vågar. Visionen bryts ned i fyra externa och tre interna övergripande mål. 
Det fjärde övergripande målet lyder: ”Säffle kommun möjliggör det goda 
livet” och förklaras med texten: ”Säffle kommun möter människor och deras 
behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet. Säffle 
kommun skapar i samverkan med andra aktörer ett hållbart samhälle med 
god folkhälsa, trygga och attraktiva boendemiljöer goda kommunikationer, 
goda fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och närhet till god vård och om-
sorg.” 
Förslaget att uppmärksamma och tydliggöra byggnaders historia hjälper till 
att stärker identiteten och samhörigheten i samhället 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Informationsskyltar på bebyggelse i Säffle centrum ryms inom målet  
”Kulturförvaltningen finns med i det förvaltningsövergripande arbetet kring 
centrumutveckling” i Kulturplan 2021-2024. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiets 
motion angående informationsskyltar på byggnader i Säffle stad. 
Kulturnämnden beslutar för egen del: 

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får 
kulturförvaltningen i uppdrag att starta upp arbetet med 
informationsskyltar på byggnader. 

 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kulturförvaltningen 
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§ 123 Dnr KS/2022:265 

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). 
Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information, organisation och 
hur informationen hanteras. 
Arkivbeskrivningen ska innehålla uppgifter om: 

- Myndighetens arbetsuppgifter (och hur de förändrats) 
- Myndighetens organisation (och hur den utvecklats) 
- Sökingångar och information om åtkomst till myndighetens arkiv 
- Inskränkning i tillgänglighet genom sekretess 
- Gallringsbeslut som tillämpas 
- Myndighetens arkivansvarig och arkivredogörare  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ny 
arkivbeskrivning för styrelsen eftersom förändringar skett avseende verksamhet och 
organisation.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, 2022-06-30.  
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, 2022-06-30.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att anta arkivbeskrivning för 
kommunstyrelsen. 
 
 
_____________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar 
(arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens 
information, organisation och hur informationen hanteras. 
Arkivbeskrivningen ska innehålla uppgifter om: 

- Myndighetens arbetsuppgifter (och hur de förändrats) 
- Myndighetens organisation (och hur den utvecklats) 
- Sökingångar och information om åtkomst till myndighetens arkiv 
- Inskränkning i tillgänglighet genom sekretess 
- Gallringsbeslut som tillämpas 
- Myndighetens arkivansvarig och arkivredogörare  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ny 
arkivbeskrivning för styrelsen eftersom förändringar skett avseende 
verksamhet och organisation.  

Bakgrund 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar 
(arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens 
information, organisation och hur informationen hanteras.  
Arkivbeskrivningen ska vara utformad så att den underlättar användningen 
av informationen. Genom arkivbeskrivningen får utomstående uppgifter om 
vilken typ av information verksamheten hanterar, vilken lagstiftning som 
styr verksamheten, vilka sökingångar som finns, hur myndigheten är 
organiserad med mera. På så sätt underlättas insynen i organisationen. 
Arkivbeskrivningen ska innehålla uppgifter om: 

- Myndighetens arbetsuppgifter (och hur de förändrats) 
- Myndighetens organisation (och hur den utvecklats) 
- Sökingångar och information om åtkomst till myndighetens arkiv 
- Inskränkning i tillgänglighet genom sekretess 
- Gallringsbeslut som tillämpas 
- Myndighetens arkivansvarig och arkivredogörare  
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Ärendets beredning 
Ärenden har beretts av kommunledningskontoret.  

Beslutsunderlag 
Arkivbeskrivning för KS, daterad 2022-06-30  

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelsens arkivbeskrivning har behov av att uppdateras avseende 
verksamhetsområden och organisation.  
Ansvaret som arbetslöshetsnämnd och ansvaret för kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder (AME) var fram till 30 juni 2019 en del av 
kommunstyrelsens verksamhet men är numera en del av barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 
Ansvariga arkivredogörare för respektive enhet har förändrats.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.  

Måluppfyllelse 
Förslaget stöder kommunstyrelsens mål om en effektiv och rättssäker 
förvaltning.  

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Ingen påverkan på övriga styrdokument.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen antas.  
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef/kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Kanslichef/kommunjurist
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E-post kommun@saffle.se 
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Fax 0533 
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Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

Verksamhet, övergripande 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 
har övergripande ansvar för planering och utveckling av hela den 
kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen och 
kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen företräder kommunen 
i kommunövergripande frågor, bereder ärenden till kommunfullmäktige och 
är kommunledningskontorets facknämnd. Kommunstyrelsen är även 
arkivmyndighet. 

Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och fungerar 
som lednings-, samordnings- och serviceorgan mellan övriga nämnder och 
förvaltningar och kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret arbetar med 
strategiska frågor och utvecklingsfrågor, samt företräder koncern-
gemensamma intressen.  

Organisation 

Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare, som alla 
väljs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett beredande 
utskott samt ett antal råd. 

 Arbetsutskottet består av fem ledamöter och bereder ärenden till 
kommunstyrelsen. Arbetsutskottet utgör även budgetberedning. 

 Funktionshinderrådet är remiss- och referensorgan i frågor som rör 
människor med funktionsnedsättning, samt forum för informations-
utbyte mellan kommunen och handikapporganisationerna. 
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 Pensionärsrådet är remiss- och referensorgan i frågor som rör 
äldreomsorg, samt forum för informationsutbyte mellan kommunen 
och pensionärernas riksorganisationer 

 Krishanteringsrådet är ett samverkansorgan med företag och 
organisationer i kommunen rörande krishantering inom det 
geografiska ansvarsområdet 

 Ledningsgruppen för samverkan och krisberedskap är en 
samverkansgrupp mellan polis och kommun rörande krisledning och 
trygghetsfrågor i Säffle  

Kommunledningskontoret 
Inom kommunledningskontoret finns ett antal enheter/funktioner med ansvar 
för de olika delarna av förvaltningens verksamhet. 

 Ekonomienheten ansvarar bl.a. för ekonomisk styrning, planering 
och budgetering inom kommunen, kommunens ekonomiska 
redovisning, uppföljning, kassa- och medelshantering, reskontra, 
debitering och kravverksamhet. 

 Fastighet ansvarar för förvaltning, köp och försäljning av 
kommunstyrelsens fastigheter, tomter och mark. Hanterar även 
lokalförsörjning, exploateringsärenden och fastighetsjuridiska frågor. 

 Kommunikation ansvarar bl.a. för externa webben, intranätet och 
styrelsens sociala medier samt stödjer kommunens verksamhet i 
kommunikationsfrågor externt och internt. Ansvarar för produktion 
av grafiskt material.  

 Upphandling ansvarar för centrala upphandlingsärenden och är 
rådgivande i upphandlingsfrågor. Ombesörjer avtalsuppföljning.  

 IT-enheten handhar kommunens data- och telekommunikation. 
Stödjer kommunens verksamheter med IT-support och ansvarar för 
övergripande digitaliseringsarbete.  

 Administration ansvarar för diarieföring, ärendeberedning och 
sekreterarskap för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
valnämnd. 

 Kommunarkivet ansvarar för att ta emot, vårda och tillgängliggöra 
kommunens äldre handlingar, är rådgivande i arkivfrågor och utövar 
tillsyn av övriga verksamheters arkiv. 

 Näringslivsenheten arbetar bl.a. med etableringsärenden, EU-projekt 
företagsrådgivning och -stöd, turistinformation och 
uppdragsutbildning. 

 HR-enheten har fyra underenheter; HR-enheten med ansvar för 
personaladministrativa frågor, löneenheten med ansvar för löner, 
pensioner och personalförsäkringar samt bemanningsenheten med 
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ansvar för personalbemanning inom kommunen. Hos HR finns även 
fordonscentralen.   

 Räddningstjänsten består av en heltids- och en deltidsstation, samt 
ett brandvärn. Räddningstjänsten arbetar både med att förebygga 
olyckor och att skadeavhjälpa de olyckor som inträffat. Inom 
räddningstjänst finns även säkerhetssamordning och 
informationssäkerhetssamordning 

 Vaktmästeriet i stadshuset ansvarar bl.a. för intern posthantering 
och kopiering.  

Historik 
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har funnits sedan 
Säffle kommun bildades 1971. Utöver nuvarande utskott och råd kan nämnas 
Personal- och organisationsutskottet 1971-1991, Kommunstyrelsens tekniska 
utskott 1992-1998 och Kommunstyrelsens företagsnämnd 1971-1976. 

Ansvaret som arbetslöshetsnämnd och ansvaret för kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder (AME) var fram till 30 juni 2019 en del av 
kommunstyrelsens verksamhet men är numera en del av barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet.  

Kommunstyrelsens arkiv 

Kontaktpersoner 
Kommunarkivarie: Kanslichef  

Arkivansvarig:  

Arkivansvarig för kommunstyrelsen: Kanslichef  

Arkivredogörare: 

Arkivredogörare för kommunstyrelsen: 

Fastighetsstrateg (kanslienheten) 

Upphandlare (kanslienheten) 

Kommunsekreterare (kanslienheten) 

Koncernkontroller (ekonomienheten)     

Utvecklingsstrateg (näringslivsenheten)    

Biträdande HR-chef (HR-enheten) 

Platschef (räddningstjänsten) 

Funktionsansvarig säkerhetssamordnare (räddningstjänsten) 

Administrativ assistent receptionen (IT-enheten)  
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Allmänna handlingar hos kommunstyrelsen 
I arkiven finns bl.a. protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
arbetsutskottet och övriga råd. Här finns även diarieförda ärenden, 
personalakter, ekonomihandlingar, med mera. För mer information om 
kommunstyrelsens handlingar, se informationshanteringsplanen. 

Åtkomst till handlingar 
Kommunstyrelsens diarium finns tillgängligt genom Säffle kommuns diarier 
på nätet. Där kan allmänheten läsa protokoll och se vilka ärenden som finns 
hos myndigheten.  

Kanslienheten ansvarar för diarieförda originalhandlingar och protokoll, 
övriga handlingar från kommunstyrelsens verksamheter utlämnas av 
respektive enhet eller funktion. Handlingar som överlämnats till 
kommunarkivet utlämnas av kommunarkivarien eller behörig personal på 
kansliet. Originalhandlingar lämnas endast ut för studier på plats, kopior kan 
fås mot en fastställd avgift.   

Arkivlokaler 
Så kallade ”närarkiv” för förvaring av aktuella pappershandlingar finns i 
stadshuset hos kanslienheten, ekonomienheten, personalenheten och 
näringslivsenheten, samt på Forskningen hos IT-enheten. 

Kommunarkivet har lokaler i stadshusets källare och på Säterivägen. 

Gallring 
Gallring sker i enlighet med den för kommunstyrelsen fastställda 
informationshanteringsplanen. Beslut om ändring av gallringsfrister får tas 
av arkivansvarig, enligt punkt 4.1.6 i kommunstyrelsens delegeringsordning. 

Sekretess 
Den handläggare som hanterar utlämnandet av en handling ansvarar även för 
att sekretesspröva handlingen. I tveksamma fall, eller på enskilds begäran, 
ska handlingen prövas av kommunstyrelsen. De bestämmelser som tillämpas 
är Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt verksamhetsspecifika 
lagar i de fall det förekommer.
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§ 124 Dnr KS/2022:264 

Arkivföreskrifter för Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) finns 
bestämmelser om arkivvård. I 16 § arkivlagen så har fullmäktige möjlighet att 
utfärda detaljerade lokala föreskrifter för den egna kommunen. Arkivföreskrifterna 
antas av kommunfullmäktige och gäller för alla myndigheter samt hos bolagen, 
efter egna associationsrättsliga beslut. Reglementet fastställer hur arkivhanteringen 
och arkivvården ska organiseras samt tydliggör ansvarsfördelning.  
Arkivföreskrifterna är det styrdokument som ligger till grund för 
informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och arkivförteckningar. I 
föreskrifterna anges att kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet som 
sköter kommunarkivet, stödjer och utöver tillsyn över arkivbildande myndigheter 
och bolag i koncernen.  
Nuvarande föreskrifter antogs 2017 och har varit föremål för översyn. Ett nytt 
förslag till föreskrifter har utarbetats. Förändringen består i att kommunen ska 
använda det teknikneutrala begreppet informations-hanteringsplaner istället för 
dokumenthanteringsplaner. Ambitionen är också att påbörja ett arbete med process- 
eller verksamhetsbaserade arkivförteckningar. Något sådant absolut krav har dock 
ännu inte införts i föreskrifterna. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun, 2022-06-28. 
Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun, 2022-06-28. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun.  
 
 
______________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun 
Sammanfattning 
I arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) finns 
bestämmelser om arkivvård. I 16 § arkivlagen så har fullmäktige möjlighet 
att utfärda detaljerade lokala föreskrifter för den egna kommunen. 
Arkivföreskrifterna antas av kommunfullmäktige och gäller för alla 
myndigheter samt hos bolagen, efter egna associationsrättsliga beslut. 
Reglementet fastställer hur arkivhanteringen och arkivvården ska organiseras 
samt tydliggör ansvarsfördelning.  
Arkivföreskrifterna är det styrdokument som ligger till grund för 
informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och arkivförteckningar. I 
föreskrifterna anges att kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet 
som sköter kommunarkivet, stödjer och utöver tillsyn över arkivbildande 
myndigheter och bolag i koncernen.  
Nuvarande föreskrifter antogs 2017 och har varit föremål för översyn. Ett 
nytt förslag till föreskrifter har utarbetats. Förändringen består i att 
kommunen ska använda det teknikneutrala begreppet informations-
hanteringsplaner istället för dokumenthanteringsplaner. Ambitionen är också 
att påbörja ett arbete med process- eller verksamhetsbaserade 
arkivförteckningar. Något sådant absolut krav har dock ännu inte införts i 
föreskrifterna. 

Bakgrund 
Arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) har 
bestämmelser om arkivvård. I 16 § arkivlagen så har fullmäktige möjlighet 
att utfärda mer detaljerade lokala föreskrifter för den egna kommunen och 
kommunala bolagen. Arkivreglementet antas av kommunfullmäktige och 
gäller för alla myndigheter inom en kommun. Reglementet fastställer hur 
arkivhanteringen och arkivvården ska organiseras samt tydliggör 
ansvarsfördelning.  
Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för 
informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.  
Arkivreglementet ska uppdateras vid större förändringar som till exempel 
förändrad arkivmyndighet eller förändrad ambitionsnivå. I Säffle kommun 
ska samtliga styrdokument vara föremål för översyn varje mandatperiod.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  
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Beslutsunderlag 
Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun, daterad 2022-06-28  

Förvaltningens ståndpunkt 
Nuvarande föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun är antagna av 
fullmäktige 2017.  
I dagsläget bildar och förtecknar respektive myndighet sitt arkiv utifrån sina 
egna antagna dokumenthanteringsplaner. Av dessa planer framgår också - i 
tillägg till aktuell lagstiftning - om handlingarna ska bevaras eller gallras 
samt handlingens medium m.m. I förslaget till nya föreskrifter så används i 
stället informationshantering och informationshanteringsplaner som är ett 
teknikneutralt begrepp.  
Förvaltningen har också en ambition att påbörja arbetet med process- eller 
verksamhetsbaserad arkivredovisning i stället för redovisning enligt 
arkivschemat. Processbaserad arkivredovisning är ett lagkrav för statliga 
myndigheter men inte för kommuner. Det innebär ett förändrat arbetssätt 
som kommer att ta tid att införa i organisationen. Det underlättar dock 
förståelse och tillgänglighet samt underlättar arbetet med ett framtida e-
arkiv. Något definitivt krav på processbaserad informationshantering har 
dock i nuläget inte införts.   

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.  

Måluppfyllelse 
Förslaget stöder kommunstyrelsens mål om en effektiv och rättssäker 
förvaltning.  

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget har ingen påverkan på övriga styrdokument. Arkivbildande 
myndigheter kommer dock att behöva påbörja ett arbete med processbaserad 
arkivredovisning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta 
Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun antas.  
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef/kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag. 
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Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun 
Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) 
intagna bestämmelserna om arkiv gäller för arkivvården inom Säffle 
kommun följande föreskrifter, meddelade med stöd av 16 § arkivlagen 

Tillämpningsområde 
1 § Föreskrifterna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder med 
underställda verksamhetsområden, kommunfullmäktiges revisorer, samt 
andra kommunala organ med självständig ställning. Föreskrifterna gäller 
även för aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande 
inflytande, efter särskilt associationsrättsligt bindande beslut i 
bolagsordning, stadgar el. dyl. 
I dessa föreskrifter inberäknas samtliga ovan nämnda organ i begreppet 
myndighet. 

Arkivmyndigheten 
2 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Hos arkivmyndigheten skall finnas 
ett kommunarkiv med de lokaler och den personal som behövs för att kunna 
fullfölja myndighetens uppdrag. 
3 § Kommunarkivet skall fungera som arkivmyndighetens verkställande 
organ och har i uppdrag att: 

 Utöva tillsyn över arkivbildning och arkivvård hos myndigheterna 

 Ge myndigheterna råd i arkivfrågor 

 Vårda och förteckna av arkivmyndigheten övertagna handlingar 

 Hålla handlingarna tillgängliga enligt offentlighetsprincipen och 
främja deras användning i kulturell verksamhet och för forskning 

 Verka för att arkivmaterialet i kommunarkivet levandegörs 

Ansvar för arkiv 

Myndigheternas ansvar 
4 § Varje myndighet ansvarar för att det egna arkivet samt av myndigheten 
övertagna arkiv vårdas i enlighet med 7-15 §§. Till övertagna arkiv räknas 
arkiv från tidigare organisationer, vars verksamhet övertagits av 
myndigheten. 
5 § Hos varje myndighet skall finnas minst en arkivansvarig och vid behov 
en eller flera arkivredogörare, beroende på myndighetens storlek och 
organisation. 
Arkivansvarig har särskilt att: 

 Känna till gällande lagar och bestämmelser rörande arkivvården 

 Bevaka arkivlagens och föreskrifternas tillämpning hos myndigheten 

 Bevaka arkivfrågorna vid förändring i organisation och rutiner 
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 Ansvara för att informationshanteringsplaner, arkivförteckningar och 
arkivbeskrivningar utarbetas och uppdateras 

 Bevaka att beslutad och föreskriven gallring hos myndigheten sker 

 Tillse att arkivbildningen sker enligt informationshanteringsplanen 

 Informera berörd personal om bestämmelser och rutiner inom 
arkivområdet 

 Samråda med arkivredogörare och arkivmyndigheten i arkivfrågor 
Arkivredogörare har särskilt att: 

 Medverka vid upprättande och uppdatering av informations-
hanteringsplaner 

 Efter samråd med arkivansvarige, verkställa de gallringsbeslut som 
finns i informationshanteringsplanen 

 Förbereda och ombesörja leveranser till arkivmyndigheten 

 Samråda med arkivansvarig och arkivmyndigheten i arkivfrågor 

Arkivmyndighetens ansvar 
6 § Arkivmyndigheten ansvarar för vården av de arkiv som övertagits av 
kommunarkivet, genom överenskommelse eller ensidigt beslut. 
Arkivmyndigheten har vidare ansvar för tillsynen över myndigheternas 
arkivbildning och arkivvård, vari ingår inspektion av myndigheternas arkiv. 
Arkivmyndigheten utfärdar råd och rekommendationer för att främja en god 
arkivvård inom kommunen. 

Dokumentation av arkiv 

Arkivbeskrivning 
7 § Varje myndighet skall upprätta en arkivbeskrivning. 
Arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om: 

 Myndighetens organisation och verksamhetsuppgifter 

 Myndighetens och eventuella föregångares historik 

 Sökingångar och information om åtkomst till myndighetens arkiv 

 Inskränkning i tillgängligheten genom sekretess (i förekommande 
fall) 

 Gallringsbeslut som tillämpas 

 Myndighetens arkivansvarig samt arkivredogörare 
Arkivbeskrivningen skall hållas kortfattad. 

Informationshanteringsplan 
8 § Varje myndighet skall upprätta en informationshanteringsplan som 
beskriver myndighetens allmänna handlingar och hur dessa skall hanteras. 
Informationshanteringsplanen skall innehålla uppgift om: 

 Process, processnamn och informationsmängd/handlingstyp  
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 Uppgift om registrering  

 System, sortering/förvaringssätt 

 Informationens medium; papper, digitalt, mikrofilm, fotografi, 
ljudband, etc. 

