KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma, torsdagen den 3 juni 2021, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.
OBS! Sammanträdet kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams.
1

Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av
protokollet

2

Meddelanden

3

Budgeteffekter av anpassning till RKR:s rekommendation R2 intäkter

4

Antagande av reviderad avfallstaxa

5

Godkännande av exploateringsavtal avseende marköverlåtelse mellan Lomma
kommun och Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB avseende fastigheten
Lomma 25:1 m.fl. (Trädgårdsstaden)

6

Parkeringsstrategi för cykel och bil i Lomma kommun och parkeringsnorm för
cykel och bil i Lomma kommun - beslut om antagande

7

Förslag till bemyndigande gällande utfärdande av föreskrifter om förbud mot
att vistas på särskilt angivna platser

8

Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och
kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen för att möjliggöra
justering av protokoll med elektronisk signatur

9

Motion från Kristina Thored (FB) och Staffan Åkerlind (FB) om utvecklande av
sportcenter på Borgeby IP-område

10 Motion från Fredrik Sverkersten (FB) om riktlinjer för svarstid på motioner
11 Motion från Kristian Lindsjö (FB) om skydd för så kallade visselblåsare i Lomma
kommun

Lomma 2021-05-25
Anders Berngarn
Kommunfullmäktiges ordförande

Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2021-05-25
Intygar
Maria Zingmark
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige
2021-06-03

3

Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-28

KS § 49

KS KF/2020:56 - 041

s. 9 (31)

Budgeteffekter av anpassning till RKR:s rekommendation R2 intäkter
Ärendebeskrivning
Lomma kommun kommer från och med 2021 följa Rådet för kommunal redovisning
(RKR) rekommendation R2 från december 2019, vilket påverkar redovisningen av
investeringsbidrag och gatukostnadsersättning. Budgeteffekterna av förändringen för
verksamheterna föreslås hanteras genom en tilläggsbudget på totalt 3,2 mnkr 2021
samt en justering av budgeterad internränta.
Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2021-04-15 för förslaget. Ekonomiavdelningen
har utifrån budget 2021 tagit fram en beräkning av hur förändringen påverkar
verksamheternas budget 2021. Budgetmässigt påverkas verksamheterna av både
minskade intäkter men även av internränteintäkt som beräknas på det skuldförda
värdet, där ränteeffekten hanteras genom en justering direkt med
finansredovisningens internräntekostnad. I budgetförutsättningarna inför 2022-2025
har nämnderna blivit kompenserade för uteblivna investeringsbidrag och justering har
gjorts mellan nämnderna och finansförvaltningen vad gäller internräntan.
Intäkter 2020-2024

Belopp per år

Internränta

TN Skattefinansierad
verksamhet

2 911 tkr

1 032 tkr

TN
Fastighetsverksamhet

216 tkr

48 tkr

KFN Fritidsverksamhet

53 tkr

10 tkr

Totalt

3 180 tkr

1 090 tkr

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 85.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 85
‒ Skrivelse 2021-04-15 från ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Ombudgetera 2 911 tkr till tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet
‒ Ombudgetera 216 tkr till tekniska nämnden fastighetsverksamhet
‒ Ombudgetera 53 tkr kultur och fritidsnämnden fritidsverksamhet

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
‒
‒
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Ovanstående ombudgetering finansieras genom att 2021 års budgeterat resultat
sänks med motsvarande belopp, totalt 3 180 tkr
Ombudgetera mellan nämnderna och finansförvaltningen för konsekvenserna vad
gäller interna ränteintäkter/-kostnader, där det är relevant.

______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomiavdelningen
Vår referens:
Samuel Sköld
Direkttel:
040-641 11 77
E-post:

2021-04-15

Samuel.skold@lomma.se

Diarienr:
Er referens:

Budgeteffekter av anpassning till RKR:s rekommendation R2 intäkter
Ärendet
Lomma kommun kommer från och med 2021 följa Rådet för kommunal redovisning (RKR)
rekommendation R2 från december 2019, vilket påverkar redovisningen av investeringsbidrag och
gatukostnadsersättning. Budgeteffekterna av förändringen för verksamheterna föreslås hanteras genom
en tilläggsbudget på totalt 3,2 mnkr 2021 samt en justering av budgeterad internränta.
Bakgrund/analys
Ny redovisningslag för kommunal sektor började gälla 1 jan 2019. Rådet för kommunal redovisning, RKR,
som är ett normerande organ, tog under 2019 fram ett antal rekommendationer. Rekommendationerna
har framställts som konsekvensändringar av lagen.
RKR R2 från november 2019 handlar om hur redovisning av investeringsbidrag ska ske.
Enligt den nya rekommendationen ska endast offentliga bidrag redovisas på skuldsidan i balansräkningen
och intäktsföras i takt med förbrukning av anläggningen, medan övriga bidrag och
gatukostnadsersättning istället ska intäktsföras i sin helhet när anläggningen är färdigställd. Förändringen
motiveras med att ett investeringsbidrag inte kan vara en skuld eftersom det inte finns någon framtida
förpliktelse gentemot bidragsgivarna.

Lomma kommun kommer från och med 2021 följa RKR:s rekommendation. Konkret innebär detta att en
överenskommen gatukostnadsersättning från en exploatör inte kan möta de framtida kostnader som
uppstår i form av kapitalkostnader av den genomförda infrastrukturen (gator, torg mm). Intäkterna blir
som en effekt av detta av engångskaraktär och ska därmed inte budgeteras, i likhet med hanteringen av
till exempel exploateringsresultat eller reavinster vid avyttring av fast egendom. Dessa intäkter
särredovisas i nämndens och kommunens resultat.
Vid övergång till ny redovisningsprincip sker förändringen via eget kapital och inte via resultaträkningen.
Det innebär att den bokförda skuld på ca 83 mnkr som avser dessa medel kommer att föras till eget
kapital.
Effekterna för framförallt skattefinansierad verksamhet inom tekniska nämnden, men även till viss del
fastighetsverksamheten samt till mindre del kultur- och fritidsnämnden, blir att nämnden förlorar
budgeterade intäkter (den årliga upplösningen av skulden) och bör kompenseras med motsvarande
budgetutrymme för att inte påverka nämndens budgetförutsättningar som en konsekvens av
regelförändringen.
Likviditetsmässigt påverkar förändringen inte kommunens situation vilket ligger i linje med förslaget att
kompensera nämnderna för dessa effekter.
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Ekonomiavdelningen har utifrån budget 2021 tagit fram en beräkning av hur förändringen påverkar
verksamheternas budget 2021. Budgetmässigt påverkas verksamheterna av både minskade intäkter
men även av internränteintäkt som beräknas på det skuldförda värdet, där ränteeffekten hanteras
genom en justering direkt med finansredovisningens internräntekostnad. I budgetförutsättningarna
inför 2022-2025 nämnderna blivit kompenserade för uteblivna investeringsbidrag och justering har
gjorts mellan nämnderna och finansförvaltningen vad gäller internräntan.
Intäkter 2020-2024

Belopp per år

Internränta

TN Skattefinansierad
verksamhet

2 911 tkr

1 032 tkr

TN Fastighetsverksamhet

216 tkr

48 tkr

KFN Fritidsverksamhet

53 tkr

10 tkr

Totalt

3 180 tkr

1 090 tkr

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

•

Ombudgetera 2 911 tkr till tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet

•

Ombudgetera 216 tkr till tekniska nämnden fastighetsverksamhet

•

Ombudgetera 53 kultur och fritidsnämnden fritidsverksamhet

•

Ovanstående ombudgetering finansieras genom att 2021 års budgeterat resultat sänks med
motsvarande belopp, totalt 3 180 tkr

•

Ombudgetera mellan nämnderna och finansförvaltningen för konsekvenserna vad gäller interna
ränteintäkter / -kostnader, där det är relevant.

Lomma 2021-04-16

Samuel Sköld
Ekonomichef

Elisabet Andersson
Budgetekonom

Kommunfullmäktige
2021-06-03
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Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 30 (31)