 Gallringsfrist 

 Sekretess och personuppgifter 

 Anmärkningar rörande särskild hantering 
Eventuella undantag från bestämmelserna i denna paragraf meddelas av 
arkivmyndigheten. 
Informationshanteringsplanen skall fastställas av respektive myndighet. 

Redovisning av arkiv 
9 § De handlingar som lämnats till kommunarkivet skall förtecknas av 
ansvarig personal.  
Varje arkiv skall förtecknas för sig och får inte sammanblandas med andra 
arkiv. I förekommande fall bör förteckningen av upphörda myndigheters 
arkiv förses med en historik. 
Vid förteckningsarbetet skall handlingarna ordnas antingen enligt det äldre 
s.k. allmänna arkivschemat eller, i förekommande fall, enligt ett fastställt 
processbaserat klassificeringsschema.  
Programvara särskilt ämnad till förteckning av arkiv skall användas.  
10 § Allmänna handlingar hos en myndighet redovisas i en informations-
hanteringsplan. Samtliga handlingstyper som förekommer hos myndigheten, 
oavsett medium, skall vara upptagna i planen. För informationshanterings-
planens utformning i övrigt gäller bestämmelserna i 8 §. 

Arkivvård 

Gallring 
11 § Varje myndighet beslutar själv om gallring (förstöring) av de allmänna 
handlingar som utgör myndighetens arkiv, såvida inte annat följer av lag 
eller förordning. Gallringsbeslut bör föranledas av samråd med 
kommunarkivet. 
Gallring av handlingar i kommunarkivet beslutas av arkivmyndigheten, vid 
behov efter samråd med eventuella berörda myndigheter. 
Handlingar som skall gallras skall förstöras. Sekretessbelagda handlingar 
skall förstöras under kontroll. Kommunarkivet får ge råd om lämpliga 
metoder för förstöring av allmänna handlingar. 

Rensning 
12 § Handlingar som inte är allmänna och som inte skall tillhöra 
myndighetens arkiv skall rensas bort. Rensning skall genomföras senast i 
samband med arkivläggning. 
Material som är obeständigt eller över tid kan orsaka skada skall rensas bort 
från pappershandlingar i samband med arkivläggning. Hit hör gem, 
klisterlappar, plastfickor och gummisnoddar. 
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Materialval och framställningsmetoder 
13 § Vid framställning av allmänna handlingar ska myndigheten alltid ta 
hänsyn till informationens avsedda livslängd. Papper, skrivmateriel och 
teknisk utrustning som används vid framställning av handlingar som avses 
bevaras bör uppfylla Riksarkivets krav på arkivbeständighet. 
Arkivmyndigheten ger råd och rekommendationer avseende materiel och 
metoder, samt godkänner eventuella undantag från Riksarkivets krav. 
14 § Information som skall bevaras skall först och främst tas ut i 
pappersform, om inte annat är beslutat av myndigheten. För bevarande av 
information i andra former, t.ex. digitalt, skall samråd alltid ske med 
kommunarkivet i fråga om val av material, databärare, filformat, m.m, för att 
informationen skall kunna bevaras för eftervärlden. 
Digitala handlingar med en gallringsfrist på fem år eller lägre kan normalt 
behållas i sin ursprungsform utan vidare åtgärd. 

Förvaring 
15 § Allmänna handlingar skall alltid förvaras under betryggande former.  
Arkivlokal skall vara skyddad mot fukt, vatten, skadligt klimat- och 
miljöpåverkan, rök och brand. Lokalen skall vidare ge skydd mot stöld och 
olaga intrång.  
Om myndigheten saknar arkivlokal eller under viss tid måste förvara 
handlingar utanför arkivlokal skall handlingarna placeras i skåp som ger 
motsvarande skydd. 
Råd och rekommendationer om förvaring får meddelas av 
arkivmyndigheten. 

Överlämnande 

Överlämnande till kommunarkivet 
16 § Arkivmyndigheten kan överta handlingar enligt överenskommelse med 
överlämnande myndighet, eller i särskilda fall enligt ensidigt beslut från 
arkivmyndigheten.  
Med handlingarna skall följa dokumentation som specificerar innehållet i 
leveransen. Kommunarkivet skall efter registrering av leveransen återsända 
reversal/kvitto på mottagna handlingar till överlämnande myndighet. 
Före överlämnandet skall rensning och beslutad gallring ha verkställts, 
såvida inte annan överenskommelse träffats med kommunarkivet. 
Handlingarna skall vara ordnade, förpackade och märkta enligt 
överenskommelse med kommunarkivet. Myndigheten ansvarar för 
överlämnandet. 
17 § Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har 
förts över till annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas 
till arkivmyndigheten inom tre månader. 

Överlämnande till annat kommunalt organ 
18 § Om en kommunal verksamhet överförs till annan kommunal 
myndighet, stiftelse eller bolag, kan hela eller delar av arkivet följa med till 
den nya huvudmannen. Det skall framgå av överenskommelse vilka 
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handlingar som berörs. Uppgift om överlämnandet skall noteras i 
arkivbeskrivningen.  

Överlämnande till enskilt organ eller myndighet utanför kommunen 
19 § Överlämnande till enskilt organ eller myndighet utanför kommunen 
kräver stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige. I sådana fall 
skall myndigheten samråda med arkivmyndigheten. 

Utlån 
20 § Utlån av allmänna handlingar skall ske under sådana former att risk för 
skador eller förluster inte uppkommer. 
För tjänsteändamål kan handling lånas ut till annan myndighet och för 
vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av 
riksarkivet. Handlingar får inte lånas ut till enskilda för användning utanför 
myndighetens lokal. 
Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt 
tryckfrihetsförordningens (1949:105), offentlighets- och sekretesslagens 
(2009:400), eller annan relevant lagstiftnings bestämmelser. 

Samråd 
21 § Utöver vad som anges i 11, 14 och 19 §§ skall myndigheterna samråda 
med arkivmyndigheten i viktigare frågor rörande arkivvården. Med viktiga 
frågor avses t.ex. inrättande och inredning av arkivlokal eller hanteringen av 
arkiv i samband med omorganisationer. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 125 Dnr KS/2022:201 

Tappningsstrategi för Vänern 
Ärendebeskrivning 
Vänerrådet har arbetat fram ett förslag till ny reglering av Vänern. Regleringen ska 
fortsatt vara säkerhetsinriktad där elproduktionen är säker och flexibel samtidigt 
som vattenståndet varierar på ett sätt som är gynnsamt för Vänerns natur och 
ekosystem. Kommunledningskontoret föreslår att Säffle kommun ställer sig bakom 
organisationen Vänersamverkans remissvar och därmed positiv till förslaget. 
Beslutsunderlag 
Säker tappningsstrategi med naturanpassning, Vänerrådet maj 2022. 
Vänersamverkans yttrande över remiss ”Säker tappningsstrategi med natur-
anpassning” 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvaret 
angående Vänerrådets förslag till ny tappningsstrategi för Vänern – Säker 
tappningsstrategi med naturanpassning till Länsstyrelsen i Västergötlands län. 
 
 
_____________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Remiss ang tappningsstrategi för Vänern 
Sammanfattning 
Vänerrådet har arbetat fram ett förslag till ny reglering av Vänern. Regle-
ringen ska fortsatt vara säkerhetsinriktad där elproduktionen är säker och 
flexibel samtidigt som vattenståndet varierar på ett sätt som är gynnsamt för 
Vänerns natur och ekosystem. Kommunledningskontoret föreslår att Säffle 
kommun ställer sig bakom organisationen Vänersamverkans remissvar och 
därmed positiv till förslaget. 
 

Bakgrund 
Vänerrådet skickade 2022-05-18, genom Håkan Alexandersson, Länsstyrel-
sen i Västra Götalands län, ut en inbjudan till remiss när det gäller tappnings-
strategi för Vänern. I inbjudan låg en länk till dokumentationen på länsstyrel-
sens hemsida. Remisstiden sattes till perioden 16 maj- 30 september 2022. 
 
I remissens missiv konstateras att det sedan år 2008 funnits en överenskom-
melse om tappningsstrategi för Vänern. Strategin styr regleringen av vatten-
nivåerna för att sänka de högsta vattenstånden och minska risken för över-
svämningar. Strategin har inneburit att variationerna av vattennivåerna har 
minskat och därmed bland annat medfört negativa konsekvenser för natur-
miljö med ökad igenväxning av stränder och skär. 
 
Vänerrådet har nu arbetat fram ett förslag till ny reglering av Vänern. Regle-
ringen ska fortsatt vara säkerhetsinriktad där elproduktionen är säker och 
flexibel samtidigt som vattenståndet varierar på ett sätt som är gynnsamt för 
Vänerns natur och ekosystem.  
 
Enligt tidplanen ska ett färdigt förslag tas fram under hösten 2022. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret 

Beslutsunderlag 
Säker tappningsstrategi med naturanpassning, Vänerrådet maj 2022. 
Vänersamverkans yttrande över remiss ”Säker tappningsstrategi med natur-
anpassning” 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun deltar tillsammans med övriga 12 kommuner runt Vänern i 
samverkansorganisationen Vänersamarbetet. Organisationen ställer sig posi-
tiv till ny tappningsstrategi i sitt yttrande över förslaget. 
Vänersamarbetet lyfter särskilt fram att den nya tappningsstrategin blir ett 
viktigt verktyg för att uppnå en förbättrad naturmiljö för Vänern. Strategin 
medför en bromsad negativ utveckling med igenväxning utan att säkerheten 
vid Vänern eller i Göta älv riskeras. Den operativa hanteringen ska även ge 
en tillräcklig flexibilitet för elproduktion. Vänersamarbetet konkluderar att 
tappningsstrategin blir en möjliggörare och grundförutsättning för hållbar ut-
veckling vid Vänern. 
Kommunledningskontoret delar Vänersamarbetets positiva syn på det nya 
förslaget till tappningsstrategi. Kommunledningskontoret delar även Väner-
samarbetets påpekande att den tillfälliga överenskommelse som funnits se-
dan 2008 behöver avslutas i och med 2022 års utgång. Överenskommelsen 
har visat sig innebära en allt för liten variation i vattenståndet med negativ 
påverkan på naturmiljön, svårigheter för sjöfart och båtliv m.m. 
Kommunledningskontoret delar även Vänersamarbetets betoning av vikten 
av ett fortsatt arbete med att följa upp och utvärdera konsekvenserna av den 
föreslagna strategin. Kommande justeringar av den föreslagna strategin, ope-
rativ hantering samt utvärderingar behöver göras med syfte att få en mer 
naturanpassad tappningsstrategi. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till ny tappningsstrategi för Vänern har inte några direkt ekono-
miska konsekvenser för Säffle kommun. Indirekt torde dock en mer inbju-
dande skärgårdsmiljö vara positiv för turismen. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle leder hållbar utveckling – Vi kan, vi vill, vi 
vågar” bryts ned i sju övergripande mål. Målet ”Säffle kommun möjliggör 
det goda livet” uttyds med texten: Säffle kommun möter människor och 
deras behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet. 
Säffle kommun skapar i samverkan med andra aktörer ett hållbart samhälle 
med god folkhälsa, trygga och attraktiva boendemiljöer, goda kommunika-
tioner, goda fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och närhet till god vård och 
omsorg. 
 
Sjöfarten, båtlivet och turismen på Vänern bidrar till att förverkliga detta 
övergripande mål. 
 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
- 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvaret angående Vänerrådets 
förslag till ny tappningsstrategi för Vänern – Säker tappningsstrategi med 
naturanpassning till Länsstyrelsen i Västergötlands län. 
 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Vänerrådet, Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Kommunledningskontoret
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 Vänerrådet 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se 

 

Säffle kommuns svar på remiss ang ny tappnings-
strategi för Vänern 
 
Säffle kommun lämnar följande svar på Vänerrådets remiss: Säker tapp-
ningsstrategi med naturanpassning. 
Säffle kommun ställer sig till fullo bakom det remissvar som, i detta ärende, 
lämnas av organisationen Vänersamarbetet. 
Säffle kommun vill särskilt framhålla vikten av åtgärder för att uppnå en för-
bättrad naturmiljö för Vänern. En mer flexibel tappning som i sin tur medför 
större variation i vattenståndet är mycket positiv för såväl naturmiljö som 
sjöfart, båtliv och turism. 
Säffle kommun konstaterar att den tillfälliga överenskommelse som funnits 
sedan 2008 behöver avslutas i och med 2022 års utgång. 
Säffle kommun betonar vikten av ett fortsatt arbete med att följa upp och ut-
värdera konsekvenserna av den fortsatta strategin.  
Kommande justeringar av den föreslagna strategin, operativ hantering samt 
utvärderingar behöver göras med syfte att få en mer naturanpassad tapp-
ningsstrategi. 
 
 
 
Dag Rogne   Ingemar Rosén 
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör



Ämne: Information om remiss ang tappningsstrategi för Vänern
Från: Alexandersson Håkan <hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se>
Till: Alexandersson Håkan <hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se>
Mottaget: 2022-05-18 14:41:52

Hej
Nu finns remissunderlaget upplagt på vår hemsida!
https://www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/vanerradet/remiss-tappningsstrategi/
Sedan 2008 har det funnits en överenskommelse om nuvarande tappningsstrategi, som styrt regleringen 
av Vänern för att sänka de högsta vattenstånden i Vänern och minska risken för översvämningar. Detta 
har gjort att variationerna på vattennivåerna i Vänern har minskat och i kombination med ett förändrat 
klimat har det bl a fått negativa konsekvenser för naturmiljön med ökad igenväxning av stränder och 
skär.
Därför har Vänerrådet arbetat fram ett förslag till ett nytt sätt att reglera Vänern som är fortsatt 
säkerhetsinriktad, men där elproduktionen blir både säker och flexibel samtidigt som vattenståndet 
varierar på ett sätt som är gynnsamt för Vänerns natur och ekosystem.
Förslaget går ut på remiss där synpunkter samlas in, som sedan ligger till grund för att under hösten ta 
fram ett färdigt förslag.
Remisstid: 16 maj – 30 september 2022
Inlämning av synpunkter: via epost till hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se
För Vänerrådet
Håkan Alexandersson
 
Dammhaveriberedskap, älvsamordning.
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg
 
Tel 010-224 53 75
hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se
 

https://www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/vanerradet/remiss-tappningsstrategi/
mailto:hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se
mailto:hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se


Remissunderlag
Maj 2022

Foto: Martin Sandmark

Säker tappningsstrategi 
med naturanpassning



• Tappningsstrategin ska bl a åstadkomma en förbättrad situation ur naturmiljösynpunkt och en bromsad 
negativ utveckling med igenväxning, utan att riskera säkerheten vid Vänern eller i Göta älv. Den operativa 
hanteringen ska ge en tillräcklig flexibilitet för elproduktion.

• Förslag till ny överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och Vattenfall fr o m 2023. 
Tappningsstrategin sjösätts fullt ut först när dammsäkringsarbetet i Lilla Edet är färdigt, troligtvis under 2024. 
Strategin och dess effekter mäts och utvärderas kontinuerligt till 2033, då vattenkraften i Göta älv ska 
omprövas.

• Tappningsstrategin bedöms av Länsstyrelsen i Västra Götaland inte ha någon påverkan på nuvarande 
planeringsnivåer vid Vänern.

• Tappningsstrategin bedöms av SGI/Delegationen för Göta älv inte ha några negativa effekter på skredrisk i 
Göta älv.

Säker tappningsstrategi med naturanpassning

Foto: Mikael Svensson



• 4 möten i arbetsgrupp NAST
• Lsty, Vänersamarbetet, Vattenfall, Sjöfartsverket, Vänerns vattenvårdsförbund, Göteborgs 

stad

• Justerat och anpassat alternativ 5 (SMHI) 
• Förslag till operativ hantering (Vattenfall)

• Miljöbedömning – upphandlad konsultinsats

• Erosionsanalys alternativ 5 i Göta älv, SGI

• Preliminär bedömning av påverkan på ”Stigande vatten”. 

• Prövat frågan om sk målnivåer i workshop

• Inledande dialog med LRF

Arbetet sedan Vänerrådets möte i oktober 2021:

Rapport från arbetsutskottet

Definiera en tappning som är säker och naturanpassad samt presentera förslag på ny 
tappningsstrategi



Överenskommelse om ny 
tappningsstrategi 2023.

2023 2033

NAP – ”Nationell plan för 
moderna miljövillkor för 
vattenkraften”

Villkoren för Vargön omprövas 
för att möta dagens miljövillkor 
enligt Miljöbalken

Uppdrag: Vad är en säker och naturanpassad tappningsstrategi?
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JUSTERING AV 
NATURANPASSAD 
TAPPNINGSSTRATEGI  
VÄNERN

2022-04-27 VÄNERRÅDET



Nuvarande tappningsstrategi
• 2000/2001 - Stora översvämningar efter långvariga regn

• 2008 - Överenskommelse mellan Vattenfall och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län om en ny tappningsstrategi för att minska 
översvämningsrisken 



Naturanpassad tappningsstrategi 1
2014 - Utredning om naturanpassad tappningsstrategi eftersom frågan 
väcktes att strategin från 2008 ledde till en högre igenväxning



2021: Ny utredning

§ Förbättrade beräkningar genom att i beräkningarna 
ta hänsyn till den prognos 8 veckor framåt som 
Vattenfall använder.

§ Underlag för nya naturanpassade 
tappningsstrategier.



Naturanpassad 5

Tappning mellan 
500 och 900 m3/s



Beräkningar

Hur hade vattennivåerna blivit om de olika tappningsstrategierna hade 
tillämpats åren 1991-2019.
§ Naturligt
§ Nuvarande med prognos 8 veckor
§ Naturanpassad 5 med prognos 8 veckor



Årsvariation vattennivå



År med låg nivå, 1976



År med kraftig vårflod, 1995



År med hög vinternivå, 2000 och 2001



Nuvarande p8v

6 tillfällen>DG

Naturanpassad 5 p8v

17 tillfällen>DG

Naturligt
15 tillfällen>DG



Confidentiality: C1 - Public

Förslag till operativ hantering av 
Tappningsstrategi 5

Presentation på Vänerrådsmötet 2022-04-27

Bo Wrang, Vattenfall

2022-04-27

2022-04-27 16



Confidentiality: C1 - Public

Naturligt med stora tillrinningsvariationer
• Medeltillrinningen första 

halvåret är oftast mer än 
500 m3/s, vilket gör att 
ytan naturligt stiger med 
den föreslagna strategin.

• Skalan till höger visar 
ytans förändring vid olika 
medeltillrinning.

• De stora variationerna i 
tillrinning mellan åren och 
under perioden januari-
juni måste hanteras 
operativt.
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Confidentiality: C1 - Public

Förslag till operativ hantering
• Tappningen från Vänern räknas över fyraveckorsperioder och ska vara maximalt 500 m3/s. Påverkar inte 

Vänerns yta långsiktigt men ger en flexibilitet i elproduktionen för att kortsiktigt kunna reglera efter elbehovet.
• Vid avvikelser i uppmätt medeltappning justeras volymen för nästa fyraveckorsperiod.
• När ytan är nära dämningsgräns avgör 

tillrinningsprognosen de närmaste 
veckorna om man bör öka tappningen 
för att nå 900 m3/s enligt vattendomen 
när dämningsgränsen överskrids.

• När ytan närmar sig 44.00 avgör 
tillrinningsprognosen de närmaste 
veckorna om man bör minska 
tappningen till 170 m3/s för att 
minska risken för problem för sjöfarten.

• Om ytan har varit över dämningsgränsen 
börjar en ny fyraveckorsperiod när 
tappningen enligt vattendomen åter 
tillåts regleras.