2021-04-28

KS § 60

KS KF/2021:103 - 450

Antagande av reviderad avfallstaxa
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-22, § 25, att föreslå kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige att besluta anta förslag till reviderad avfallstaxa.
Den reviderade taxan ska enligt tekniska nämndens förslag börja gälla 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-03, § 81, att fastställa en ny
renhållningsordning för Lomma kommun, bestående av gemensam kretsloppsplan
"Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma,
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad" och
"Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun". Den nya renhållningsordningen
började gälla 2021-01-01.
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2021-04-15 att tekniska nämndens
förslag till reviderad avfallstaxa för Lomma kommun innebär en anpassning till de nya
föreskrifterna för avfallshantering i Lomma kommun. Förslaget till reviderad
avfallstaxa som har utarbetats i samråd med SYSAV innefattar vidare ett förslag till
sänkning av vissa avgifter i avfallstaxan. I skrivelse 2021-02-19 redogör tekniska
avdelningen för samtliga förslag till revideringar av avfallstaxan för Lomma kommun.
Kommunledningskontoret konstaterar vidare att tekniska nämndens förslag till
reviderad avfallstaxa för Lomma kommun innefattar ett bemyndigande till tekniska
nämnden om att fastställa avgifterna i taxan baserat på renhållningsindex A12:2MD,
Insamling av hushållsavfall med specialfordon, inklusive drivmedel, vilket framgår av 3
§ i förslaget till reviderad avfallstaxa.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 89.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 89
‒ Skrivelse 2021-04-15 från kommunledningskontoret
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-03-22 § 25
‒ Skrivelse 2021-02-19 från tekniska avdelningen, inklusive bilagor
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige fastställer reviderad avfallstaxa för Lomma kommun i enlighet
med tekniska nämnden förslag. Den reviderade taxan gäller från och med 202107-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
‒

s. 31 (31)

2021-04-28

Tekniska nämnden bemyndigas att framöver revidera avgifterna i taxan baserat på
renhållningsindex A12:2MD, Insamling av hushållsavfall med specialfordon,
inklusive drivmedel.

______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunfullmäktige
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2021-04-15

Maria Franzén
040-641 16 45
maria.franzen@lomma.se
KS KF/2021:103

Er referens:

Förslag till reviderad avfallstaxa för Lomma kommun

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar följande:
-

Kommunfullmäktige fastställer reviderad avfallstaxa för Lomma kommun i enlighet med
tekniska nämnden förslag. Den reviderade taxan gäller från och med 2021-07-01, varvid nu
gällande taxa upphör att gälla.
Tekniska nämnden bemyndigas att framöver revidera avgifterna i taxan baserat på
renhållningsindex A12:2MD, Insamling av hushållsavfall med specialfordon, inklusive
drivmedel.

Ärende
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-22, § 25, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att besluta anta förslag till reviderad avfallstaxa. Den reviderade taxan ska enligt
tekniska nämndens förslag börja gälla 2021-07-01.
Bakgrund/analys
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-03, § 81, att fastställa en ny renhållningsordning för Lomma
kommun, bestående av gemensam kretsloppsplan "Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan
2021–2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge
och Ystad" och "Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun". Den nya renhållningsordningen
började gälla 2021-01-01.
Tekniska nämndens förslag till reviderad avfallstaxa för Lomma kommun innebär en anpassning till
de nya föreskrifterna för avfallshantering i Lomma kommun. Förslaget till reviderad avfallstaxa som
har utarbetats i samråd med SYSAV innefattar vidare ett förslag till sänkning av vissa avgifter i
avfallstaxan. I skrivelse 2021-02-19 redogör tekniska avdelningen för samtliga förslag till revideringar
av avfallstaxan för Lomma kommun.
Kommunledningskontoret konstaterar att tekniska nämndens förslag till reviderad avfallstaxa för
Lomma kommun innefattar ett bemyndigande till tekniska nämnden om att fastställa avgifterna i
taxan baserat på renhållningsindex A12:2MD, Insamling av hushållsavfall med specialfordon,
inklusive drivmedel, vilket framgår av 3 § i förslaget till reviderad avfallstaxa.
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Om kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad avfallstaxa för Lomma kommun i enlighet
med tekniska nämndens förslag kan beslutet formuleras enligt ovan.
Beslutsunderlag
- Protokoll från tekniska nämnden 2021-03-22 § 25
- Skrivelse 2021-02-19 från tekniska avdelningen, inklusive bilagor
Samråd
I samband med beredningen av ärendet har samråd skett internt på kommunledningskontoret.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har kommunledningskontoret inte genomfört någon
barnkonsekvensanalys i samband med ärendets beredning.