• På samma sätt börjar en ny 
fyraveckorsperiod om ytan varit under 
44.00 och åter kommit över den gränsen.
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Gräns med hänsyn till sjöfarten (43.90)

Zon med mjuk övergång till 170 m3/s
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VÄNERNS VATTENSTÅND

Naturanpassad tappningsstrategi



Vargöns kraftverk
Vänerns vattenstånd regleras här sedan 1930-talet



Igenväxning

Djurö skärgård på 1960-talet



Igenväxning

Djurö skärgård på 1970-talet



Igenväxning

Djurö skärgård på idag



Uppdrag 
Uppdatera rapport från 2014
• Naturlig regim (modellberäknad för 1991-2019)
• Nuvarande tappningsstrategi med prognos för 8 veckor (p8v)
• Naturanpassad nr 5 p8v



Vattenstånd styr vegetationens zoner
• Dränkning
• Torrläggning



Isprocesser styr vegetationens zoner
• Is-skjuvning
• Islyft
• Isrörelser på grund av temperatur



Viktiga anpassningar av nuvarande tappningsstrategi

• Större vattenståndsvariationer. Inom år och mellan år

• Högvatten vid rätt årstid, som om Vänern var oreglerad

• Skapa högre vår- och försommarhögvatten, vilket också medför större 

svämzon. 

• Skapa gynnsamma förutsättningar för isprocesser



Naturanpassad tappningsställare
Utvecklad i samarbete med många



Årstidsväxlingar i dygnsmedelvattenstånd
Att årstidsväxlingarna i naturanpassad strategi tillåts att följa 
naturlig under ett normalt år bedöms vara den absolut viktigaste 
anpassningen för att gynna naturen vid Vänerns stränder. Det 
gäller vegetation, fågel, fisk och strändernas substrat.



Naturlig Nuvarande p8v Natur-
anpassad 5 
p8v

Medelhögvattenstånd 44,71 44,56 44,67

Medelvattenstånd 44,30 44,28 44,36

Medellågvattenstånd 43,90 44,05 44,09

Skillnad i låg- och 
högvattenstånd i m 0,81 0,51 0,58

De typiska vattenstånden i naturanpassad strategi är en god 
kompromiss mellan den nuvarande och den naturliga regimen. 



Dränkningsvaraktigheter
Den naturanpassade strategin har mycket högre varaktighet (ca 46%) för vattenstånd över 44,4 
meter än vad den nuvarande strategin har (ca 19%), vilket är en anpassning för att förhindra 
igenväxning



Dränkning av lövträd
Gränsen 20% dränkning antas vara där alens och björkens nedre etableringsgräns går. 



Dränkning av gran
Gränsen 44,75 m antas vara där granens nedre etableringsgräns går. 

År med vattenstånd >44,75 
under vegetationsperioden

1991-2019

Naturlig

1991-2019
Nuvarande p8v

1991-2019
Naturanpassad 5 p8v

1995 ja nej ja

1999 ja nej ja

2000 ja nej nej

2001 ja ja ja

2002 ja nej nej

2007 ja nej nej

2008 ja nej nej

2011 ja (men i sep-okt) nej nej

2012 ja (men i okt) nej nej

2013 ja nej nej

2014 ja nej ja (men bara 3 dagar)

2015 ja nej ja

2016 ja nej nej



Strandängar
I Vänerns nuvarande strategi ligger nivån för 10% dränkning under 
vegetationsperioden vid 44,47 meter, medan den ligger på 44,64 meter 
för den naturanpassade. Med en naturanpassad strategi pressas 
tuvåtel-fuktängen uppåt, vilket kan leda till en ökning av arealen 
strandängar.



Inom och mellanårsvariation
Naturlig varierade mycket mer



Inom och mellanårsvariation
Naturanpassad varierar mer (utom okt-dec)



Sammanfattningsvis	förespråkar	Calluna	den	naturanpassade strategin	ur	
naturmiljösynpunkt.	Den	är	betydligt	bättre	än	nuvarande strategi	för	flertalet	faktorer.	
Årstidernas	naturliga	växlingar	kommer	att	synas	i	vattenståndet	under	normalår.	
Snösmältning kommer	att	ge	en	vårflod och	sedan	även	högt	vattenstånd	under	den	tid	då	
gäddan	leker	och	andra	fiskar	växer	till	i	grunda	områden.	Torra	somrar	kommer	
vattenståndet	att	få	sjunka	ner	till	låga	nivåer	under	början	av	hösten,	vilket	kan	gynna	
vadarfåglar	och	andra	höstflyttande	fåglar.	

Under	början	av	vintern	(före	nyår)	är	det	ingen	stor	skillnad	mellan	naturanpassad och	
nuvarande strategi,	men	de	vintrar	(efter	nyår)	då	isen	lägger	sig,	kan	isprocesser få	verka	
både	längre	ned	och	högre	upp	på	stränderna.	Isprocesser är	viktiga	för	att	hindra	
igenväxning	av	stränder	och	även	för	att	skrapa	fram	sandiga	miljöer,	vilket	gynnar	biologisk	
mångfald.	Särskilt	fågelskär	i	exponerade	lägen	kan	gynnas	av	detta.

Dränkning	av	al	(och	björk)	kommer	att	ske	med	tillräcklig	varaktighet	högre	upp	på	
stranden	i	naturanpassad strategi	och	leda	till	minskad	igenväxning	i	vattenlinjen.	Jämfört	
med	nuvarande strategi	kommer	dränkning	av	gran	att	ske	på	en	högre	nivå	och	under	en	
känslig	period	av	året,	vilket	kommer	att	leda	till	minskad	igenväxning	av	gran.

På	öppna	flacka	strandängar,	där	starr	och	annan	fuktälskande	vegetation	trivs,	kommer	
tillräcklig	dränkning	under	vegetationsperioden	att	ske.	Det	leder	till	att	den	torrare	
tuvåtelfuktängen pressas	uppåt,	och	arealen	strandängar	ökar.

Sammantaget	verkar	naturanpassad strategi	vara	en	god	kompromiss	mellan	många	olika	
samhällsintressen	och	det	vore	bra	om	den	kunde	börja	tillämpas,	gärna	i	en	adaptiv	
förvaltning så	att	den	vid	behov	utvärderas	och	sedan	modifieras.



Fiskart Leker grunt Växer upp 
grunt

Rödlistad* Natura 2000

Mört Ja Ja
Abborre Ja Delvis
Björkna Ja Ja
Braxen Ja Ja
Gärs Ja Delvis
Gös Ja Delvis
Benlöja Ja Delvis
Sik Ja Delvis
Siklöja Ja Delvis
Nors Ja Nej
Sarv Ja Ja
Asp Nej** Ja NT X
Faren Ja Ja
Gädda Ja Ja
Stäm Nej** Ja
Sutare Ja Ja
Id Nej** Ja
Stensimpa Ja Ja X





0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Skrattmås Fiskmås Silltrut Gråtrut Havstrut Fisktärna Silvertärna



Hemsida: www.calluna.se • E-post: info@calluna.se • Telefon (växel): 013-12 25 75
Huvudkontor: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping



 

1 

 

 

Anna Eklund, Amanda Ericsson och Johan Södling 

RAPPORT NR 2021-11 

Justering av naturanpassad tappnings-

strategi för Vänern  

 



 

 

S
M

H
I-

 
Pärmbilden visar varaktigheter i Vänerns vattennivå för naturliga förhållanden, den nuvarande 

tappningsstrategin samt fyra olika naturanpassade tappningsstrategier. 



 

 

 RAPPORT NR 2021-11 

Författare: Uppdragsgivare:  

A Eklund, A Ericsson,  
J Södling Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län   

Granskningsdatum: Granskare: Dnr: Version: 

2022-04-11 Jonas German 2020/2081/9.5 Ver 4.1 

 

Justering av naturanpassad 

tappningsstrategi för Vänern 

Uppdragstagare 

SMHI 

601 76 Norrköping 

 

Projektansvarig 

Anna Eklund 

011 –495 86 06 

Anna.Eklund@smhi.se 

Uppdragsgivare 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Kontaktperson 

Håkan Alexandersson 

Gunnar Lagerkvist 

Distribution 

 

Klassificering 

(x) Affärssekretess 

Nyckelord 

Vänern, reglering, naturanpassad reglering 

Övrigt 

Version 1.0 (januari 2021) innehöll beräkningar för strategierna naturanpassad 3 och 4. 

Version 2.0 (april 2021) innebar rättning av felaktiga beräkningar. Diagram och tabeller under resultatkapitlet 

ändrades. 

Version 3.0 (maj 2021) innebar tillägg av strategin naturanpassad 5. I diagram och tabeller under resultatkapitlet 

ingår nu även denna strategi. 

Version 3.1 (juni 2021) innebar mindre ändringar bl.a. tillägg av tabell 5. 

Version 4.0 (februari 2022) innebar tillägg av två kapitel: statistik för 1970-2020 samt observationer samt 

Bilaga A. 

Version 4.1 (april 2022) innebar tillägg av några figurer och tabeller. 



 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1 SAMMANFATTNING ............................................................................ 1 

2 BAKGRUND OCH SYFTE .................................................................... 1 

3 BESKRIVNING AV DE OLIKA STRATEGIERNA................................. 1 

3.1 Naturligt .......................................................................................................... 2 

3.2 Nuvarande strategi .......................................................................................... 2 

3.3 Nuvarande strategi med prognos 8 veckor ...................................................... 2 

3.4 Tillämpad strategi ............................................................................................ 4 

3.5 Naturanpassad strategi 1 ................................................................................ 5 

3.6 Naturanpassad strategi 1 med prognos 8 veckor ............................................ 5 

3.7 Naturanpassad strategi 3 med prognos 8 veckor ............................................ 6 

3.8 Naturanpassad strategi 4 med prognos 8 veckor ............................................ 7 

3.9 Naturanpassad strategi 5 med prognos 8 veckor ............................................ 8 

4 BERÄKNINGSMETOD .......................................................................... 9 

4.1 Förändringar jämfört med tidigare beräkningar ................................................ 9 

5 RESULTAT ......................................................................................... 10 

5.1 Resultat 1991-2019 ....................................................................................... 10 

5.2 Resultat 1970-2020 ....................................................................................... 22 

5.3 Observationer ............................................................................................... 29 

6 SLUTSATSER ..................................................................................... 31 

6.1 Prognos 8 veckor .......................................................................................... 31 

6.2 Naturanpassad 3 och 4 ................................................................................. 31 

6.3 Naturanpassad 5 ........................................................................................... 31 

6.4 Skillnader mellan verklig vattennivå och beräknad vattennivå ....................... 31 

6.5 Skillnad mellan olika tidperioder .................................................................... 31 

7 REFERENSER .................................................................................... 31 

BILAGA A. JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA BERÄKNINGSSÄTT FÖR ATT TA 
HÄNSYN TILL EN PROGNOS 8 VECKOR FRAMÅT ..................................... 32 

 

  



 

 

  



 

1 

 

1 Sammanfattning 

Vid en undersökning 2014 togs förslag på naturanpassade tappningsstrategier för Vänern fram. Syftet 

med dem var att öka variationen i vattennivå. I denna rapport redovisas resultat från nya uppdrag där 

justeringar har gjorts av en av dessa strategier. 

I början av 2021 togs två nya förslag på naturanpassade tappningsstrategier fram med syfte att minska 

risken att vattennivån når över Vänerns dämningsgräns. Efter nya diskussioner beslöts i maj 2021 att 

ytterligare en strategi ska tas fram med syfte att ge en högre variation i vattennivå än de senast 

framtagna. Vattennivån ligger ganska nära den ursprungliga naturanpassade tappningsstrategin och är 

som högst under vår och sommar och som lägst under höst och vinter.  

Inom uppdraget har också förbättringar i beräkningar gjorts genom att mer efterlikna de verkliga 

förhållandena där Vattenfall tar hänsyn till en prognos för tillrinningen till Vänern 8 veckor framåt. 

Detta har delvis lett till nya resultat jämfört med tidigare beräkningar. 

I januari 2022 beslutades att utöka rapporten med resultat för en längre period (1970-2020) samt 

statistik för observationer. Arbetet har skett i dialog med länsstyrelserna och Vattenfall. 

 

2 Bakgrund och syfte 

Sedan 2008 tillämpas en tappningsstrategi i Vänern med syfte att minska risken att nå höga nivåer med 

översvämningar som följd. För detta finns en överenskommelse mellan Vattenfall och Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län (Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Vattenfall, 2008). Strategin har 

medfört en minskad variation i vattennivån. Samtidigt har igenväxningen av Vänerns stränder ökat, 

vilket kopplas till den minskade variationen i vattennivå. Diskussioner har förts kring att ändra 

tappningsstrategin för att få större variation i vattennivån. 2014 tog SMHI tillsammans med Calluna på 

uppdrag av länsstyrelserna fram förslag på naturanpassade tappningsstrategier (Koffman m.fl 2014). 

Dessa har dock aldrig tillämpats.  

2018 bildades Vänerrådet som har till syfte att få till stånd en säker och naturanpassad tappnings-

strategi för Vänern som tar till vara både naturvärden och samhällsintressen. Diskussioner kring de 

naturanpassade strategierna har återupptagits och SMHI fick i december 2020 i uppdrag av 

Länsstyrelsen i Västra Götaland att göra beräkningar på alternativa strategier. I uppdraget har även 

ingått förbättringar av beräkningarna. Efter diskussioner kring de resultaten togs i maj-juni 2021 

ytterligare ett förslag på alternativ strategi fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län. Slutliga 

kompletteringar av rapporten skedde i början av 2022. 

Resultatet av de uppdragen redovisas i denna rapport. Alla uppgifter om Vänerns vattennivå i denna 

rapport redovisas i höjdsystemet RH00 Vänersborg. 

3 Beskrivning av de olika strategierna 

Beräkningar har gjorts för en rad olika strategier. Samtliga strategier ligger inom Vänerns vatten-

hushållningsbestämmelser (Figur 1). Dessa har en relativt stor frihet för vattennivåer som ligger under 

dämningsgränsen och därför kan olika strategier tas fram som ändå ligger inom vattendomen. 
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Figur 1. En förenklad skiss över Vänerns vattenhushållningsbestämmelser. Vid dämningsgränsen ska cirka 900 

m3/s tappas och 30 cm över dämningsgränsen ska cirka 1000 m3/s tappas. Sänkningsgränsen, som 

varierar mellan 43,16 och 43,54 m, har i praktiken ingen funktion längre. 

Här följer en beskrivning av de olika tappningsstrategier som tas upp i denna rapport. 

3.1 Naturligt 

Med den naturliga nivån menas hur Vänerns nivå skulle ha varit om sjön fortfarande hade varit 

oreglerad. Då fanns ingen möjlighet att styra utflödet från sjön utan det berodde helt på vattennivån. 

3.2 Nuvarande strategi 

Med ”Nuvarande strategi” (Figur 2) menas den strategi som ska tillämpas enligt överenskommelse 

mellan länsstyrelsen och Vattenfall (Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Vattenfall, 2008). En 

brist i denna beskrivning är att ingen hänsyn tas till prognos för 8 veckor framåt, vilket ingår i 

överenskommelsen. 

 

Figur 2. Nuvarande tappningsstrategi. 

3.3 Nuvarande strategi med prognos 8 veckor 

”Nuvarande strategi” som den är beskriven ovan stämmer inte helt med överenskommelsen från 2008. 

Där står att hänsyn ska tas till en prognos för 8 veckor framåt, vilket vi inom detta uppdrag lagt till i 

beräkningarna (Figur 3).  
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Figur 3. Nuvarande tappningsstrategi med prognos. Inom den svarta rutan tas hänsyn till prognos 8 veckor 

framåt. 

 

Varje onsdag bestämmer Vattenfall medeltappningen från Vänern för kommande fredag till torsdag. 

Som underlag används bland annat prognoser från SMHI, som är gjorda med en hydrologisk modell, 

HBV-modellen. Dessa prognoser utgår från aktuellt läge i avrinningsområdet, som vattenflöden, 

markvattenhalt och mängd lagrad snö. Sedan görs beräkningar för tillrinningen till Vänern baserat på 

en väderprognos för de kommande 9 dygnen. För perioden 10 dygn till 8 veckor framåt beräknas hur 

stor tillrinningen till Vänern skulle bli med det väder som rådde samma period åren 1961 och framåt. 

Från det fås statistik över tillrinningen där det går att se utvecklingen framåt om vi t.ex. får 

nederbördsrikt respektive nederbördsfattigt väder de kommande månaderna. Men det är medianvärdet 

för de olika åren som används. 

Vattenfall tar varje onsdag fram en så kallad fiktiv vattennivå som är en beräknad vattennivå 8 veckor 

framåt. Den fiktiva vattennivån beräknas genom att ta den aktuella nivån och lägga till den 

vattenståndshöjning som mediantillrinningen 8 veckor framåt enligt prognos motsvarar och dra bort 

den vattenståndshöjning som medeltillrinningen 533 m3/s motsvarar. Den fiktiva vattennivån används 

sedan för att i diagrammet ovan bestämma tappningen. 

Inom detta uppdrag har mycket tid lagts på att hitta ett sätt att beräkna denna hänsyn till utvecklingen 

8 veckor framåt. Eftersom Vänern har reglerats på detta sätt sedan 2008 går det att jämföra 

beräkningar med observerade vattennivåer. Med den använda metoden stämmer den beräknade 

vattennivån relativt väl överens med den observerade vattennivån. Som utgångsläge används den 

aktuella situationen och till det läggs statistik för tillrinning 8 veckor för samma period för föregående 

år sedan 1961. Mediantillrinningen de närmaste 8 veckorna har använts för att ta fram den fiktiva 

vattennivån. Övriga metoder som har undersökts visas i Bilaga 1. 

När hänsyn tas till tillrinningen 8 veckor framåt stämmer den beräknade vattennivån bättre överens 

med den observerade vattennivån 2008 till 2019 än när hänsyn inte tas till prognos. Det syns tydligt i 

Figur 4 och Figur 5. 
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Figur 4.  Jämförelse mellan observerad vattennivå samt beräknad vattennivå enligt nuvarande strategi med och 

utan hänsyn till prognos 8 veckor. Figuren visar en tidsserie från 2008 till 2019. Den höga observerade 

vattennivån under 2012 och 2013 är påverkad av en långvarig låg tappning på grund av 

underhållsarbete. 

 

Figur 5. Jämförelse mellan observerad vattennivå samt beräknad vattennivå enligt nuvarande strategi med och 

utan hänsyn till prognos 8 veckor. Figuren visar medelvärden för varje dag på året för perioden 2008 

till 2019. 

 

3.4 Tillämpad strategi 

Vid analyserna som gjordes 2014 framkom att beräkningar enligt ”Nuvarande strategi” ovan inte 

stämde överens med den observerade vattennivån, vilket delvis kan förklaras av att hänsyn inte togs 

till en prognos 8 veckor framåt. Då togs en alternativ beskrivning av den nuvarande strategi fram som 

kallades ”Tillämpad tappningsstrategi”. Den innebar en större tappning under en tid på våren och en 

lägre tappning under en tid på hösten (Figur 6). När analyserna gjordes hade den nuvarande strategin 

bara tillämpats några år, så analysen gjordes för en kort period och det var då svårare att hitta en 
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beskrivning som stämmer bra överens med verkligheten. ”Nuvarande strategi med prognos 8 veckor” 

ger en bättre överrensstämmelse med verkligheten och den tillämpade kommer inte att användas mer. 

 

Figur 6. Tillämpad tappningsstrategi, som användes vid analysen 2014. 

3.5 Naturanpassad strategi 1 

”Naturanpassad tappningsstrategin 1” (Figur 7) togs fram 2014 i samarbete mellan Calluna och SMHI 

på uppdrag av länsstyrelserna vid Vänern. Målet var att hitta en strategi som gav större variationer i 

vattennivå genom en högre nivå vår och sommar samt en lägre nivå på hösten. Medelnivåerna för 

varje dag på året skulle likna de naturliga. 

Detta uppnåddes med en tappning på 500 m3/s under stora delar av det första halvåret. För andra halv-

året är tappningsstrategin densamma som den nuvarande. I denna beskrivning tas dock inte hänsyn till 

prognos för 8 veckor framåt. 

 

Figur 7.  Naturanpassad tappningsstrategi 1. 

 

3.6 Naturanpassad strategi 1 med prognos 8 veckor 

”Naturanpassade strategi 1” är för andra halvåret densamma som ”Nuvarande strategi”. Därför gjordes 

inom detta uppdrag motsvarande förändring som gjordes för den nuvarande tappningsstrategin med 

hänsyn till prognos 8 veckor framåt (Figur 8). 
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Figur 8.  Naturanpassad tappningsstrategi 1 med prognos. Inom den svarta rutan tas hänsyn till prognos 8 

veckor framåt. 

När hänsyn till prognos tas blir vattennivån högre under hösten och årsvariationen blir inte lika stor 

(Figur 9). 

 

Figur 9. Jämförelse mellan Naturanpassad tappningsstrategi 1 med och utan hänsyn till prognos 8 veckor. 

Figuren visar medelvärden för varje dag på året för perioden 1991 till 2019. 

 

3.7 Naturanpassad strategi 3 med prognos 8 veckor 

Nytt för detta uppdrag är en strategi som utgår från ”Naturanpassad 1 med prognos 8 veckor”, kallad 

”Naturanpassad strategi 3 med prognos 8 veckor” (Figur 10). I detta fall har en korridor på 15 cm 

införts mellan tappningen 500 m3/s och dämningsgränsen enligt ett förslag från Vattenfall. Syftet med 

denna justering är att tillfällen när nivån stiger över dämningsgränsen ska bli färre. Inom denna 

korridor ska tappningen vara mellan 500 och 900 m3/s. Hänsyn tas till hur stor tillrinningen var veckan 

innan och tappningen sker efter dessa regler: 

• Vid tillrinning över 870 m3/s tappas 870 m3/s.  

• Vid tillrinning mellan 780 och 870 m3/s tappas 780 m3/s.  

• Vid tillrinning mellan 500 och 780 m3/s tappas tillrinningen.  

• Vid tillrinning lägre än 500 m3/s tappas 500 m3/s. 

Under andra halvåret är strategin densamma som ”Nuvarande strategi med prognos 8 veckor”. 
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Figur 10.  Naturanpassad tappningsstrategi 3 med prognos. Inom den svarta rutan tas hänsyn till prognos 8 

veckor framåt. Den mörkgrå korridoren markerad med ”särskilda bestämmelser” har lagts in för att 

minska risken att nå området med tappning 900 m3/s. Här tas hänsyn till tillrinningen veckan innan.  

Vid tillrinning över 870 m3/s tappas 870 m3/s.  

Vid tillrinning mellan 780 och 870 m3/s tappas 780 m3/s.  

Vid tillrinning mellan 500 och 780 m3/s tappas tillrinningen.  

Vid tillrinning lägre än 500 m3/s tappas 500 m3/s.  

 

3.8 Naturanpassad strategi 4 med prognos 8 veckor 

En annan strategi som är ny för detta uppdrag är ytterligare en strategi som utgår från ”Naturanpassad 

strategi 1 med prognos 8 veckor”, kallad ”Naturanpassad strategi 4 med prognos 8 veckor”. Den liknar 

strategin ”Naturanpassad 3 med prognos 8 veckor”, men perioden med tappning 500 m3/s och 

korridoren mellan 500 och 900 m3/s har förlängts till sista juli (Figur 11). 

Under andra halvåret är strategin densamma som ”Nuvarande strategi med prognos 8 veckor”. 

 

Figur 11. Naturanpassad tappningsstrategi 4 med prognos. Inom den svarta rutan tas hänsyn till prognos 8 

veckor framåt. Den mörkgrå korridoren markerad med ”särskilda bestämmelser” har lagts in för att 

minska risken att nå området med tappning 900 m3/s. Här tas hänsyn till tillrinningen veckan innan.  

Vid tillrinning över 870 m3/s tappas 870 m3/s.  

Vid tillrinning mellan 780 och 870 m3/s tappas 780 m3/s.  

Vid tillrinning mellan 500 och 780 m3/s tappas tillrinningen.  

Vid tillrinning lägre än 500 m3/s tappas 500 m3/s. 
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3.9 Naturanpassad strategi 5 med prognos 8 veckor 

Efter att ha redovisat resultatet från ”Naturanpassad strategi 3 och 4” väcktes idén på ytterligare en 

alternativ strategi.  

Den liknar ”Naturanpassad strategi 3 med prognos 8 veckor” (Figur 12), men med en mindre korridor. 

Korridorens övre gräns är dämningsgräsen och höjden på korridoren är: 

• 15 cm från 1 januari till 16 februari 

• Minskande från 15 cm 16 februari till 5 cm 9 mars 

• 5 cm 9 mars till 30 april. 

• Minskande från 5 cm 30 april till 0 cm 5 maj. 

• 0 cm efter 5 maj. 

Även detta förslag kommer från Vattenfall och syftet med denna justering är att tillfällen när nivån 

stiger över dämningsgränsen ska bli färre. Detta är dock viktigast under den period när 

dämningsgränsen minskar, därav justeringen av korridoren. 

Inom denna korridor ska tappningen vara mellan 500 och 900 m3/s. Även reglerna inom korridoren är 

något justerade i denna strategi. Hänsyn tas till hur stor tillrinningen var veckan innan och tappningen 

sker efter dessa regler: 

• Vid tillrinning över 870 m3/s tappas 870 m3/s.  

• Vid tillrinning mellan 500 och 870 m3/s tappas tillrinningen.  

• Vid tillrinning lägre än 500 m3/s tappas 500 m3/s. 

Under andra halvåret är strategin densamma som ”Nuvarande strategi med prognos 8 veckor”.  

 

Figur 12.  Naturanpassad tappningsstrategi 5 med prognos. Inom den svarta rutan tas hänsyn till prognos 8 

veckor framåt. Den mörkgrå korridoren har lagts in för att minska risken att nå området med 

tappning 900 m3/s. Här tas hänsyn till tillrinningen veckan innan.  

Vid tillrinning över 870 m3/s tappas 870 m3/s.  

Vid tillrinning mellan 500 och 870 m3/s tappas tillrinningen.  

Vid tillrinning lägre än 500 m3/s tappas 500 m3/s.  
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4 Beräkningsmetod 

Inom detta uppdrag har beräkningar gjorts för åren 1991 till 2019 och som indata till modellen har 

använts uppmätt tillrinning (Figur 13). Utifrån det har beräkningar gjorts för hur vattennivåerna skulle 

blivit 1991-2019 om de olika strategierna hade tillämpats de åren. 

 

 

Figur 13. Skiss över beräkningen. 

4.1 Förändringar jämfört med tidigare beräkningar 

Här görs en sammanfattning av skillnader mellan beräkningarna i denna rapport och beräkningarna i 

Koffman m.fl. (2014). Tre olika förändringar har gjorts jämfört med tidigare beräkningar: 

• En annan tidperiod har använts. Vid framtagande av de naturanpassade strategierna 2014 

gjordes analyser för perioden 1978-2007. Denna period valdes för att beskriva åren innan den 

nuvarande tappningsstrategin började tillämpas. I denna rapport används istället perioden 

1991-2019 på grund av att vi velat analysera en period på ca 30 år där de senaste åren ingår. 

Observera att det finns ett överlapp mellan de båda perioderna. Den senare tidperioden 

innehåller fler milda vintrar och innehåller några år med lite nederbörd. Detta har lett till en 

högre tillrinning under december till februari samt en lägre tillrinning under april till juni. 

Någon analys av hur det påverkar vattennivåerna finns inte med i denna rapport. 

• I denna rapport har även statistik tagits fram för perioden 1970-2020, för att få en lång period 

som innehåller år med både lite och mycket tillrinning till Vänern. 

• Hänsyn har tagits till prognoser för 8 veckor framåt för att stämma bättre överens med 

överenskommelsen från 2008. Det har berört den nuvarande strategin och de naturanpassade. 

• Tre nya naturanpassade strategier (3, 4 och 5) har tagits fram enligt förslag från Vattenfall. 

Syftet med dessa är att minska tillfällen när vattennivån blir högre än dämningsgränsen. 

I det följande resultatkapitlet visas vattennivåer för: 

• Naturliga förhållanden 

• Nuvarande strategi med hänsyn till prognos 8 veckor. 

• Naturanpassad strategi 1 med hänsyn till prognos 8 veckor. 

• Naturanpassad strategi 3 med hänsyn till prognos 8 veckor. 

• Naturanpassad strategi 4 med hänsyn till prognos 8 veckor. 

• Naturanpassad strategi 5 med hänsyn till prognos 8 veckor. 
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5 Resultat 

Detta kapitel är indelat i tre olika delar.  

Den första delen (5.1) innehåller resultat för beräkningar för perioden 1991-2019 för samtliga 

tappningsstrategier. Det är vanligt att perioder på 30 år används för att ta fram statistik över till 

exempel vattennivåer. Klimatet har förändrats och under senare år har flera milda vintrar med hög 

vintertillrinning till Vänern förekommit. Om det är viktigt att spegla dagens klimat rekommenderas att 

använda denna statistik. 

Den andra delen (5.2) innehåller resultat för beräkningar för perioden 1970-2020. För vissa 

tillämpningar är det intressant att ha statistik för en längre tidperiod, bland annat eftersom det förekom 

flera torrår på 1970-talet (speciellt 1976). Även om klimatet har förändrats är det möjligt att ett år med 

liknande väder som 1976 kan inträffa igen. Om det är viktigt att få med extrema nivåer 

rekommenderas att använda denna statistik. När dessa resultat togs fram var det inte längre aktuellt 

med vissa strategier, därför innehåller denna del endast resultat för nuvarande strategi och 

naturanpassad strategi 5. 

Den tredje delen (5.3) innehåller statistik för observerad vattennivå. 

5.1 Resultat 1991-2019 

Beräkningar har gjorts för hur Vänerns vattennivå hade varit 1991-2019 om olika strategier hade 

tillämpats under dessa år. Resultatet finns sammanställt i tabeller och diagram nedan. Många diagram 

och tabeller är samma som visas i Koffman m.fl. (2014). För uppgifter om hur dessa vattennivå-

uppgifter ska tolkas för att se påverkan på naturmiljön hänvisas till den rapporten. 

Med de nya naturanpassade tappningsstrategierna 3 och 4 fås en mindre variation i vattennivå än med 

naturanpassad 1 (Figur 14 till Figur 17). Nivån under vår och sommar är lägre i de nya strategierna.  

Naturanpassad tappningsstrategi 5 ligger relativt nära naturanpassad 1, men med något lägre 

vattennivå under vår och sommar (Figur 14 till Figur 17). 

 

 

Figur 14. Medelnivå för varje dag på året 1991-2019 för naturliga förhållanden, nuvarande strategi med 

prognos 8 veckor samt de tre naturanpassade strategierna med prognos 8 veckor. 
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Figur 15. Medelnivå för varje dag på året 1991-2019 för de tre mest intressanta strategierna; naturliga 

förhållanden, nuvarande strategi med prognos 8 veckor samt naturanpassad strategi 5 med prognos 8 

veckor. 

 

 

Figur 16. Varaktigheter i vattennivå för de olika strategierna. 
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Figur 17. Varaktigheter i vattennivå för de tre mest intressanta strategierna. 

 

Följande diagram (Figur 18 till Figur 23) visar vattenstånd för samtliga år 1991-2019 för de olika 

tappningsstrategierna. 

 

Figur 18.  Vattennivå samtliga år för naturliga förhållanden. Tjock linje visar medelvärde och svart linje 

dämningsgräns. 
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Figur 19.  Vattennivå samtliga år för nuvarande tappningsstrategi. Tjock linje visar medelvärde och svart linje 

dämningsgräns. 

 

 

Figur 20. Vattennivå samtliga år för naturanpassad strategi 1 med prognos 8 veckor. Tjock linje visar 

medelvärde och svart linje dämningsgräns. 
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Figur 21.Vattennivå samtliga år för naturanpassad strategi 3 med prognos 8 veckor. Tjock linje visar 

medelvärde och svart linje dämningsgräns. 

 

 

Figur 22.  Vattennivå samtliga år för naturanpassad strategi 4 med prognos 8 veckor. Tjock linje visar 

medelvärde och svart linje dämningsgräns. 
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Figur 23.  Vattennivå samtliga år för naturanpassad strategi 5 med prognos 8 veckor. Tjock linje visar 

medelvärde och svart linje dämningsgräns. 

 

Några år kan vara särskilt intressanta att titta på eftersom det varit hög vårflodstillrinning, ovanligt 

regnrik höst eller att sommaren varit ovanligt nederbördsfattig. Exempel på sådana år är 1995 då 

vårflodstillrinningen var hög, 2000-2001 då en regnrik höst ledde till högt vattenstånd under vintern 

samt 2018 då sommaren var ovanligt torr. Detta redovisas i Figur 24 till Figur 26. Observera att y-

axelns skala skiljer sig åt mellan de tre figurerna. 

 

Figur 24. Beräknade vattennivåer för 1995, ett år med hög vårflodstillrinning. Observerad vattennivå 1995 var 

som högst 44,80 m den 24 - 30 juni. 
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Figur 25.  Beräknade vattennivåer för 2000 och 2001. En ovanligt regnrik höst gav högt vattenstånd i slutet av 

2000 och början av 2001. Observerad vattennivå var som högst 45,67 m den 10-13 januari. 

 

Figur 26. Beräknade vattennivåer 2018, ett ovanligt torrt år. Observerad vattennivå 2018 var som lägst 43,75 m 

den 4 november. 

 

I Tabell 1 till Tabell 4 redovisas parametrar som är viktiga för naturmiljön vid Vänern. 
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Tabell 1. Karakteristiska vattenstånd för de olika tappningsstrategierna beräknat för åren 1991-2019, dels för hela året och dels för vegetationsperioden. (meter över havet i höjdsystem 

RH00) 
 

Hela året 
Naturlig 

15 Apr - 18 
Okt Naturlig 

Hela året 
Nuvarande 

p8v 

15 Apr - 18 
Okt 

Nuvarande 
p8v 

Hela året 
Natur-

anpassad
1 p8v 

15 Apr - 18 
Okt Natur-
anpassad1 

p8v 

Hela året 
Natur-

anpassad3 
p8v 

15 Apr - 18 
Okt Natur-
anpassad3 

p8v 

Hela året 
Natur-

anpassad4 
p8v 

15 Apr - 18 
Okt Natur-
anpassad4 

p8v 

Hela året 
Natur-

anpassad
5 p8v 

15 Apr - 18 
Okt Natur-
anpassad5 

p8v 

Högsta högvattenstånd 46,1 45,97 45,54 45,17 45,56 45,18 45,55 45,18 45,55 45,18 45,56 45,18 

10percentil 
högvattenstånd 

45,23 45,07 44,87 44,68 44,98 44,84 44,9 44,82 44,9 44,82 44,97 44,84 

Medelhögvattenstånd 44,71 44,57 44,56 44,46 44,68 44,59 44,64 44,54 44,64 44,54 44,67 44,58 

90percentil 
högvattenstånd 

44,09 43,88 44,3 44,29 44,36 44,32 44,36 44,32 44,36 44,32 44,36 44,32 

10percentil, 
årsmedelvattenstånd 

44,87 44,9 44,43 44,4 44,54 44,61 44,51 44,53 44,53 44,56 44,53 44,61 

Medelvattenstånd 44,3 44,34 44,28 44,3 44,36 44,39 44,35 44,36 44,35 44,37 44,36 44,39 

90percentil, 
årsmedelvattenstånd 

43,73 43,74 44,16 44,18 44,15 44,2 44,15 44,2 44,15 44,2 44,15 44,2 

10percentil 
lågvattenstånd 

44,61 44,7 44,15 44,25 44,23 44,31 44,22 44,29 44,22 44,31 44,23 44,31 

Medellågvattenstånd 43,9 44,03 44,05 44,1 44,09 44,16 44,09 44,16 44,09 44,16 44,09 44,16 

90percentil 
lågvattenstånd 

43,37 43,43 43,99 44 43,98 44,02 43,97 44,02 43,97 44,02 43,98 44,02 

Lägsta lågvattenstånd 43,28 43,29 43,88 43,94 43,93 43,93 43,93 43,93 43,93 43,93 43,93 43,93 

Skillnad i låg- och 
högvattenstånd i m 

0,8 0,53 0,51 0,36 0,59 0,42 0,55 0,39 0,55 0,38 0,58 0,41 
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Förklaring till begreppen i tabellen på föregående sida (tabell 1): 

Högsta högvattenstånd Högsta uppmätta vattenstånd under perioden. 

10:e percentil högvattenstånd 10 % av åren är årets högsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

Medelhögvattenstånd Medel av varje års högsta vattenstånd 

90:e percentilhögvattenstånd 90 % av åren är årets högsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

10:e percentil  10 % av åren är årets medelvattenstånd högre än detta vattenstånd 

Medelvattenstånd Medelvattenståndet för perioden 

90:e percentil   90 % av åren är årets medelvattenstånd högre än detta vattenstånd 

10:e percentil lågvattenstånd  10 % av åren är årets lägsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

Medellågvattenstånd  Medel av varje års lägsta vattenstånd 

90:e percentil, lågvattenstånd  90 % av åren är årets lägsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

Lägsta lågvattenstånd Lägsta uppmätta vattenstånd under perioden 

 

 

Tabell 2. Andel år med vattennivåer högre än vissa tröskelnivåer. Dels för vegetationsperioden och dels för 

vintermånaderna. Tröskelvärdena är hämtade från Koffman (2014). 

Vegetationsperioden för åren 1991-2019 

Vattenstånd 
(m) 

 RH00 

 Naturlig Nuvarande 
p8v 

Naturanpassad 
1 p8v 

Naturanpassad 
3 p8v 

Naturanpassad 
4 p8v 

Naturanpassad 
5 p8v 

44,43 59% 48% 79% 72% 72% 79% 

44,63 48% 17% 38% 31% 31% 34% 

44,93 28% 3% 7% 3% 3% 7% 

Vintermånaderna december, januari, februari för åren 1991-2019 

44,4 59% 41% 66% 66% 66% 66% 

44,5 55% 31% 45% 41% 41% 45% 

44,75 28% 14% 14% 14% 14% 14% 

 

Tabell 3 Andel år med vattennivåer högre än vissa tröskelnivåer. Dels för vegetationsperioden och dels för 

vintermånaderna. Tröskelvärdena är medelvattenstånd och medelhögvattenstånd för Nuvarande 

strategi med prognos 8 v för perioden 1991-2019. 

Vegetationsperioden för åren 1991-2019 

Vattenstånd 
(m) 

 RH00 

 Naturlig Nuvarande p8v Naturanpassad 
5 p8v 

44,3 62% 90% 90% 

44,46 55% 38% 76% 

Vintermånaderna december, januari, februari för åren 1991-2019 

44,3 62% 69% 86% 

44,5 55% 31% 45% 
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Tabell 4. Andelen år med vattenståndsvariation större än en viss variation. Beräknat för åren 1991-2019. 

 

 

 

 

Andelen år med 
vattenståndsvariation 

större än (m) 

Hela året 
Naturlig 

15 Apr - 18 
Okt 

Naturlig 

Hela året 
Nuvarande 

p8v 

15 Apr - 18 
Okt 

Nuvarande 
p8v 

Hela året 
Natur-

anpassad 1 
p8v 

15 Apr - 18 
Okt Natur- 

anpassad 1  
p8v 

Hela året  
Natur- 

anpassad 3  
p8v 

15 Apr - 18 
Okt Natur-

anpassad 3  
p8v 

Hela året  
Natur-

anpassad 4  
p8v 

15 Apr - 18 
Okt Natur-

anpassad 4  
p8v 

Hela året 
Natur-

anpassad 5 
p8v 

15 Apr – 18 
Okt Natur-
anpassad 5 

p8v 

0,7 0,66 0,24 0,14 0,03 0,21 0,07 0,21 0,03 0,21 0,03 0,21 0,07 

0,6 0,72 0,45 0,28 0,03 0,41 0,1 0,28 0,07 0,28 0,07 0,38 0,07 

0,5 0,79 0,59 0,38 0,14 0,59 0,28 0,41 0,24 0,45 0,24 0,48 0,24 

0,4 0,93 0,62 0,55 0,38 0,69 0,52 0,59 0,45 0,59 0,45 0,69 0,48 

0,3 0,97 0,83 0,79 0,55 0,97 0,76 0,93 0,72 0,93 0,72 0,97 0,76 

0,2 1 0,9 1 0,9 1 0,93 1 0,86 1 0,86 1 0,93 

0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Ett mål med de nya naturanpassade tappningsstrategierna var att minska antal tillfällen när 

vattennivån överstiger dämningsgränsen. Enligt Tabell 5 och Tabell 6 är antal tillfällen med 

vattennivå över dämningsgränsen färre för dessa jämfört med den tidigare naturanpassade 

strategin (”Naturanpassad strategi 1 med prognos 8 veckor”).  