Maria Franzén
Utredare
Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden
Teknisk chef
Författningssamlingen
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tekniska avdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

Inför TNAU 20210315

Mattias Persson
040-641 10 56
Mattias.Persson@lomma.se
TN/2021:59 – 450

Antagande av ny avfallstaxa för Lomma Kommun
Ärendebeskrivning

Genom tjänstekoncessionsavtal bedriver Sysav sedan 1 januari 2017 avfallsverksamheten i Lomma
kommun, samt administrerar avfallskollektivet med dess intäkter och kostnader. Med denna skrivning
föreslår Sysav antagande av en ny avfallstaxa för Lomma kommun.
De nyligen antagna föreskrifterna för avfallshantering i Lomma kommun förutsätter en formell
anpassning av avfallstaxan till dessa, vilket utgör en grund i det förslag som presenteras.
Avfallskollektivet i Lomma har sedan start haft ett positivt resultat varje år. Resultatet har inte minskat i
den omfattning som förmodades, trots indexhöjning av entreprenörspriserna, införande av nationell
förbränningsskatt eller beräkningar av den förändring den nya fördelningsnyckeln kommer medföra (för
fördelning av behandlingskostnader vid Sysavs återvinningscentraler (ÅVC) från 2021-01-01).
Med bakgrund av ovanstående ser Sysav att det finns anledning att sänka vissa avgifter i avfallstaxan för
att inte fortsätta öka den ingående balans som finns redan idag.
Samtliga föreslagna förändringar förklaras nedan.
Uppdatera texten i 1-4 §§ samt ändrad disposition
Sysav föreslår en förändring av den text som finns i 1–4 §§ för att göra den så tydlig som möjligt för
kunden, ta bort överflödig text och uppdatera inaktuell text. Ny text har bland annat lagts till gällande
vad som gäller vid anmälan av utebliven tömning, för att det ska finnas möjlighet för Sysav och
entreprenören att agera innan nästa tömning. Text för att (om behov finns) kunna indexera taxans
avgifter har lagts till.
Dispositionen av avgifterna har förändrats, så att till exempel alla helårsabonnemang för villor kommer
först och fritidsabonnemangen efter.
Sänka vissa avgifter
Lomma kommuns goda ekonomiska resultat beror mycket på de låga restavfallsmängder som
kommunen genererar och som år 2020 låg på 117kg/person, minst i Sysavregionen. Trots ökad
befolkningsmängd har Lomma inte ökat sina restavfallsmängder. Detta medför att en kostnadsökning
som förbränningsskatten inte får samma effekt då mängderna minskar. För att fortsätta denna positiva
trend förslås en sänkning av avgifterna för fyrfacksabonnemangen för villahushållen (med 130 kr på det
vanligaste fyrfacksabonnemanget) och matavfallet (cirka 20%) för flerfamiljshus och verksamheter.
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Fastighetsnära sortering av förpackningar, returpapper är en förutsättning för god utsortering och
därmed minskade restavfallsmängder.
En mindre sänkning föreslås även för trädgårdsavfallskärl för 190-liter. Enligt förslaget längre ner
föreslås även en höjning av 370-literskärlen för trädgårdsavfall av arbetsmiljöskäl. För att göra 190-liter
mer attraktivt föreslås därför även en sänkning av detta abonnemang.
Öka differentieringen mellan fyrfackskärl och tvåfackskärl
För att fortsätta samma positiva trend med god utsortering och minskade avfallsmängder föreslås
samtidigt en ökad avgift för tvåfackskärl (öka skillnaden mellan tvåfackskärl och fyrfackskärl ytterligare).