 

Tabell 5. Antal tillfällen då vattenståndet överstiger dämningsgräns under de 29 undersökta åren 

(1991-2019). 

Strategi Antal tillfällen > 
dämningsgräns 

Naturlig 15 

Nuvarande p8v 6 

Naturanpassad1 p8v 22 

Naturanpassad3 p8v 11 

Naturanpassad4 p8v 12 

Naturanpassad5 p8v 17 

 

Tabell 6. Tillfällen då vattenståndet för de olika strategierna överstiger dämningsgräns under de 29 

undersökta åren (1991-2019). 

 

Naturligt 

Första dag Sista dag Antal dagar 

1995-06-13 1995-08-05 54 

1999-02-19 1999-09-08 202 

1999-10-07 1999-10-12 6 

2000-01-16 2000-09-01 230 

2000-11-04 2001-11-27 388 

2002-02-01 2002-08-21 202 

2007-01-12 2007-05-28 137 

2008-02-22 2008-05-29 98 

2010-03-30 2010-05-17 49 

2012-01-12 2012-05-19 129 

2012-10-20 2013-05-26 218 

2014-03-01 2014-06-19 111 

2015-01-15 2015-08-18 216 

2015-09-23 2015-10-04 12 

2016-02-09 2016-05-26 108 

 

Nuvarande strategi p8v 

Första dag Sista dag Antal dagar 

1999-04-19 1999-05-17 29 

2000-11-20 2001-06-24 216 

2007-01-10 2007-04-29 110 

2008-03-14 2008-03-21 8 

2008-04-11 2008-04-11 1 

2014-03-13 2014-04-25 44 

 

Naturanpassad strategi 1 p8v 

Första dag Sista dag Antal dagar 

1994-04-01 1994-05-11 41 

1995-03-24 1995-03-27 4 

1995-04-20 1995-05-15 26 

1995-06-08 1995-07-20 43 

1999-03-02 1999-05-30 90 

1999-06-07 1999-06-16 10 

2000-03-08 2000-03-10 3 

2000-04-17 2000-04-19 3 

2000-04-22 2000-05-11 20 

2000-11-20 2001-06-25 217 

2002-03-09 2002-03-25 17 

2002-03-27 2002-03-30 4 

2007-01-05 2007-01-05 1 

2007-01-07 2007-05-01 115 

2008-02-10 2008-05-08 89 

2013-02-06 2013-02-08 3 

2013-02-17 2013-02-17 1 

2014-02-19 2014-05-19 90 

2015-02-19 2015-04-08 49 

2016-04-09 2016-04-11 3 

2018-04-05 2018-04-05 1 

2018-04-23 2018-05-07 15 
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Naturanpassad strategi 3 p8v 

Första dag Sista dag Antal dagar 

1995-06-21 1995-06-30 10 

1999-03-06 1999-03-10 5 

1999-03-22 1999-05-30 70 

2000-04-27 2000-05-06 10 

2000-11-20 2001-06-25 217 

2007-01-10 2007-04-29 110 

2008-02-19 2008-02-19 1 

2008-02-22 2008-05-05 74 

2014-02-24 2014-05-14 80 

2015-02-28 2015-04-02 34 

2018-05-03 2018-05-03 1 

 

Naturanpassad strategi 4 p8v 

Första dag Sista dag Antal dagar 

1995-06-21 1995-06-30 10 

1999-03-06 1999-03-10 5 

1999-03-17 1999-03-17 1 

1999-03-22 1999-05-30 70 

2000-04-27 2000-05-06 10 

2000-11-20 2001-06-25 217 

2007-01-10 2007-04-29 110 

2008-02-19 2008-02-19 1 

2008-02-22 2008-05-05 74 

2014-02-24 2014-05-14 80 

2015-02-28 2015-04-02 34 

2018-05-03 2018-05-03 1 

 

Naturanpassad strategi 5 p8v 

Första dag Sista dag Antal dagar 

1994-04-19 1994-05-07 19 

1995-04-30 1995-05-14 15 

1995-06-08 1995-07-20 43 

1999-03-06 1999-03-10 5 

1999-03-17 1999-05-30 75 

1999-06-07 1999-06-16 10 

2000-04-26 2000-05-08 13 

2000-11-20 2001-06-25 217 

2007-01-10 2007-04-29 110 

2008-02-19 2008-05-05 77 

2013-02-22 2013-02-24 3 

2013-02-26 2013-03-02 5 

2013-03-04 2013-03-04 1 

2014-02-24 2014-05-15 81 

2015-02-28 2015-04-02 34 

2015-05-04 2015-05-05 2 

2018-05-01 2018-05-05 5 
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5.2 Resultat 1970-2020 

Beräkningar har gjorts för hur Vänerns vattennivå hade varit 1970-2020 om olika strategier 

hade tillämpats under dessa år. Resultatet finns sammanställt i tabeller och diagram nedan. 

Många diagram och tabeller är samma som visas i Koffman m.fl. (2014). För uppgifter om hur 

dessa vattennivåuppgifter ska tolkas för att se påverkan på naturmiljön hänvisas till den 

rapporten. 

De flesta resultat finns endast redovisade för nuvarande strategi och för naturanpassad strategi 5. 

Men i några diagram finns även övriga naturanpassade strategier redovisade. 

Medelvattennivån under året för perioden 1970-2020 (Figur 27) har likheter med medelnivån 

för 1991-2019 (Figur 14 ). Den längre perioden har lägre nivåer i februari och mars, något som 

troligtvis beror på att klimatet förändrats till mildare vintrar och högre nivåer vintertid under 

senare år. Även varaktigheten har likheter för de olika beräkningsperioderna (Figur 28 och Figur 

16). 

 

Figur 27. Medelnivå för varje dag på året 1970-2020 för nuvarande strategi med prognos 8 veckor samt 

naturanpassad5 med prognos 8 veckor. 
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Figur 28. Varaktigheter i vattennivå för de två olika strategierna. 

 

Figur 29 och Figur 30 visar vattenstånd för samtliga år 1970-2020 för de båda 

tappningsstrategierna. 

 

Figur 29.  Vattennivå samtliga år för nuvarande tappningsstrategi med prognos 8 veckor 1970-2020. 

Tjock linje visar medelvärde och svart linje dämningsgräns. 
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Figur 30.  Vattennivå samtliga år 1970-2020 för naturanpassad strategi 5 med prognos 8 veckor. Tjock 

linje visar medelvärde och svart linje dämningsgräns. 

 

Några år kan vara särskilt intressanta att titta på, då tillrinningen varit särskilt hög eller låg. 

Detta redovisas i Figur 31 till Figur 35. Observera att y-axelns skala skiljer sig åt mellan 

figurerna. 

 

Figur 31. Beräknade vattennivåer för 1973, ett relativt torrt år. Observerad vattennivå 1973 var som 

lägst 43,90 m den 13 december. 
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Figur 32. Beräknade vattennivåer för 1976, ett år med låg tillrinning under hela året. Den observerade 

vattennivå 1976 var som lägst 43,38 m den 4-5 oktober. 

 

 

Figur 33. Beräknade vattennivåer för 1977, ett år med låg vattennivå vid årsskiftet och sedan hög 

tillrinning under vårfloden. Den observerade vattennivå 1977 var som högst 44,82 m den  

3-4 augusti. 
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Figur 34. Beräknade vattennivåer för 1987, ett år med hög tillrinning under vårfloden. Den observerade 

vattennivån 1987 var som högst 44,86 m den 10 juli samt 25-26 november. 

 

 

Figur 35.  Beräknade vattennivåer för 2020, ett år med hög tillrinning under vintern. Den observerade 

vattennivån 2020 var som högst 44,83 m den 20 mars. 

 

I Tabell 7 till Tabell 9 redovisas parametrar som är viktiga för naturmiljön vid Vänern för 

perioden 1970-2020. Det finns likheter med perioden 1991-2019 (Tabell 1 till Tabell 4). Det 

som främst skiljer är de allra lägsta nivåerna som blir lägre för 1970-2020 eftersom torråret 

1976 är med. Variationen inom år är större för den längre perioden (Tabell 9) jämfört med 

1991-2019 (Tabell 4). En förklaring till det kan vara att det finns fler år med stor 

vårflodstillrinning under 70- och 80-talen än under senare period, vilket leder till fler år med 

stor vattennivåvariation. 
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Tabell 7. Karakteristiska vattenstånd för de olika tappningsstrategierna beräknat för åren 1970-2020, 

dels för hela året och dels för vegetationsperioden. (meter över havet i höjdsystem RH00). 
 

 
Hela året 

Nuvarande 
1970-2020  

 
15 Apr - 18 Okt 

Nuvarande 
1970-2020  

 
Hela året 

Naturanpassad 5 
1970-2020 

 

 
15 Apr - 18 Okt 

Naturanpassad 5 
1970-2020 

 

Högsta högvattenstånd 45,54 45,17 45,56 45,18 

10percentil högvattenstånd 44,82 44,67 44,94 44,86 

Medelhögvattenstånd 44,55 44,46 44,66 44,58 

90percentil högvattenstånd 44,3 44,29 44,36 44,23 

10percentil, 
årsmedelvattenstånd 44,43 44,49 44,56 44,64 

Medelvattenstånd 44,28 44,29 44,35 44,39 

90percentil, 
årsmedelvattenstånd 44,15 44,17 44,13 44,1 

10percentil lågvattenstånd 44,14 44,21 44,23 44,33 

Medellågvattenstånd 44,04 44,1 44,07 44,15 

90percentil lågvattenstånd 43,98 44 43,97 43,98 

Lägsta lågvattenstånd 43,75 43,75 43,68 43,68 

Skillnad i låg- och 
högvattenstånd i m 0,5 0,36 0,59 0,43 

 

Förklaring till begreppen i tabellen på ovan (Tabell 7): 

Högsta högvattenstånd Högsta uppmätta vattenstånd under perioden. 

10:e percentil högvattenstånd 10 % av åren är årets högsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

Medelhögvattenstånd Medel av varje års högsta vattenstånd 

90:e percentilhögvattenstånd 90 % av åren är årets högsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

10:e percentil  10 % av åren är årets medelvattenstånd högre än detta vattenstånd 

Medelvattenstånd Medelvattenståndet för perioden 

90:e percentil   90 % av åren är årets medelvattenstånd högre än detta vattenstånd 

10:e percentil lågvattenstånd  10 % av åren är årets lägsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

Medellågvattenstånd  Medel av varje års lägsta vattenstånd 

90:e percentil, lågvattenstånd  90 % av åren är årets lägsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

Lägsta lågvattenstånd Lägsta uppmätta vattenstånd under perioden 

 

Tabell 8. Andel år med vattennivåer högre än vissa tröskelnivåer 1970-2020. Dels för 

vegetationsperioden och dels för vintermånaderna. (meter över havet i höjdsystem RH00). 

Vegetationsperioden för åren 1970-2020 

Vattenstånd 
(m) 

 RH00 

Nuvarande p8v Naturanpassad 
5 p8v 

44,43 49% 78% 

44,63 20% 39% 

44,93 2% 8% 

Vintermånaderna december, januari, februari för åren 1970-2020 

44,4 49% 65% 

44,5 31% 43% 

44,75 12% 18% 
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Tabell 9. Andelen år med vattenståndsvariation större än en viss variation. Beräknat för åren 1970-2020. 

Andelen år med 
vattenståndsvariation 

större än (m) 

Hela året 
Nuvarande 

p8v 

15 Apr - 18 
Okt 

Nuvarande 
p8v 

Hela året 
Naturanpas
sad 5 p8v 

15 Apr - 18 
Okt 

Naturanpas
sad 5 p8v 

0,7 0,12 0,04 0,27 0,1 

0,6 0,27 0,06 0,45 0,14 

0,5 0,37 0,14 0,55 0,31 

0,4 0,61 0,31 0,76 0,53 

0,3 0,86 0,63 0,98 0,8 

0,2 1 0,92 1 0,92 

0,1 1 1 1 1 

 

Ett mål med de nya naturanpassade tappningsstrategierna var att minska antal tillfällen när 

vattennivån överstiger dämningsgränsen. I Tabell 10 visas antalet tillfällen med vattennivåer över 

dämningsgränsen.  

Tabell 10. Antal tillfällen då vattenståndet överstiger dämningsgräns under de 51 undersökta åren  

(1970-2020). 

Strategi Antal tillfällen > 
dämningsgräns 

Nuvarande p8v 13 

Naturanpassad5 p8v 41 
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5.3 Observationer 

Det är svårt att helt efterlikna verkligheten i modellberäkningar. I verkligheten uppkommer 

ibland situationer som gör att tappningen behöver avvika från en strategi. Det kan vara 

underhållsarbeten i kraftverken. Det kan också vara andra intressen än elproduktionen som gör 

att tappningen behöver justeras till exempel olika anläggningsarbeten eller saltvatteninträngning 

som påverkar Göteborgs dricksvatten. Vid tillfällen med höga vattennivåer i havet kan 

tappningen behöva minskas. Villkor kring höga havsnivåer och dricksvatten finns med i 

vattendomen. I överenskommelsen kring den nuvarande tappningsstrategin finns skrivningar om 

begränsningar på grund av underhållsarbete m.m.  

I överenskommelsen finns också angivet vilken tappning som minst ska ske vid Vargöns 

kraftverk. I modellberäkningarna har vi istället angivit att exakt denna tappning sker. Speciellt 

vid nivåer under 44 m tappas ofta mer än de 170 m3/s som finns i tappställaren. 

Verklig vattennivå skiljer sig därför från modellberäknad vattennivå. Jämförelser mellan 

observerad och modellberäknad vattennivå ska göras med försiktighet. 

Statistik över observerad vattennivå visas nedan för perioden 1978-2007, alltså den 30-årsperiod 

innan den nuvarande tappningsstrategin började tillämpas.  

 

Tabell 11. Karakteristiska vattenstånd för observerad vattennivå 1978-2008, dels för hela året och dels 

för vegetationsperioden. (meter över havet i höjdsystem RH00). 
 

 
Hela året 

Observerat 
1978-2008  

 
15 Apr - 18 Okt 

Observerat 
1978-2008  

Högsta högvattenstånd 45,67 45,17 

10percentil högvattenstånd 44,94 44,86 

Medelhögvattenstånd 44,74 44,62 

90percentil högvattenstånd 44,44 44,23 

10percentil, 
årsmedelvattenstånd 

44,66 44,70 

Medelvattenstånd 44,40 44,42 

90percentil, 
årsmedelvattenstånd 

44,18 44,10 

10percentil lågvattenstånd 44,32 44,41 

Medellågvattenstånd 44,11 44,20 

90percentil lågvattenstånd 43,81 43,92 

Lägsta lågvattenstånd 43,74 43,74 

 

Förklaring till begreppen i tabellen ovan (Tabell 11): 

Högsta högvattenstånd Högsta uppmätta vattenstånd under perioden. 

10:e percentil högvattenstånd 10 % av åren är årets högsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

Medelhögvattenstånd Medel av varje års högsta vattenstånd 

90:e percentilhögvattenstånd 90 % av åren är årets högsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

10:e percentil  10 % av åren är årets medelvattenstånd högre än detta vattenstånd 

Medelvattenstånd Medelvattenståndet för perioden 

90:e percentil   90 % av åren är årets medelvattenstånd högre än detta vattenstånd 

10:e percentil lågvattenstånd  10 % av åren är årets lägsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

Medellågvattenstånd  Medel av varje års lägsta vattenstånd 

90:e percentil, lågvattenstånd  90 % av åren är årets lägsta vattenstånd högre än detta vattenstånd 

Lägsta lågvattenstånd Lägsta uppmätta vattenstånd under perioden 
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Tabell 12. Andel år med observerade vattennivåer högre än vissa tröskelnivåer 1978-2008. Dels för 

vegetationsperioden och dels för vintermånaderna. (meter över havet i höjdsystem RH00). 

 

Andelen år med 
nivåer över 

 

Hela året 

Observerat 
vattenstånd 

1978-2007 

 

15 april-18 oktober 

Observerat 
vattenstånd 

1978-2007 

 

44 m 1,00 0,97 

44,05 m 1,00 0,97 

44,1 m 0,97 0,93 

44,15 m 0,97 0,93 

44,2 m 0,97 0,93 

44,25 m 0,97 0,90 

44,3 m 0,97 0,87 

44,35 m 0,93 0,87 

44,4 m 0,93 0,83 

44,45 m 0,87 0,73 

44,5 m 0,83 0,63 

44,55 m 0,77 0,63 

44,6 m 0,70 0,57 

44,65 m 0,60 0,50 

44,7 m 0,53 0,43 

44,75 m 0,50 0,37 

44,8 m 0,43 0,27 

44,85 m 0,27 0,13 

44,9 m 0,17 0,10 

44,95 m 0,07 0,03 

45 m 0,07 0,03 

 

Tabell 13. Andelen år med observerad vattenståndsvariation större än en viss variation för åren  

1978-2008. 

Andelen år med 
vattenståndsvariati
on större än 

Hela året 

Observerat vattenstånd 

1978-2007 

15 april-18 oktober 

Observerat vattenstånd 

1978-2007 

 

0,7 m 0,30 0,10 

0,6 m 0,47 0,17 

0,5 m 0,67 0,27 

0,4 m 0,83 0,53 

0,3 m 1,00 0,67 

0,2 m 1,00 0,90 

0,1 m 1,00 1,00 
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6 Slutsatser 

6.1 Prognos 8 veckor 

Beräkningarna har förbättrats för den nuvarande strategin när hänsyn till 8 veckors prognos 

tagits. Det gör att beskrivningen blir mer realistisk och liknar mer verkliga förhållanden. Det gör 

också att de naturanpassade strategierna blir mer realistiska. 

6.2 Naturanpassad 3 och 4 

Variationen i vattennivå blir lägre för de nya naturanpassade strategierna 3 och 4 jämfört med 

naturanpassad 1. Vattennivån under vår och sommar är lägre medan vattennivån under höst och 

vinter blir ungefär densamma. 

De nya naturanpassade tappningsstrategierna 3 och 4 når över dämningsgränsen färre år än 

naturanpassad 1. 

6.3 Naturanpassad 5 

Syftet med strategin naturanpassad 5 var att hitta en strategi som innebär högre vattennivåer, 

främst under maj och juni, än naturanpassad 3/4. Enligt beräkningarna blir nivåerna högre för 

naturanpassad 5 under vår och sommar. naturanpassad 5 har nivåer som ligger relativt nära 

naturanpassad1. Vid en jämförelse med beräkningarna som gjordes 2014 (Koffman m.fl. 2014) 

skiljer inte resultaten så mycket för naturanpassad strategi 1. 

Vattennivån i strategin naturanpassad 5 stiger över dämningsgränsen fler gånger än 

naturanpassad 3/4. 

6.4 Skillnader mellan verklig vattennivå och beräknad vattennivå 

En modell kan aldrig helt efterlikna verkliga förhållanden. Till exempel kan vi inte beakta 

tappningsförändringar på grund av underhåll vid kraftstationerna. Dessa beräkningar är gjorda 

med dygn som tidssteg medan Vattenfall planerar tappningen veckovis. 

6.5 Skillnad mellan olika tidperioder 

Statistik har tagits fram både för 1991-2019 och för 1970-2020. Klimatet har förändrats och vid 

tillämpningar där det är viktigt att spegla dagens klimat rekommenderas att använda statistik för 

1991-2019. Vid tillämpningar där det är viktigt att få med extrema vattennivåer rekommenderas 

att använda denna statistik, där det torra 1970-talet, speciellt 1976, ingår. 

7 Referenser 

Koffman, A., Lundkvist, E., Hebert, M. och Thorell, M. (2014). Vänerns vattenreglering - 

Effekter och konsekvenser för flora, fauna och friluftsliv. Calluna AB. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Vattenfall (2008). En ändrad tappningsstrategi för 

Vänern - överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län och Vattenfall AB. 

2008-04-14. Dnr 450-11125-2008. 
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Bilaga A. Jämförelse mellan olika beräkningssätt för att ta 
hänsyn till en prognos 8 veckor framåt 

I den nuvarande tappningsstrategin tas hänsyn till en prognos för 8 veckor framåt när 

tappningen bestäms och denna hänsyn till prognos finns även i naturanpassad tappningsstrategi 

5. Det finns flera metoder för att beräkna detta och det redovisas i denna bilaga. Här finns också 

en jämförelse mellan beräkningsmetoderna och en motivering till vald metod. 