Detta gäller både helårsabonnemang och fritidsabonnemang. Kostnaden ökar med 125 kr för ett
helårsabonnemang.
Ta bort 90- och 370-literskärl för restavfall
En uppdatering av abonnemangen föreslås för att ta bort sådana abonnemang som inte används idag
eller som orsakar problem. Ett av dessa är 90-literskärl för restavfall. Detta är ett helårsabonnemang för
en- och tvåfamiljshus för de som komposterar sitt matavfall. Dessa kärl skapar problem vid tömningen
då kärlen är för små och passar inte på bilen, vilket medför att chauffören behöver göra tömningen för
hand. Det är idag 7 stycken abonnenter som har detta abonnemang och som därmed får byta till 140literskärl, vilket är 70 kr dyrare per år. Komposteras matavfallet samt om tidningar och förpackningar
sorteras ut är 370-literskärl, för restavfallet som blir kvar, väldigt stort. Förslaget är att ta bort dessa
största kärl som idag används av 7 abonnenter. Dessa abonnenter kan istället ha kärl på 240-liter.
Ta bort fritidsabonnemanget med 12 tömningar på kärl 1 och tvåfackskärl, samt ett av abonnemangen
med 17 tömningar
I Lomma finns många olika typer av fritidsabonnemang, tömning 12 eller 17 gånger på kärl 1 respektive
tvåfackskärlen samt olika storlek på kärlen. Lomma kommun har totalt 18 stycken hushåll som har
fritidsabonnemang. Samtliga helårsabonnemang har tömning varannan vecka samt varje vecka under
sommaren. Detta motsvarar 17 tömningar för fritidsabonnemangen. Förslaget är att även
fritidsabonnemangen följer denna frekvens och att abonnemanget med 12 tömningar på kärl 1 och
tvåfackskärlen därför tas bort. Det är 6 stycken abonnenter som har 12 tömningar idag och som i så fall
ändras till abonnemanget med 17 tömningar. Abonnemanget är mellan 700-810 kr dyrare per år
(beroende på om du har fyrfack eller tvåfack). Förslaget är även att ta bort fritidsabonnemanget för
tvåfackskärl på 370-liter, då det inte finns någon som har detta abonnemang idag.
Ta bort överflödiga restavfallsabonnemang för flerfamiljshus
Det finns en stor valmöjlighet för flerfamiljshus och verksamheter gällande volym och tömningsintervall
för tömning av restavfallskärl. De mindre kärlen (140-, 190- eller 240-liter) som töms två gånger i veckan
eller mer används inte av någon i dagsläget (1 abonnent har 190-literskärl med tömning 104 gånger) och
föreslås därför tas bort. Det finns många andra alternativ att välja mellan istället.
Lägga till sommarabonnemang för verksamheter samt evenemangsabonnemang
Sysav föreslår att lägga till sommarabonnemang för verksamheter som endast är öppna delar av året, till
exempel en glasskiosk. Samt abonnemang för den som ska anordna ett tillfälligt evenemang, t.ex. ett
scoutläger på en plats där det i vanliga fall inte finns soptömning.
Höja avgiften på 370-liters trädgårdskärl
Trädgårdsavfallet som samlas in i 370-literskärl är ett arbetsmiljöproblem då kärlen blir väldigt tunga.
Att tömma ett stort och tungt kärl medför även en risk att kärlet går sönder vid tömning på grund av
belastningen. Detta medför ökade kostnader för köp av kärl. Genom att höja avgiften på 370-liter styr
taxan mot en minskad anslutning till abonnemangen på 370-liter och därmed minskade
arbetsmiljöproblem.
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Ta bort fritidsabonnemang för trädgårdsavfall
Förutom det ordinarie abonnemanget för trädgårdsavfall på 20 tömningar så finns det i Lomma idag
även ett fritidsabonnemang med 12 tömningar per år. Det är svårt för entreprenören att hålla reda på
dessa olika abonnemang och det troliga är att dessa abonnenter även får 20 tömningar per år. Det är
idag 10 abonnenter som har fritidsabonnemanget, och endast 2 av dessa har även fritidstömning på
abonnemang för rest- och matavfall (de andra 8 har helårsabonnemang). Förslaget är att ta bort
fritidsabonnemanget för trädgårdsavfall. Om abonnenterna vill ha kvar trädgårdstömningen men med
20 tömningar/år kommer förändringen för 5 abonnenter innebära en förändring av kostnaden med 230
kr/år (med den nya föreslagna kostnaden), för 4 abonnenter 355 kr/år och för 1 abonnent 670 kr/år
(med den nya föreslagna kostnaden).
Ta bort containerhämtning av grovavfall
Sedan Sysav tog över avfallsverksamheten är det ingen abonnent som har velat få grovavfall hämtat i
container. Det skapar även problem vid avlämningen på Sysav då avfallet måste sorteras manuellt och
det finns en stor risk att containern kommer att innehålla sådant som inte är grovavfall (farligt avfall och
elektronik). Därför föreslås att abonnemanget tas bort. Det går fortfarande att transportera grovavfall
till en av Sysavs ÅVCer eller få hämtat kollin vid fastigheten (pris enligt taxan).
Införa extra tömning som kompletterar avfallsföreskrifterna
Kommunen har en renhållningsskyldighet enligt miljöbalken och ska tömma hushållsavfallet hos
kommuninvånarna, bland annat så att det inte uppstår olägenhet för människa eller miljö. Detta innebär
att kärlen till slut måste tömmas även om avfallet är felsorterat, felemballerat eller om vägen inte är
farbar. Att tömma vid dessa förutsättningar innebär dock extra arbete för entreprenören, då t.ex. ett
annat fordon måste användas, eftersortering av materialet måste göras eller det tar extra tid eller
personal att utföra tömningen. Entreprenören ska ha ersättning enligt upphandlingen för detta extra
arbete, vilket innebär att en taxa för att täcka kostnaderna behöver införas. Avgiften är en sista utväg
för att kunna utföra tömningen. Det kommer alltid att föregås av dialog med kunden och andra
alternativ på rättning för att kunden inte ska behöva betala den extra avgiften.
Denna avgift skulle i så fall vara tillämplig som ett alternativ i områden där det finns problem med
framkomligheten. Denna avgift skulle innebära att en abonnent som har fyrfackskärl skulle få en extra
avgift på 5 500 kr/år, om hämtning ska ske på fastighet där det inte går att köra fram till fastigheten.
Ändra hur avgifterna för tömning av fettavskiljarslam anges
Förslaget är att ändra avgifterna för tömning av fettavskiljarslam till ett pris per tömning istället för pris
per år. Avgifterna är samma som tidigare. Detta blir tydligare för kunden och underlättar i
kundhanteringssystemet.
Ta bort del av containerabonnemang
Det är en handfull abonnenter som har abonnemang på container och i dagsläget ingen som har
abonnemang på just lastväxlare eller liftdumper. Direkttömmande räcker för den efterfrågan som finns
och förslaget är därför att ta bort lastväxlarcontainer och liftdumper. Det finns inte möjlighet att på
Sysav ta emot container med matavfall. Därför föreslås matavfallhämtning tas bort även med
direkttömmande container.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta:
-