 

Metod faktisk prognos 

De prognoser som SMHI tagit fram åt Vattenfall finns sparade sedan maj 2009 och går att 

använda vid beräkningar för perioden 2010-2020. Perioden är för kort för att beräkna statistik 

för Vänerns vattennivå, men kan användas för att utvärdera övriga metoder. 

 

Metod verkligt utfall på tillrinning 

Denna metod använder observerad tillrinning till Vänern för 8 veckor framåt. Denna metod 

innebär att vi har full kunskap om hur stor tillrinningen till Vänern kommer att bli 8 veckor 

framåt vid varje beräkningssteg för perioderna 1991-2019 och 1970-2020. 

 

Metod mediantillrinning 

Denna metod använder statistik över mediantillrinningen till Vänern för samma period 8 veckor 

framåt föregående år. Det innebär att tillrinningen 8 veckor framåt endast baseras på statistik 

från andra år och ingen hänsyn tas till aktuellt väderläge (ovanligt torrt, mycket snö, lite snö, 

ovanligt blött etc).  

 

Jämförelser mellan observationer och faktisk prognos 

Observerad vattennivå och tappning borde stämma bra överens med beräknad vattennivå med 

metoden faktisk prognos. En kontroll av detta har gjorts (Figur A1 och Figur A2). I stora drag 

följer de varandra, men det finns också tillfällen när de skiljer sig åt, exempelvis i slutet av 

2012. 

 

Figur A1. Jämförelse mellan observerad vattennivå och beräknad vattennivå för nuvarande 

strategi med metoden faktisk prognos. 
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Figur A2. Jämförelse mellan observerad tappning och beräknad tappning för nuvarande 

strategi med metoden faktisk prognos. 

Vattenfall har gjort en analys av tillfällen när tappningsställaren inte har kunnat följas på grund 

av begränsningar (Figur A3). Dessa begränsningar beskrivs i stycke 5.3 i denna rapport. Mycket 

av skillnaderna mellan observerad vattennivå och beräknad vattennivå för nuvarande strategi 

med metod faktisk prognos härrör från dessa begränsningar. Den tappning som fås strikt av 

tappställaren (Figur A3) är mycket lik den beräknade tappningen med faktisk prognos 

(FigurA2). 

 

Figur A3. Tappning från Vänern, strikt enligt tappställaren, med begränsningar samt 

reduktionen i tappning. Källa: Vattenfall. 

 

Jämförelser mellan olika beräkningssätt för nuvarande strategi 

I Figur A4 visas observerad vattennivå och beräknade vattennivå för nuvarande strategi för alla 

tre beräkningsmetoderna för perioden 2010 till 2019. 
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Figur A4. Observerad vattennivå för Vänern 2010-2019 samt beräknad vattennivå för 

nuvarande strategi med tre olika beräkningsmetoder. 

 

En statistisk jämförelse har gjort hur bra beräkningarna stämmer med observationer (Tabell A1). 

Enligt alla mått överensstämmer beräkningarna med mediantillrinning bäst med 

observationerna. Beräkningar med faktisk prognos överensstämmer nästan lika bra. 

 

Nedan finns en beskrivning av de mått som använts för jämförelsen: 

• R1 och R2: R2 kallas ofta i litteraturen ”Coefficient of determination” och definieras 

som 

𝑅2 = 1 −  
∑(𝑦𝑖 − 𝑓𝑖)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
 

Där 𝑦𝑖 är uppmätta värden (i är tidsindex för alla tidssteg), 𝑓𝑖 är modellerade värden, 

och 𝑦𝑖 är långtidsmedel av observerade data. Notera att om vi har en perfekt modell är 

𝑦𝑖 = 𝑓𝑖 för alla index 𝑖, och då blir 𝑅2 = 1. Om modellen är lika bra som långtidsmedel, 

dvs 𝑓𝑖 = �̅� så blir andra termen 1, och vi får 𝑅2 = 0. Om 𝑅2 är nära 0 så ger modellen 

lika mycket information som att använda långtidsmedel av observerade data som 

modell. Negativa 𝑅2 innebär att långtidsmedel av observationsdata har mindre 

kvadratisk avvikelse än modellen, så i det fallet är modellen inte särskilt bra. 

 

R1 definieras på motsvarande sätt som R2, men med potens 1 istället för 2, och straffar 

därmed mindre för plötsligt stora avvikelser och mer för ihållande större avvikelser från 

observationsdata. 

 

• MAE står för ”mean absolute error” och innebär att för varje tidssteg beräknas 

skillnaden mellan modell och observation, sen beräknas absolutbeloppet av varje värde, 

och till slut ett medel av dessa. Uttryck som en ekvation blir det: 

𝑀𝐴𝐸 =  
∑ |𝑦𝑖 − 𝑓𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
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MAE kan alltså tolkas som hur många meter modellen skiljer sig från observationer, om 

vi inte är intresserade av tecknet på avvikelsen.  

 

• Korrelation och Spearman’s rank är båda mått på samband mellan tidsserier. 

Korrelation innebär att vi tittar på hur starkt det linjära sambandet är mellan modelldata 

och observationsdata. Spearman’s rank correlation är motsvarande fast fångar även 

eventuella icke-linjära samband. Dessa mått kan ses som att de mäter hur mycket 

information modellerade data har om observerade data. 

 

• Bias är (medel av modelldata) – (medel av observationsdata), och ger alltså ett mått på 

om modellen har något systematiskt fel, t.ex. om vi i genomsnitt har lite för höga eller 

för låga värden. 

 

Tabell A1. Statistisk jämförelse för hur väl de tre beräkningarna stämmer med observationerna.  

Mått Kommentar Nuvarande 
verkligt utfall 

tillrinning 
Nuvarande 

mediantillrinning 

Nuvarande 
faktisk 

prognos 

R1 
Ska vara nära 1 för att 
vara bra,  

-0,12 0,55 0,4 

R2 
Ska vara nära 1 för att 
vara bra 

-0,13 0,8 0,62 

MAE 
Ska vara nära 0 för att 
vara bra. 0,18 0,08 0,1 

Korrelation 
Ska vara nära 1 för att 
vara bra 0,24 0,9 0,81 

Spearmans 
rank 

Är den nära vanliga 
korrelationen finns det 
inga icke-linjära 
samband. 

0,23 0,88 0,79 

Bias 
Ska vara nära 0 för att 
vara bra. 

-0,08 -0,01 0 

 

En jämförelse har också gjorts av hur lika resultaten för nuvarande strategi är med 

beräkningsmetoderna faktisk prognos och mediantillrinning. Följande slutsatser kunde dras: 

• Korrelationen mellan dem är 0,88, vilket indikerar att de har samma signal. 

• Metoderna har nästan helt identiska medelvärden, ner på millimetern, så ingen av dem 

är överlag högre/lägre än den andra. 

• Beräkningar med mediantillrinning har lite högre standardavvikelse (0,17 m mot 0,13 m 

för faktisk prognos), vilket kan tolkas som att den är något hoppigare. 
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Jämförelse mellan olika beräkningssätt för naturanpassad strategi 5 

I Figur A5 finns beräknad vattennivå för naturanpassad strategi5 för alla tre beräknings-

metoderna för perioden 2010 till 2019. 

 

Figur A5. Vänerns vattennivå 2010-2020 för naturanpassad strategi5 med tre olika 

beräkningsmetoder. 

 

En jämförelse har gjorts för hur lika resultaten är för naturanpassad strategi5 med 

beräkningsmetoderna faktisk prognos och mediantillrinning. Följande slutsatser kunde dras: 

• Korrelationen mellan dem är 0,95, vilket är mycket högt.  

• Beräkningarna med mediantillrinning ligger i genomsnitt ca 2 cm högre. Den har medel 

44,37 m medan faktisk prognos har 44,35 m.  

• Beräkningar med mediantillrinning har lite högre standardavvikelse 0,21 mot 0,18, så 

även här är den lite hoppigare. 

 

Slutsatser 

Resultat från beräkningar med metoderna faktisk prognos och mediantillrinning 

överensstämmer väl med observationer,  

Korrelationen är stor mellan resultat från beräkningar med metoderna faktisk prognos och 

mediantillrinning, både för nuvarande strategi och för naturanpassad strategi 5. 

Beräkningar med metoden mediantillrinning ger tillräckligt bra resultat både för nuvarande 

strategi och naturanpassad strategi5. I rapporten, förutom denna bilaga, redovisas därför bara 

resultat för den metoden. 
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Bakgrund 

Vänerns vattenstånd reglerades år 1937 för att kunna utnyttja vattenkraften och för att 

förhindra de extremt höga vattenstånd som ibland uppstod (Vattenfall, 2022). Efter översväm-

ningarna vintern 2000/2001 tecknades år 2008 en överenskommelse mellan Länsstyrelsen 

Västra Götaland och Vattenfall om en tillfällig tappningsstrategi som skulle minska risken för 

nya översvämningar. Överenskommelsen har förlängts årligen och man kan nu se konsekvenser-

na av denna. En omfattande igenväxning sker utmed stränder och på fågelskär. 2018 startades 

”Vänerrådet” för att kraftsamla med ökad samverkan och samordning mellan sektorer och 

aktörer lokalt, regionalt och nationellt för att åstadkomma en långsiktig och hållbar lösning av 

problemen med Vänerns vattenreglering. En arbetsgrupp bestående av representanter från 

Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland, Vänerns Vattenvårdsförbund, Vattenfall, 

Vänersamarbetet, Sjöfartsverket och SMHI tog fram ett nytt förslag för att möjliggöra en säker 

och naturanpassad tappningsstrategi, nedan kallad naturanpassad strategi.  

2014 utreddes tappningsstrategin från 2008 samt ett förslag till ”Tappningsstrategi med 

naturhänsyn 1 och 2” (Koffman, et al., 2014). Utredningen redovisade effekter på naturvärden 

och miljöer för friluftsliv. Detta underlag behöver nu uppdateras med SMHI:s nya beräkningar 

enligt strategi nr 5. Syftet med denna rapport är att uppdatera miljöbedömningen och beskriva 

eventuella nya eller förändrade effekter och konsekvenser av den senast framtagna 

tappningsstrategin som tillhandahållits av SMHI (Eklund, et al., 2022).  

Denna utredning, som gjorts i samarbete mellan Calluna och Systra med god hjälp av SMHI, ska 

uppdatera och/eller komplettera diagram och tabeller i del 2 av den tidigare utredningen 

(Koffman, et al., 2014). En sammanfattning med jämförelser av regimerna för viktiga ekologiska 

faktorer ska göras med en bedömning av hur tappningsstrategin naturanpassad påverkar de 

identifierade viktiga faktorerna. Konsekvenser för naturvärden med naturanpassad strategi ska 

bedömas utifrån dessa slutsatser. Ny kunskap eller nya förutsättningar som tillkommit efter 

2014 och som kan påverka situationen ska även redovisas. 
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Strukturerande faktorer i sjöekosystem kopplade till 
vattenregimen 

Vattenståndsvariationer och dränkningsvaraktighet 

Störning i form av varierande vattenstånd är den i särklass största enskilt strukturerande 

faktorn för i princip alla typer av våtmarker (Keddy, 2000). På strandängar skapar översväm-

ningar förutsättningar för en zonering av vegetationen så att olika vegetationsbälten med olika 

artinnehåll bildas (Figur 1). Generellt kan man säga att det är dränkningsvaraktigheten under 

vegetationsperioden som har störst betydelse för vegetationszonering. Vegetationsperioden 

definieras här som 15 april till 18 oktober. 

 

Figur 1. Figuren illustrerar hur olika vegetationszoner i en strandmiljö förhåller sig till olika vattenstånd. Gränsen 
mellan lågstarr och fuktäng går exempelvis vanligen vid nivån för medelhögvattnet. Illustration Lars Löfman 
Calluna AB. 

För att tolka vegetationszonernas stabilitet och läge i strandprofilen studeras under hur lång tid 

som de ligger under vatten under vegetationsperioden. Detta åskådliggörs i så kallade 

dränkningsvaraktighetsdiagram. Hundra procent dränkningsvaraktighet för en viss höjdnivå 

betyder att den nivån ligger under vatten hela vegetationsperioden. Noll procent innebär att 

nivån är torrlagd under hela vegetationsperioden. Förutom vattenståndsvariationer är 

naturligtvis hävd i form av slåtter och/eller bete också en mycket viktig strukturerande faktor 

för hur de olika vegetationszonerna utvecklas och upprätthålls, men hävd kan inte ensamt 
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upprätthålla zoneringen, utan det krävs vattenståndsvariationer för detta. Till de olika 

vegetationstyperna är en mängd specialiserade arter knutna. 

Isprocesser 

Isprocesser är en annan typ av störning som kraftigt kan påverka strändernas vegetation och 

substrat. Islossning i samband med kraftig vind eller andra isrörelser i samband med tempera-

turförändringar eller vattenståndshöjning kan ibland erodera bort vegetationen från stränderna. 

Sådana störningar kan vara positiva för att strukturera växtsamhällen i olika zoner och ofta har 

det betydelse om stranden är betad och om den har djup tjäle eller om förna och högre 

vegetation isolerar marken från kyla så att tjälen är svag. 

Nuläge 

Utveckling av vegetation och vattenstånd sedan 2014 

Sommaren 2000 inventerades vegetationen vid Vänerns stränder i ett stort antal stråk för att 

dokumentera träd, buskar, ris, vass och sand i strandlinjen (Peilot, 2018). Uppföljningar gjordes 

2003 och 2009, och efter 2010 har ett mindre antal stråk inventerats varje år. Syftet har varit att 

se hur årliga variationer i isläggning och vattenstånd påverkar vegetationen. Man konstaterade 

tidigt att igenväxningen fortsatte och att det gick fortast på de låglänta delarna av stränderna. 

Vänern har stora problem i dagens klimat och bedöms att ha det fram till slutet av detta sekel av 

SMHI (Eklund, et al., 2018). Klimatförändringarna medför bland annat förändrade vattennivåer, 

förändrade vattenflöden, ökande vattentemperatur och minskad istäckning. Det finns behov av 

analyser av hur ekosystemen påverkas av varmare vatten och kortare perioder med is. Sedan 

2016 har vattennivåerna i Vänern legat lägre än tidigare och variationerna i 

vattenståndsamplitud har också varit lägre (Larsson, et al., 2020). Under perioden 2014 till 2019 

har antalet dagar med isläggning varit betydligt mindre än perioden 2009 – 2013. 

Stråkinventeringarna har visat att stränder som är exponerade för vind, vågor och is inte växer 

igen lika snabbt som oexponerade. Igenväxningen går nu mot alltmer sluten ungskog även nära 

vattenlinjen. Små träd, buskar och ris som startade igenväxningen av stränderna ersätts nu av 

mellanstora träd. Örter minskar generellt och gräs ökar. Tätheten av vass minskar, vilket har 

varit särskilt tydligt från 2009 och framåt (Larsson & Ottosson, 2021). Vass brukar vara tätast i 

den zon som temporärt torrläggs och glesare i den permanent översvämmade zonen. Att vassen 

nu generellt blir glesare i Vänern kan bero på att vattenståndet hålls mer permanent stabilt nu 

än tidigare. Längre söderut i Europa har man länge haft problem med tillbakagång av vassar och 

det har satts i samband bland annat med mer permanent översvämning av vassen (Gigante, et 
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al., 2014). En annan förklaring som har lyfts fram är gåsbete (Larsson & Ottosson, 2021). När 

den förra rapporten skrevs 2014 var det en oväntad utveckling att vassen skulle bli glesare 

(Koffman, et al., 2014). 

Öppen strand 

Strandängar, klapperstensstränder och sandstränder är olika typer av öppen strand som alla 

kräver störning i vegetationstäcket för att naturtypen ska bevaras. Vattenståndsvariationer är 

en störningsmekanism som är direkt kopplad till hur vattenregimen är utformad. Vattenregimen 

samspelar med andra typer av störningsmekanismer, främst hävd genom bete eller riktade 

skötselinsatser som syftar till att hålla bort vedartad vegetation, eller tät vass. Uppföljning av 

igenväxning av öppna stränder vid Vänern har visat att igenväxning med ris, buskar och träd har 

ökat även på betade strandängar (Finsberg & Paltto, 2010). Frånvaro av vattenståndsvariationer 

kan alltså även påverka stränder som har någon form av bete. I de delar av strandzonen som är 

lågt belägen är igenväxningstakten som störst. Indikationer finns att gränsen för tuvtåtelfuktäng 

kommer att flytta ned på bekostnad av starrmad. Detta innebär att även om strandängar hävdas 

intensivt och hålls öppna genom bete, röjning och betesputs, så kommer deras kvalitet som 

våtmarkshabitat att försämras. Igenväxningen av öppen strand medför konsekvenser både på 

skyddsvärda arter och friluftsliv. 

Fiskar 

Grunda vattenmiljöer är mycket värdefulla för många av Vänerns fiskarter, särskilt under lek- 

och uppväxtperiod (Sandström, et al., 2012). Många vårlekande fiskar är beroende av grunda, 

vegetationsrika och översvämmade områden för sin lek (Eriksson, 2021). I det varma 

näringsrika vattnet finner ynglen skydd och föda vilket ger till snabbare tillväxt och högre 

överlevnad. Gädda är den art som leker allra högst upp, ofta på översvämmade strandängar. 

Vänerns vattenvårdsförbund har de senaste åren låtit Sportfiskarna inventera gäddyngel i några 

vänervikar för att skapa tidsserier som sedan kan användas för att kunna analysera hur 

förändringar av mängden och kvaliteten av lekhabitat påverkar rekryteringsframgång (Eriksson, 

2021). En tydlig observation som gjorts vid dessa inventeringar är betydelsen av vårfloden. I 

Vänerns grunda vikar inträffar leken normalt i mitten av april och efter cirka 10–14 dagar kläcks 

rommen och den orörliga larven lever sin första tid i tät vegetation. Under den första perioden 

av gäddans liv är det därför viktigt att vattenståndet inte blir för lågt och torrlägger 

uppväxtområdet, vilket kan leda till förhöjd dödlighet.  
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Tabell 1. Arter i Vänern som främst leker och har uppväxtmiljöer i grunda områden. Källa: (Sandström, et al., 
2012). 

Fiskart Leker grunt Växer upp grunt Rödlistad* Natura 2000 

Mört Ja Ja   
Abborre Ja Delvis   
Björkna Ja Ja   
Braxen Ja Ja   
Gärs Ja Delvis   
Gös Ja Delvis   
Benlöja Ja Delvis   
Sik Ja Delvis   
Siklöja Ja Delvis   
Nors Ja Nej   
Sarv Ja Ja   
Asp Nej** Ja NT X 
Faren Ja Ja   
Gädda Ja Ja   
Stäm Nej** Ja   
Sutare Ja Ja   
Id Nej** Ja   
Stensimpa Ja Ja  X 

*Enligt Artdatabanken (2020) 
**Leker huvudsakligen i vattendrag 
NT=Nära hotad 

Makrofyter 

Det har funnits farhågor att den nya regleringen skulle ha en drastisk effekt på Vänerns 

undervattens- och flytbladsväxter (makrofyter). Vänerns vattenvårdsförbund har därför låtit 

Örnborg Kyrkander AB inventera ett flertal delområden mellan 2010 och 2018 (Kyrkander & 

Lawenius, 2018). Inga tydliga negativa tendenser har påtalats, utan skillnaderna har varit små 

och generellt överensstämmer status för makrofyter med tidigare undersökningar. 

 

Figur 2. Inventerade fågelskär i rött och indelning av Vänerns skärgårdar i delområden. Källa: (Rees, 2016). 
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Fågelliv 

Vänerns alla skärgårdar (Figur 2) är mycket betydelsefulla för fågellivet och därför har fåglar 

som häckar på skär inventerats årligen sedan 1994 (Rees, 2016) (Rees, 2021).  

De sju mest frekventa måsfåglarna uppvisar sammantaget en långsiktig negativ trend, ungefär 

från år 2005 (Figur 3). Minskningen av antalet revirhävdande individer har satts i samband med 

igenväxning och därför bedrivs nu röjning av fågelskär.  

 

Figur 3. Antal revirhävdande individer av de sju vanliga måsfåglarna under hela inventeringsperioden 1994–2021. 
Källa: (Rees, 2021).  

Viktiga anpassningar av nuvarande tappningsstrategi 

Följande faktorer bedömdes 2014 av Calluna vara viktiga att beakta för att göra 

tappningsstrategin mer naturvårdsanpassad (Koffman, et al., 2014). De bedöms fortfarande vara 

lika viktiga: 

• Skapa större vattenståndsvariationer. Främst inomårsvariationer med skillnad mellan 

låg- och högvatten, men även mellanårsvariationer. 

• Se till att högvattnet i så stor utsträckning som möjligt hamnar vid den årstid där det 

skulle ha hamnat om sjön var oreglerad. 

• Skapa högre vår- och försommarhögvatten, vilket också medför större svämzon.  

• Skapa gynnsamma förutsättningar för isprocesser som medför störningar i 

strandvegetationen. 
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Texten nedan om vattenstånd vid olika tidpunkter under året beskriver hur Calluna resonerade 

kring anpassningar av tappningen, vilket sedan låg till grund för utformningen av den 

naturanpassade strategin. 

Sensommar – höst 

Calluna föreslog att lågvattnet ofta bör infalla på sensommaren – hösten, från slutet av augusti 

(eller början av september) till oktober. För att vattnet ska hinna stiga tillräckligt fram till 

isläggning kan det vara positivt att lågvattnet inträffar tidigare än i nuvarande strategi (Koffman, 

et al., 2014). Lågvatten behövs för att skapa vattenståndsvariationer i regimen. Lågvatten på 

sensommar/höst möjliggör också betesputsning och skötsel av lågt belägna betesmarker och 

våtmarker. 

Vattnet ska sedan få stiga för att nå höga, men acceptabla nivåer, vid normal tidpunkt för 

isläggning. Tidpunkt för isläggning varierar mellan olika delar av sjön och mellan olika år. 

Vinter 

Vattenståndet under vintern ska vara högt för att möjliggöra isprocesser i så stor del och så högt 

upp i strandzonen och på öar och skär som möjligt. Vattenståndet bör frekvent ligga över 

44,4 meter. Extrema år bör vattenståndet vara så högt som upp mot 44,85 meter. 

Vår och försommar 

Under de flesta år är det viktigt att vattenståndet stiger från början av mars så att landstranden 

svämmas, d.v.s. till nivåer över 44,4 meter. Under våren från april och framåt är det viktigt med 

svämning av strandängar och våtmarker, både för fisklek, häckande och rastande fåglar samt för 

groddjur. Fåglar som exempelvis skrattmås lägger sina reden nära strandlinjen. För att en 

höjning av vattenståndet inte ska påverka häckningsmöjligheten måste andra miljöer högre upp 

vara tillgängliga för häckning. 

Högsommar-sensommar 

Efter 1 juni bör vattnet ofta sjunka till så låga nivåer som möjligt i (augusti -) september – 

oktober. Enstaka avvikande år med högt sommarvattenstånd som varar några veckor kan 

medföra avdödning av gran och andra trädarter som klarar dränkning dåligt. Detta är 

eftersträvansvärt för att komma till rätta med igenväxning. 

Amplitud inom året 

En naturvårdsanpassning av tappningsstrategin ska öka skillnaden mellan högsta och lägsta 

vattenstånd under året, helst så att minst hälften av åren har mer än 0,5 meters skillnad mellan 

hög- och lågvatten. 
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Tappningsstrategi med naturhänsyn 

Den första strategin för en naturvårdsanpassad tappning togs fram 2014 i ett samarbete mellan 

Calluna och SMHI, med syfte att efterlikna den naturliga variationen i vattennivåer (Koffman, et 

al., 2014). Strategin har däremot inte kunnat följas eftersom Vattenfall har bedömt att 

dämningsgränsen skulle överstigas alltför ofta.  

2018 bildades Vänerrådet med syfte att utforma en säker och naturanpassad tappningsstrategi 

som bevarar både naturvärden och tar hänsyn till andra samhällsintressen. Därefter har flera 

olika naturanpassade strategier för Vänerns vattenstånd diskuterats och SMHI har under 2021–

2022 analyserat flera förslag till alternativa strategier (Eklund, et al., 2022). Alla strategier ligger 

inom Vänerns vattenhushållningsbestämmelser, vilka innefattar en relativt stor frihet för 

vattenstånd som ligger under dämningsgränsen.  

För att inte dämningsgränsen ska överstigas i de nya alternativen till strategier har en korridor 

lagts till så att tillfällen när nivåer stiger över dämningsgränser ska bli färre (Figur 4). Skillnader 

mellan de olika alternativen gäller denna korridors längd och gränser. Alla tappningsalternativ 

samt nuvarande strategi simulerades av SMHI med en prognos för 8 veckor framåt, vilket 

innebär att medeltappningen de närmaste dagarna baseras på en ”fiktiv” vattennivå beräknad 

med hjälp av en hydrologisk modell och med de väderförhållanden som rådde samma period 

under åren 1961 och framåt. Användning av en prognos för 8 veckor framåt visar en bättre 

överensstämmelse med observerade vattennivåer än när hänsyn inte tas till prognoser.  

 

Figur 4. Tappningsställare för naturanpassad strategi. Inom den svarta rutan tas hänsyn till prognos 8 veckor 
framåt. Den mörkgrå korridoren ska minska risken att nå nivåer som kräver 900 m3/s tappning. Här tas hänsyn till 
tillrinningen veckan innan. Vid tillrinning över 870 m3/s tappas 870 m3/s. Vid tillrinning mellan 500 och 870 m3/s 
tappas tillrinningen. Vid tillrinning lägre än 500 m3/s tappas 500 m3/s. Källa: (Eklund, et al., 2022) 
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I denna rapport redovisas effekter av tre tappningsvarianter: naturlig som motsvarar 

vattennivåer som om Vänern fortfarande hade varit oreglerad; nuvarande (p8v) med en prognos 

8 veckor framåt, som motsvarar den strategi som ska tillämpas enligt överenskommelsen från 

2008 mellan Länsstyrelsen och Vattenfall; samt naturanpassad nr 5 med prognos 8 veckor 

framåt (5 p8v) (Figur 4). Alla strategier är modellerade för klimatperioden 1991–2019. I 

naturanpassad har en korridor införts mellan tappningen 500 m3/s och dämningsgränsen, enligt 

förslag från Vattenfall. Detta görs för att minska antalet tillfällen när nivåerna överstiger 

dämningsgränserna, och särskilt för den period under början av året då dämningsgränsen 

sjunker (Eklund, et al., 2022). Inom korridoren tas hänsyn till tillrinningen veckan innan. 

Bedömning av faktorer 

Årstidsväxlingar i dygnsmedelvattenstånd 

Figur 5 visar modellberäknade vattenstånd för klimatperioden 1991–2019 i de två aktuella 

tappningsstrategierna (nuvarande och naturanpassad) samt i ett scenario som om Vänern 

fortfarande var oreglerad (naturlig).  

Nuvarande strategi har en mycket negativ effekt på naturen vid Vänerns stränder genom de 

onaturliga årstidsväxlingar som sker (Figur 5). Från februari till maj sänks dygnsmedel-

vattenståndet i stället för att stiga med snösmältningen. Därefter höjs vattnet till juli i stället för 

att börja sjunka från mitten av maj. Amplituden under året är mycket mindre än naturlig regim.  

Naturlig regim följer ett helt annat säsongsmönster med en tydlig vårflod som höjer 

vattenståndet under våren och in i maj. Kurvan för modellberäknad naturlig vattenregim visar 

oftast en stigning under månaderna mars till och med maj. Under sommaren sjunker 

dygnsmedelvattenståndet ända till hösten. Detta mönster har varit vägledande för justering av 

naturanpassad tappningsstrategi. 

Naturanpassad strategi följer dygnsmedelvattenståndet i naturlig regim väl, med skillnaden att 

vattenståndet inte tillåts att sjunka lika lågt under hösten.  

Mönstren i Figur 5 visar ett normalt år och att årstidsväxlingarna i naturanpassad strategi tillåts 

att följa naturlig under ett normalt år bedöms vara en mycket viktig anpassning för att gynna 

naturen vid Vänerns stränder. Det gäller vegetation, fågel, fisk och strändernas substrat.  
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Figur 5. Dygnsmedelvattenstånd modellerade för klimatperioden 1991–2019 för naturanpassad (rosa kurva), 
nuvarande (grå kurva) samt naturlig regim (blå kurva). Källa: (Eklund, et al., 2022). 

Medelvattenstånd, medelhögvattenstånd och medellågvattenstånd 

I naturanpassad strategi är vattenstånden överlag högre än under nuvarande strategi (Tabell 2). 

Medelvattenståndet är 8 cm högre än för nuvarande medelvattenstånd och skillnaden är ännu 

större när man tittar på medelhögvattenståndet. Där ligger naturanpassad strategi ca 

12 centimeter över nuvarande. Naturanpassad strategi har dock 4 cm lägre medelvattenstånd än 

observerade vattenstånd under perioden 1978-2007, alltså innan den nuvarande 

tappningsstrategin började tillämpas (Eklund, et al., 2022). 

En ekologiskt viktig skillnad är att naturanpassad strategi har 16 centimeter högre 10-percentil 

av högvattenstånd under vegetationsperioden jämfört med nuvarande strategi. Denna 10-

percentil av högvattenståndet kan tolkas som en relativt extrem och ovanlig störning med chans 

att påverka strandvegetationen på ett positivt sätt. Det innebär att växande buskar och träd 

tillräckligt ofta dränks till en högre nivå i naturanpassad än i nuvarande strategi. Syftet med den 

naturanpassade strategin är att avdöda en del vedartade växter så dränkningen är positiv. 

Jämfört med naturlig strategi når dock 10-percentilen av högvattenstånd i naturanpassad 

strategi inte lika högt, utan ligger 23 centimeter under, vilket är en anpassning till att samhället 

inte tål så höga översvämningar sammantaget med att vattenhushållningsbestämmelserna inte 

heller tillåter det. 
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Medelvattenståndet för naturlig strategi är ganska lik den naturanpassade, förutom för 

lågvattenståndet som är betydligt lägre i den naturliga strategin. Medellågvattenstånd under 

vegetationsperioden är för den naturanpassade mest likartad den naturliga med bara 6 cm lägre 

i naturlig strategi. En ekologiskt viktig skillnad är att naturanpassad strategi har 59 centimeter 

högre 90-percentil av lågvattenståndet under vegetationsperioden jämfört med nuvarande 

strategi. Denna 90-percentil av lågvattenståndet kan ses som en relativt extrem och ovanlig 

störning som har en chans att påverka vattenvegetationen på ett positivt sätt. Vissa växtarter 

gror enbart på barlagda bottnar och undervattensväxter kan etablera sig på djupare vatten vid 

extremt lågvatten. Det finns även flera rödlistade arter som är beroende av extremt lågvatten. 

Medelvattenståndet i nuvarande strategi är ganska lik den naturliga medan skillnaden blir större 

både för medelhög- samt medellågvattenstånd. Medelhögvattenståndet med nuvarande strategi 

ligger ca 13 centimeter lägre och medellågvattenståndet ligger ca 7 – 15 centimeter högre 

vattenstånden med den naturliga strategin.  

Även om positiva effekter av de allra högsta och allra lägsta vattenstånden kommer att saknas 

jämfört med en naturlig regim, är de typiska vattenstånden i en naturanpassad strategi över lag 

väl anpassade till att vara en kompromiss mellan den nuvarande och den naturliga regimen. 

Vänern får 8 centimeter högre vattenstånd överlag med 9 centimeter högre högvatten och 

därmed en större skillnad mellan låg- och högvatten. Ekologiskt betydelsefulla men sällsynta 

hög- och lågvatten kommer att tillåtas i en naturanpassad strategi. 

Tabell 2. Vattenstånd (m över havet i RH00 Vänersborg) under olika tappningsstrategier. Alla tappningsstrategier 
är modellerade i klimatperioden 1991–2019. Färgade fält motsvarar de olika strategiernas färg i (Eklund, et al., 
2022). 

 Hela året 15 apr - 18 
okt 

Hela året 15 apr - 18 
okt 

Hela året 15 apr - 18 
okt 

 Naturlig Naturlig Nuvarande 
p8v 

Nuvarande 
p8v 

Natur-
anpassad 5 
p8v 

Natur-
anpassad 
5 p8v 

Högsta 
högvattenstånd 

46,1 45,97 45,54 45,17 45,56 45,18 

10-percentil 
högvattenstånd 

45,23 45,07 44,87 44,68 44,97 44,84 

Medelhögvatten-
stånd 

44,71 44,57 44,56 44,46 44,67 44,58 

90-percentil 
högvattenstånd 

44,09 43,88 44,30 44,29 44,36 44,32 

10-percentil, 
årsmedelvattenstå
nd 

44,87 44,90 44,43 44,40 44,53 44,61 

Medelvattenstånd 44,30 44,34 44,28 44,30 44,36 44,39 
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 Hela året 15 apr - 18 
okt 

Hela året 15 apr - 18 
okt 

Hela året 15 apr - 18 
okt 

90-percentil, 
årsmedelvatten-
stånd 

43,73 43,74 44,16 44,18 44,15 44,20 

10-percentil 
lågvattenstånd 

44,61 44,70 44,15 44,25 44,23 44,31 

Medellågvatten-
stånd 

43,90 44,03 44,05 44,10 44,09 44,16 

90-percentil 
lågvattenstånd 

43,47 43,43 43,99 44,00 43,98 44,02 

Lägsta 
lågvattenstånd 

43,28 43,29 43,88 43,94 43,93 43,93 

Skillnad i låg- och 
högvattenstånd i m 

0,81 0,54 0,51 0,36 0,58 0,42 

Varaktigheter och frekvenser 

Varaktighetskurvan i Figur 6 visar hur stor andel av alla dygn under klimatperioden 1991–2019 

som en viss höjdnivå är dränkt. Hur länge vegetationen på stranden är dränkt har betydelse för 

vilka arter som överlever på olika nivåer. Varaktigheten för den nuvarande och naturanpassade 

strategin är ganska lika för vattenstånd över 45 meter och lägre än 44,2 meter och sådana 

tillfällen är mycket ovanliga. Lutningen i kurvan för den naturanpassade strategin är något 

brantare än varaktighetskurvan med nuvarande strategi. Det betyder att den naturanpassade 

strategin har en större variation i varaktighet, medan nuvarande strategi har en mycket hög 

varaktighet inom en smal amplitud mellan 44,2 och 44,5 meters höjd. Den naturanpassade 

strategin har mycket högre varaktighet (ca 46%) för vattenstånd över 44,4 meter än vad den 

nuvarande strategin har (ca 19%), vilket är en anpassning för att förhindra igenväxning. Detta 

vattenstånd (44,4 m ö h) motsvarar medelvattenståndet på nedre gränsen för den lågstrandzon 

som definierades i en rapport om igenväxning (Finsberg & Paltto, 2010). I lågstrandzonen 

skedde mycket igenväxning under 2000-talet. 

Varaktighetskurvan för den naturanpassade strategin ligger även något över varaktighetskurvan 

för den nuvarande strategin vilket betyder att Vänerns medelvattenstånd skulle höjas ca 8 

centimeter jämfört med nuvarande.  

Den naturliga regimen har den största vattenståndsvariationen och en brantare lutning i 

varaktighetskurvan. Vattenstånd över 45 och under 43,6 meter förekommer i Figur 6, men är 

mycket ovanliga och kortvariga. Däremellan finns inga platåer av vattenstånd som är mer 

frekventa än andra, utan det skulle finnas en bred amplitud på 1,4 meter där vattenståndet 

vanligtvis varierade.   
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Figur 6. Dränkningsvaraktigheter för hela året i olika tappningsstrategier, räknat på dygnsvärden från 30 år. Källa: 
(Eklund, et al., 2022). 

Dränkning av träd 

En studie vid några oligotrofa sjöar i södra Sverige visade att alarnas nedre gräns på svagt 

exponerade stränder bestämdes av dränkningsvaraktigheten och befanns vara kring 20% av 

vegetationsperioden (Nicklasson, 1979). Björk liknar al vad gäller dränkningstolerans. I den 

tolkning av vattenregimen som gjordes 2014 antogs att alens nedre gräns utbildas vid ca 20% 

dränkning under vegetationssäsong (Koffman, et al., 2014). 

För att undersöka om naturanpassad strategi innebär någon förbättring vad gäller dränkning av 

alen med 20% varaktighet under vegetationsperioden har variationen av dränkning undersökts 

och redovisas i Figur 7. Figuren visar mellanårsvariation av de vattenstånd som har 20% 

dränkningsvaraktighet under vegetationsperioden (15 april – 18 oktober). Med naturanpassad 

strategi dränks de exponerade stränderna vanligtvis upp till samma nivåer som vid naturlig 

strategi och betydligt högre än med nuvarande strategi (15 centimeter i median). 

Naturlig strategi visar större variation i dränkning jämfört med nuvarande och naturanpassad 

strategi. Med naturlig regim blir det alltså stor skillnad i vilka nivåer som dränks med 20% 

varaktighet mellan olika år. Nuvarande strategi har den minsta variationen och dessutom når 

dränkningen inte lika högt.  
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Figur 7. Diagrammet visar mellanårsvariationen av de vattenstånd som har 20% dränkningsvaraktighet under 
vegetationsperioden under 1991-2019. Gränsen 20% dränkning kan antas vara där alens och björkens nedre 
etableringsgräns går. Det som visas är alltså variationen av 80-percentilen för dygnsmedelvattenstånd under ett 
år. Boxens nedre kant visar 25-percentil, övre kant 75-percentil, streck i mitten visar median och kryss 
medelvärde. Felstaplarna visar minimum och maximum. Extremvärden (outliers) visas som punkter. 

Granens förmåga att klara dränkning och växa långt ned i strandprofilen påverkas bland annat 

av tidpunkten för när under växtperioden som dränkningen inträffar. Om dränkningen sker på 

våren (april – maj), när rotaktiviteten ännu inte hunnit ta fart efter vintern, klarar granen en 

långvarig dränkning bättre. Detsamma gäller för dränkning sent på hösten när rotaktiviteten har 

börjat avta. Sker dränkningen däremot på sommaren blir situationen mer allvarlig för granen 

som är känslig för syrgasbrist. Dränkning uppemot 3–4 veckor innebär sannolikt att granen dör. 

Att det var femte till tionde år inträffar ovanligt högt och varaktigt sommarhögvatten avdödar 

alltså granplantor. Lövträd som exempelvis glasbjörk tål syrgasbrist bättre än gran, men 

långvarigt sommarhögvatten stressar även lövträd. 

Tabell 3 visar episoder av dränkning på nivåer över 44,75 meter under vegetationsperioden. Det 

är betydligt vanligare med dränkning som kan ha positiv effekt på igenväxande träd vid Vänerns 

stränder i en naturanpassad strategi jämfört med nuvarande strategi.  
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Tabell 3. Vattenstånd >44,75 meter under vegetationsperioden 15 april – 18 oktober. Studie av enskilda år under 
1991-2019. 

År med vattenstånd >44,75 under 
vegetationsperioden 

Naturlig Nuvarande Naturanpassad 

1995 ja nej ja 

1999 ja nej ja 

2000 ja nej nej 

2001 ja ja ja  

2002 ja nej nej 

2007 ja nej nej 

2008 ja nej nej 

2011 ja (men i sep-okt) nej nej 

2012 ja (men i okt) nej nej 

2013 ja nej nej 

2014 ja nej ja (men bara 3 dagar) 

2015 ja nej ja 

2016 ja nej nej 

Gräns mellan tuvtåtelfuktäng och starrmad  

Studier från sjön Tåkern visar att den nedre gränsen för fuktäng ligger kring 10% dränkning 

under vegetationssäsongen. Vid sjön Mjörn fann man att gränsen mellan epilitoral och övre 

geolitoral (vilket bör motsvara tuvtåtelfuktängens nedre gräns) låg vid 10% dränkning (20 – 

25 dagar av vegetationsperioden) (Andersson, 1973). I samband med konsekvensbedömning av 

Mälarens nya tappningsstrategi undersöktes var gränsen mellan starrmad och tuvtåtelfuktäng 

finns (Calluna, 2011). Studien visade att en genomsnittlig gräns ligger vid 15% 

dränkningsvaraktighet för vegetationssäsongen.  