Att anta föreslagen avfallstaxa att gälla från och med 1 juli 2021 i enlighet med bilaga.
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Mattias Persson, teknisk chef

Bilagor
-

Förslag på ny avfallstaxa
Avfallstaxa med ändringsmarkeringar
(ny text är grön och förslag att ta bort text visas med röd överstruken text)
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F. 2.2 AVFALLSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN
Denna taxa för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Lomma kommun
har beslutats med stöd av 27 kap. 4 § Miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige
20xx-xx-xx, xx §. Taxan gäller från 1 juli 2021.
1§
Kommunens skyldigheter
Kommunen ansvarar för avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och benämns i denna taxa
hushållsavfall. hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. För hanteringen
gäller Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun i kommunens Renhållningsordning.
Kommunens renhållningsansvar åvilar tekniska nämnden och verkställs av Sysav.
samhällsbyggnadsförvaltningen eller den till vilken kommunen uppdragit att verkställa
kommunens renhållningsskyldighet.
2§
Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet
Avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom
kommunens försorg ska erläggas till Sysav. den till vilken kommunen har uppdragit att
verkställa kommunens renhållningsskyldighet. Debitering och uppbörd av avgifterna enligt
denna renhållningstaxa sker två gånger per år.
Avgiftsskyldig är fastighetsinnehavare. Med fastighetsinnehavare avses den som är
fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare.
Ändring av ägandeförhållandena eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast
anmälas till Sysav. den till vilken kommunen har uppdragit att verkställa kommunens
renhållningsskyldighet. Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren
inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället eller då avfallsbehållaren inte använts.
Utebliven tömning ska anmälas inom nedanstående tidsspann för att felet ska kunna avhjälpas
inom skälig tid. Anmäls utebliven tömning efter nedanstående tidsspann står fastighetsägaren
för kostnaden för extra tömning efter beställning (enligt 6 § punkt 3.6).
• Inom 3 dagar från ordinarie tömningsdag vid tömning varje eller varannan vecka
• Inom 6 dagar från ordinarie tömning vid tömning var fjärde vecka
3§
Indexreglering
Till grund för indexreglering ligger renhållningsindex A12:2MD, Insamling av hushållsavfall
med specialfordon, inklusive drivmedel. Regleringen träder i kraft den 1 januari året efter
avstämningsperioden och är sedan fast hela året ut. Indexreglering kan ske första gången
2022-01-01 och omfattar index för avstämningsperioden augusti 2020 (basmånad) till augusti
2021. Tekniska nämnden fastställer avgifterna i taxan baserat på index.
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4§
Taxans olika delar
Ju mer du som abonnent sorterar och återvinner, desto mer minskar mängden avfall som ska
hämtas, och därmed även kostnaden. Avfallstaxan består av grundavgift, rörlig avgift och
tilläggsavgifter, som tillsammans blir den årliga avgiften för avfallshanteringen. En- och
tvåfamiljshus som har fått beviljat uppehåll betalar grundavgift under uppehållsperioden.
Utöver detta kan det tillkomma avgifter för olika extra tjänster. Grundavgiften betalas för
samtliga hushåll och verksamheter, även de som har fått beviljad dispens. enligt 56-58 §§ i
Föreskrifter om avfallshantering för Lomma kommun.
När hushåll har beviljats att dela kärl ska grundavgiften betalas för varje hushåll. Den rörliga
avgiften delas upp på de hushåll som delar abonnemang.
I de fall tillämplig bestämmelse om avgift saknas ska tekniska nämnden bestämma avgiften
utifrån grunderna i 27 kap 6 § miljöbalken och med ledning av i taxan fastställda avgifter.
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnaderna för debitering och kundtjänst, medlemskap
i branschorganisation, information och utveckling, del i kommungemensamma funktioner,
insamling och behandling av farligt avfall, återvinningscentral, m.m. Den rörliga avgiften
varierar beroende på storleken på kärlet, tömningsintervallet och vilken sorts avfall det gäller.
Vid användning av gemensamma kärl eller avfallslösningar mellan fastighetsinnehavare
(enligt Föreskrifter om avfallshantering Lomma kommun) ska samtliga fastighetsinnehavare
betala grundavgift. Den rörliga avgiften betalas utifrån antal abonnemang och kostnaden delas
av fastighetsinnehavarna.
5§

Avgifter

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.

Innehåll:
1. En- och tvåfamiljshus
- Helårsabonnemang
- Fritidsabonnemang
2. Flerfamiljshus och verksamheter
- Helårsabonnemang
- Sommarabonnemang
- Evenemangsabonnemang
3. Övriga extra tjänster
- Trädgårdsavfall
- Grovavfall
- Gångavstånd
- Större mängder restavfall
- Extra hämtning
- Tvätt av kärl och container
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4. Slam- och fettavskiljare
- Slamavskiljare
- Fettavskiljare
- Övriga extra tjänster
- Tillfälliga toalettvagnar
5. Container
- Direkttömmande
- Liftdumper
- Lastväxlare

1. En- och tvåfamiljshus
1.1 HELÅRSABONNEMANG – FYRFACKSKÄRL, TVÅFACKSKÄRL ELLER RESTAVFALLSKÄRL
1.2 Två stycken fyrfackskärl för fastighetsnära källsortering
Helårsabonnemang - fyrfackskärl
Kärlstorlek, liter
kärl 1 + kärl 2
370 + 370
370 + 370

Antal tömningar per år
kärl 1 respektive 2
31/13
52/13

Grundavgift Rörlig avgift
570
570

1910 1 780
3560 3 430

Summa kr/år
2480 2 350
4130 4 000

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36.
52 tömningar: Tömning varje vecka.
13 tömningar: Tömning var fjärde vecka.

1.3 Tvåfackskärl för sortering av restavfall och matavfall
Helårsabonnemang - tvåfackskärl
Kärlstorlek, liter
240
240
370
370

Antal tömningar per år
31
52
31
52

Grundavgift
570
570
570
570

Rörlig avgift
2 040 2 165
3 895 4 020
2 255 2 380
4 190 4 315

Summa kr/år
2 610 2 735
4 465 4 590
2 825 2 950
4 760 4 885

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36.
52 tömningar: Tömning varje vecka.