I Vänerns nuvarande strategi ligger nivån för 10% dränkning under vegetationsperioden vid 

44,47 meter, medan den ligger på 44,64 meter för den naturanpassade. I naturlig regim ligger 

nivån för 10% dränkning under vegetationsperioden vid 44,95 meter. Detta innebär att med en 

naturanpassad strategi pressas tuvåtelfuktängen uppåt, vilket kan leda till en ökning av arealen 

strandängar, d.v.s. den areal där starrvegetation och annan fuktälskande vegetation har 

förutsättningar att finnas. 

Detta innebär att förutsättningarna för utbredningen av starrmad är bättre i den naturanpassade 

regimen jämfört med den nuvarande regimen, men inte lika bra som vid en naturlig regim. Med 

naturanpassad strategi flyttas gränsen upp i terrängen med ca 17 centimeter jämfört med 

gränsen för den nuvarande strategin, vilket ger större utrymme för våtmarksvegetationen. 
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Medelvattenstånd under vegetationsperiod 

Calluna bedömde tidigare att för strandvegetationen var vissa medelvattenstånd och 

medelhögvattenstånd viktiga, dels under vegetationsperioden för dränkning, dels under vintern 

för isprocesser (Koffman, et al., 2014). I Tabell 4 visas hur stor andel av åren 1991–2019 som 

dessa nivåer överstigs under vegetationsperioden och vintern.  

Medelvattenståndet under vegetationsperioden för den nuvarande strategin överstigs lika ofta 

med en naturanpassad strategi, men överstigs inte lika ofta med en naturlig regim (Tabell 4). Det 

skulle alltså vara fler år med lägre vattenstånd för en naturlig regim jämfört med nuvarande och 

naturanpassad regim. Med en naturlig regim skulle således flera år med betydligt lägre 

vattenstånd förekomma. 

Medelhögvattenståndet under vegetationsperioden överstigs betydligt oftare med en 

naturanpassad strategi än med nuvarande strategi. Det skulle vara dubbelt så vanligt med år då 

denna höga nivå överstigs med en naturanpassad strategi jämfört med den nuvarande strategin. 

Även med en naturlig vattenregim skulle nivån överstigas oftare än med den nuvarande 

strategin. Detta är i linje med syftet för den naturanpassade strategin och leder till att oönskade 

buskar och träd dränks under deras känsliga vegetationsperiod. Det är även positivt för 

utvecklingen av starrmad. 

Tabell 4. Andel år under perioden 1991-2019 med nivåer över eller lika med ett urval vattenstånd som bedöms 
viktiga för strandvegetationen. Data gäller vegetationsperioden. Procentsiffran visar hur många år (uttryckt som 
procent av 30 år) som det angivna vattenståndet förekommer vid minst ett tillfälle under året. Källa: (Eklund, et al., 
2022). 

Vattenstånd 

(m) RH00 

Naturlig Nuvarande 

p8v 

Naturanpassad 5 

p8v 

Kommentar 

44,30 62% 90% 90% 

Medelvattenståndet under 

vegetationsperiod för nuvarande 

strategi 1991–2019 

44,46 55% 38% 76% 

Medelhögvattenståndet under 

vegetationsperiod för nuvarande 

strategi 1991–2019 

44,30 62% 69% 86% 
Medelvattenståndet för vintermånader 

för nuvarande strategi 1991–2019 

44,50 55% 31% 45% 

Medelhögvattenståndet för vinter-

månader för nuvarande strategi 1991–

2019 
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Medelvattenstånd under vintern 

Naturanpassad strategi har en viss betydelse för att isprocesser ska kunna verka i 

strandområdet, även om klimatförändringarna gör att isläggning blir alltmer ovanlig. 

Medelvattenståndet under vintern överstigs oftare med den naturanpassade strategin jämfört 

med den nuvarande strategin (Tabell 4). Det innebär att isprocesser kan verka högre upp på 

stranden än med nuvarande strategi, vilket är positivt för zonering av vegetationen och för 

sandstränder.  

Medelhögvattenståndet under vintern överstigs betydligt oftare av naturanpassad strategi än för 

nuvarande strategi. Med en naturlig regim skulle denna höga nivå överstigas ännu oftare än med 

en naturanpassad. Detta innebär att sällsynta isprocesser skulle ha en chans att verka högt upp 

på stranden med en naturanpassad strategi, vilket är positivt för utvecklingen av öppna och 

sandiga stränder. 

Mellan- och inomårsvariation 

Mellanårsvariationen av vattenståndet är något större med en naturanpassad strategi än med 

nuvarande strategi, men båda dessa strategier visar en betydligt mindre mellanårsvariation 

jämfört med en naturlig regim (Figur 9, Figur 10, Figur 11). Med en naturanpassad regim ligger 

medelvattennivån över medelvattennivån för den nuvarande regimen under flertalet år, och 

några enstaka år går upp mot dämningsgränsen. De år som avviker mest är extrema år med hög 

vårflodstillrinning (1995), högt vattenstånd på vintern (2000, 2001) samt när sommaren var 

ovanligt torr (2018). I övrigt ligger inget av åren 1991-2019 helt över dämningsgränserna.  

Historiskt har det funnits en stor tröghet i förändringstakten av Vänerns vattenstånd med långa 

hög- och lågvattenperioder. Denna stora amplitud i mellanårsvariation har haft betydelse för 

stränderna. Naturlig regim har årslånga perioder med högre eller lägre vattenstånd, medan 

naturanpassad följer ovanför nuvarande strategi. Långa perioder med lägre vattenstånd i 

naturanpassad än i nuvarande finns inte.  Detta syns om rullande treårsmedel av 

dygnsmedelvattenstånd studeras (Figur 8). 
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Figur 8. Rullande treårsmedel av dygnsmedelvattenstånd visar trögheten i takten på förändring av Vänerns 
vattenstånd. 

Naturanpassad strategi har framför allt en större inomårsvariation än nuvarande (Tabell 5 och 

Figur 11), men även mellanårsvariationen är större (Figur 9). Månadsmedianvattenståndet med 

den naturanpassade strategin är något större än för den naturliga regimen under alla månader, 

och ganska likt månadsmedianvattenståndet för den nuvarande regimen. Undantag är 

månaderna februari – juni, där den nuvarande strategin visar lägre månadsmedianvattenstånd 

jämfört med både den naturliga och den naturanpassade strategin (Figur 10). Månadsmedian för 

maj, som är så viktig för många djurs fortplantning, ligger på nivån 44,25 meter med nuvarande 

strategi och på fördelaktiga 44,5 meter för naturanpassad strategi. 

Andel år med vattenståndsvariationer större än 0,5 meter för hela året (Tabell 5) förekommer 

oftast i den naturliga regimen (79% av 30 år), följt av den naturanpassade (48% av 30 år) och 

därefter nuvarande strategi (38% av 30 år). Samma mönster syns också om man tittar enbart på 

vegetationsperioden, där vattenståndsvariationer på mer än 0,5 meter är ännu ovanligare i de 

naturanpassade och nuvarande strategierna (Tabell 5 och Figur 8, 9 och 10).  
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Tabell 5. Vattenståndsvariationen inom år med olika tappningsstrategier. Alla strategier är modellerade i 
klimatperioden 1991–2019. Källa: (Eklund, et al., 2022). 

Andelen år med 

vattenstånds-

variation större 

än (m) 

Hela 

året 

15 Apr - 

18 Okt 
Hela året 

15 Apr - 18 

Okt 
Hela året 

15 Apr - 18 

Okt 

Naturlig Naturlig 
Nuvarande 

p8v 

Nuvarande 

p8v 

Natur-

anpassad 5 

p8v 

Natur-

anpassad 5 

p8v 

0,7 0,66 0,24 0,14 0,03 0,21 0,07 

0,6 0,72 0,45 0,28 0,03 0,38 0,07 

0,5 0,79 0,59 0,38 0,14 0,48 0,24 

0,4 0,93 0,62 0,55 0,38 0,69 0,48 

0,3 0,97 0,83 0,79 0,55 0,97 0,76 

0,2 1 0,9 1 0,9 1 0,93 

0,1 1 1 1 1 1 1 
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Figur 9. Diagram med dygnsvattenstånd för alla ingående 30 år i perioden, för de tre regimerna. Tjock linje visar 
medelvärde och svart linje dämningsgräns. Källa: (Eklund, et al., 2022). 
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Figur 10. Variation i vattenstånd under årets olika månader. Boxplottar för varje månad för de tre regimerna 
räknat på perioden 1991-2019. Boxens nedre kant visar 25-percentil, övre kant 75-percentil, streck i mitten visar 
median och kryss medelvärde. Felstaplarna visar minimum och maximum. Extremvärden (outliers) visas som 
punkter. 

 

Figur 11. Variation i vattenstånd under årets olika månader utan naturlig för att lättare se skillnader mellan 
nuvarande och naturanpassad strategi. Boxplottar för varje månad för de två nu aktuella regimerna räknat på 
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perioden 1991-2019. Boxens nedre kant visar 25-percentil, övre kant 75-percentil, streck i mitten visar median 
och kryss medelvärde. Felstaplarna visar minimum och maximum. Extremvärden (outliers) visas som punkter. 

Månadsvattenstånden för den naturanpassade regimen har mycket större spridning än för den 

nuvarande regimen (Figur 11), men spridningen är betydligt lägre jämfört med naturlig regim 

(Figur 10). En kall vinter med låg tillrinning på grund av snö och kyla tillåts vattenståndet sjunka 

i den naturanpassade strategin, medan en blöt och mild vinter tillåts ge högre vattenstånd under 

årets första månader. Vårfloden tillåts komma tidigt på vårvintern eller sent på våren. En torr 

eller blöt sommar med liten eller stor tillrinning tillåts ge effekt på vattenståndet. Under oktober 

till december tillåts inte vattenståndet ha lika stor spridning som i naturlig vattenregim. Under 

hösten syftar både nuvarande och naturanpassad strategi till att hålla nere vattenståndet. 

Aspekten översvämningsrisk för samhället 

Extremvintern 2000–2001 skulle inte ha inneburit någon dramatisk skillnad med naturanpassad 

regim jämfört med nuvarande (Eklund, et al., 2022). Båda tappningsstrategierna skulle ha 

inneburit lägre nivåer i sjön än vad den naturliga skulle gett, under hela perioden från november 

2000 och framåt. Vid tillfällen med hög vårflod (som till exempel 1995) skulle den 

naturanpassade innebära högre vattenstånd i sjön än vad nuvarande regim skulle ge (Eklund, et 

al., 2022). 

Konsekvenser för friluftsliv med justerad tappningsstrategi 

Behoven för friluftslivet sammanfaller med naturvårdens behov av bevarande av öppna 

stränder. För friluftslivet är det också viktigt att sommarvattenstånden inte är så låga att det 

försämrar möjligheter till paddling, båtliv och bad. 

Vi bedömer att tappningsstrategin naturanpassad kommer medföra goda konsekvenser för 

friluftslivet. Liksom för naturvärden, behöver strategin kombineras med manuella 

skötselinsatser. Röjning av sly och vassbekämpning på badplatser kan återkommande behövas, 

men i mindre omfattning än om nuvarande strategi får fortsätta att verka.  

Sammanfattning av strategiernas måluppfyllelse 

Tabell 6 visar jämförelser mellan naturlig regim, nuvarande och naturanpassad strategi för 

viktiga ekologiska faktorer och om målen kan uppfyllas med naturanpassad strategi. Färgerna 

motsvarar respektive strategis färg i diagram.  
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Tabell 6. Sammanfattning med jämförelser av regimerna för viktiga ekologiska faktorer i vattenregim. 

Viktiga faktorer i 
vattenregimen 

Naturlig Nuvarande p8v Naturanpassad 5 
p8v 

Bedömning 

Stora vattenstånds-
variatoner. Främst 
inomårsvariationer 
med skillnad mellan 
låg- och högvatten, 
men även mellanårs-
variationer.  

Högsta inomårs- 
och mellanårs-
variationen av 
vattenståndet 
jämfört med olika 
regimer 

Lägsta variationen i 
vattenstånd, både 
inomårs- och 
mellanårsvariation. 
De högsta och 
lägsta vatten-
stånden är ändå 
lägre än respektive 
vattennivåstatistik 
för de andra 
analyserade 
regimerna  

Mellanårs- och 
inomårsvariationen 
av vattenståndet är 
högre än i 
nuvarande strategi 
men ändå mycket 
lägre än i naturlig 
regim 

Naturanpassad 
strategi har 
betydligt mindre 
amplitud än 
Naturlig, men nära 
hälften av åren 
(48%) har mer än 
0,5 m skillnad 
mellan hög- och 
lågvatten. Målet 
kan uppnås för 
inomårsvariation.  

Högvattnet och 
lågvattnet hamnar vid 
den årstid där det 
skulle ha hamnat om 
sjön var oreglerad 

-  Stor skillnad mot 
Naturlig regim. Ett 
riktigt högvatten på 
våren saknas och 
det hamnar istället 
på högsommaren.  

Högvattnet hamnar 
i maj-juni vilket är 
samma mönster 
som naturlig. 
Höjning i april och 
sänkning i juli. 

Naturanpassad 
strategi och följer 
samma säsongs-
mönster under ett 
normalår. Målet 
uppnås, även om 
lågvattnet blir 
betydligt högre än i 
naturlig regim. 

Högt vår- och 
försommarhögvatten, 
vilket också medför 
stor svämzon 

Månadsmedian för 
april-juni är högre 
än Nuvarande 
strategi och lägre 
än Naturanpassad  

Låga vår- och 
högsommarvatten-
stånd 

Markant högre 
vårhögvattenstånd 
än nuvarande 

Naturanpassad 
medför en stor och 
viktig förbättring 
jämfört med 
nuvarande. Målet 
kan uppnås. 

Gynnsamma 
förutsättningar för 
isprocesser som 
medför störningar i 
strandvegetationen 

Denna regim har 
det lägsta vatten-
ståndet i dec-jan-
feb när månads-
medianer studeras 

Månadsmedianer 
på vintern är något 
lägre jämfört med 
naturanpassad 

Denna strategi har 
högre vattenstånd 
på vintern än 
naturlig och 
Nuvarande. 
Variationen av 
vattenstånd är 
högre än 
nuvarande. 

Naturanpassad har 
bättre förutsätt-
ningar för is-
processer än 
nuvarande. De kan 
ske högre upp på 
stranden och även 
över en bredare 
amplitud. Målet kan 
uppnås om inte 
klimatförändringar 
förhindrar all 
isläggning. 

Nivån för 20% 
dränkning under 
vegetationsperiod, 
"indikation på alens 
nedre gräns" 

Medianvärde på 
nivå 44,5 m  

Medianvärdet 
ligger 15 cm lägre 
än i naturlig regim. 
nuvarande regim 
har den lägsta 
variationen i 
vattenståndet.  

Medianvärde 
samma som i 
Naturlig regim. Lite 
större variation än 
Nuvarande regim 
men ändå mycket 
lägre än i naturlig  

Al och andra löv-
träd kommer att 
påverkas av dränk-
ning högre upp på 
stranden i natur-
anpassad jämfört 
med nuvarande. 
Strategin kommer 
att minska igen-
växningen. Målet 
kan uppnås. 
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Viktiga faktorer i 
vattenregimen 

Naturlig Nuvarande p8v Naturanpassad 5 
p8v 

Bedömning 

Sommarvattenstånd 
som kan döda gran 
och andra syrebrist-
känsliga träd 
>44,75 m 

Inträffar under 11 
år av 29 under 
1991-2019 

Inträffar under 1 år 
av 29 under 1991-
2019 

Inträffar under 4 år 
av 29 under 1991-
2019 

Gran kommer att 
hinna etablera sig 
men inte bli 
gammal i strand-
linjen med naturan-
passad strategi. 
Målet kan uppnås. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis förespråkar Calluna den naturanpassade strategin ur naturmiljösynpunkt. 

Den är betydligt bättre än nuvarande strategi för flertalet faktorer. Årstidernas naturliga 

växlingar kommer att synas i vattenståndet under normalår. Snösmältning kommer att ge en 

vårflod och sedan även högt vattenstånd under den tid då gäddan leker och andra fiskar växer 

till i grunda områden. Torra somrar kommer vattenståndet att få sjunka ner till låga nivåer 

under början av hösten, vilket kan gynna vadarfåglar och andra höstflyttande fåglar.  

Under början av vintern (före nyår) är det ingen stor skillnad mellan naturanpassad och 

nuvarande strategi, men de vintrar (efter nyår) då isen lägger sig, kan isprocesser få verka både 

längre ned och högre upp på stränderna. Isprocesser är viktiga för att hindra igenväxning av 

stränder och även för att skrapa fram sandiga miljöer, vilket gynnar biologisk mångfald. Särskilt 

fågelskär i exponerade lägen kan gynnas av detta. Klimatförändringarna gör det dock tveksamt 

om det blir någon is ute på Vänern i framtiden. Isen lägger sig idag mest i vikarna där inte de 

exponerade skären berörs. 

Dränkning av al (och björk) kommer att ske med tillräcklig varaktighet högre upp på stranden i 

naturanpassad strategi och leda till minskad igenväxning i vattenlinjen. Jämfört med nuvarande 

strategi kommer dränkning av gran att ske på en högre nivå och under en känslig period av året, 

vilket kommer att leda till minskad igenväxning av gran. 

På öppna flacka strandängar, där starr och annan fuktälskande vegetation trivs, kommer 

tillräcklig dränkning under vegetationsperioden att ske. Det leder till att den torrare 

tuvåtelfuktängen pressas uppåt, och arealen strandängar ökar. 

Sammantaget verkar naturanpassad strategi vara en god kompromiss mellan många olika 

samhällsintressen och det vore bra om den kunde börja tillämpas, gärna i en adaptiv förvaltning 

så att den vid behov utvärderas och sedan modifieras. 
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Ämne: Re: Remiss tappningsstrategi Vänern
Från: Laila Gibson <laila.gibson@vanern.org>
Till: Dag Rogne; Ingemar Rosén; Linnéa Lyckerius; Peter Pettersson; Carina Gullberg 
<carina.gullberg@gullspang.se>; Frida Pettersson <frida.pettersson@karlstad.se>
Mottaget: 2022-06-15 15:12:49

Hej!

Eftersom Vänersamarbetet sitter i Vänerrådet och i Vänerrådets AU - och 
därmed arbetat länge med ta fram förslaget är det kanske mer lämpligt att 
respektive kommun svarar, för att säkerställa förankring i alla kommuner. 
Men vi har inte tagit något beslut om detta i Vänersamarbetets styrelse 
eller AU. Vi har AU i Vänersamarbetet den 27e så jag kan ta upp det då. 
Återkommer!

/Laila

Den 2022-06-15 15:10 skrev "Dag Rogne" <Dag.Rogne@saffle.se> följande:

Hej!

En liten fundering på om vi är remissinstans i kommunerna? Tänker att 
Vänersamarbetet är det forum som ev ska svara??

Hur är läget? :-)

Med vänlig hälsning

Dag Rogne
Kommunstyrelsens ordförande

66180 Säffle
Besöksadress: Kanaltorget 1
Anknytning         +46 (0) 533 68 15 01
Fax                       +46 (0) 533 133 06
Växel                    +46 (0) 533 68 10 00
E-post:                 dag.rogne@saffle.se
Webbplats:          www.saffle.se

 Tänk på miljön innan du skriver ut detta dokument.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Linnéa Lyckerius <Linnea.Lyckerius@saffle.se>
Skickat: den 15 juni 2022 11:29
Till: Dag Rogne <Dag.Rogne@saffle.se>; Ingemar Rosén 

<Ingemar.Rosen@saffle.se>
Ämne: Remiss tappningsstrategi Vänern

Hej!



Remiss om tappningsstrategi kom inte med under beredningen i måndags?

Med vänlig hälsning

Linnéa Lyckerius
Kommunsekreterare

66180 Säffle
Besöksadress: Kanaltorget 1
Anknytning           +46 (0) 533 68 15 06 Fax Växel                   

+46 (0) 533 68 10 00
E-post:                linnea.lyckerius@saffle.se
Webbplats:          www.saffle.se

 Tänk på miljön innan du skriver ut detta dokument.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 
och kompletterande lagstiftning. För ytterligare information om hur dina 
personuppgifter behandlas och om dina rättigheter, se kommunens hemsida 
www.saffle.se.
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