Utformning tvåfackskärl:
Ett kärl uppdelat i två fack för sortering av restavfall och matavfall.
Utformning fyrfackskärl
Kärl 1 rymmer 370 liter och är uppdelat i fyra fack för sortering av restavfall, matavfall,
tidningar och färgade glasförpackningar.
Kärl 2 rymmer 370 liter och är uppdelat i fyra fack för sortering av pappers-, plast-, metalloch ofärgade glasförpackningar.
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Ett kärl för endast restavfall (kräver dispens för kompostering av matavfall)
Helårsabonnemang - endast restavfall (kräver dispens för kompostering av matavfall)
Kärlstorlek, liter
90
140
190
240
370

Antal tömningar per år
13
13
13
13
13

Grundavgift Rörlig avgift
570
430
570
500
570
550
570
620
570
780

Summa kr/år
1000
1 070
1 120
1 190
1 350

13 tömningar: Tömning var fjärde vecka.

1.2 FRITIDSABONNEMANG - FYRFACKSKÄRL ELLER TVÅFACKSKÄRL
Fritidsabonnemang - fyrfackskärl
Tömningsperioden för fritidsabonnemang är vecka 16-39.
Kärlstorlek, liter
kärl 1 + kärl 2
370 + 370
370 + 370

Antal tömningar per år
kärl 1 respektive 2
12/5
17/5

Grundavgift Rörlig avgift
570
570

860
1560 1 530

Summa kr/år
1430
2130 2 100

12 tömningar: Tömning varannan vecka.
17 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36.
5 tömningar: Tömning var fjärde vecka.

Fritidsabonnemang - tvåfackskärl
Tömningsperioden för fritidsabonnemang är vecka 16-39.
Kärlstorlek, liter
240
240
370
370

Antal tömningar per år
12
17
12
17

Grundavgift Rörlig avgift
570
905
570
1 630 1 680
570
985
570
1790

12 tömningar: tömning varannan vecka.
17 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36.
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2. Flerfamiljshus och verksamheter, kärl och underjordsbehållare
2.1 HELÅRSABONNEMANG FÖR FLERFAMILJSHUS OCH VERKSAMHETER
Helårsabonnemang - Matavfall
Kärlstorlek, liter
140
140
140
140

Antal tömningar per år
26
52
104
156

Grundavgift
240
240
240
240

Rörlig avgift
760 560
1760 1 360
5760 4 760
9760 7 760

Summa kr/år
1000 800
2000 1 600
6000 5 000
10000 8 000

Grundavgift Rörlig avgift
570
895
570
1 680
570
4 745
570
1 010
570
1 905
570
5 195
570
1 120
570
2 130
570
5 645
570
8 430
570
1 480
570
2 850
570
7 220
570
8 930
570
2 435
570
4 765
570
13 475
570
15 430

Summa kr/år
1 465
2 250
5 315
1 580
2 475
5 765
1 690
2 700
6 215
9 000
2 050
3 420
7 790
9 500
3 005
5 335
14 045
16 000

Helårsabonnemang - Restavfall
Kärlstorlek, liter
140
140
140
190
190
190
240
240
240
240
370
370
370
370
660
660
660
660

Antal tömningar per år
26
52
104
26
52
104
26
52
104
156
26
52
104
156
26
52
104
156

2.3 Underjordsbehållare
Helårsabonnemang underjordsbehållare - Restavfall
Behållarstorlek, m3
5

Antal tömningar per år
52

Grundavgift Rörlig avgift
570
46 930

Summa kr/år
47 500

Helårsabonnemang underjordsbehållare - Matavfall
Behållarstorlek, liter
750

Lomma kommun
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240
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2.2 SOMMARABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER
Halvårsabonnemang - Matavfall
Kärlstorlek, liter
140
140
140

Antal tömningar per år
13
26
52

Rörlig avgift kr/år
300
675
1 700

13 tömningar: Tömning varannan vecka mellan vecka 14–39.
26 tömningar: Tömning varje vecka mellan vecka 14–39.
52 tömningar: Tömning två gånger per vecka mellan vecka 14–39.

Halvårsabonnemang - Restavfall
Kärlstorlek, liter
370
370
660
660

Antal tömningar per år
13
26
26
52

Rörlig avgift kr/år
1 530
3 080
2 235
5 025

13 tömningar: Tömning varannan vecka mellan vecka 14–39.
26 tömningar: Tömning varje vecka mellan vecka 14–39.
52 tömningar: Tömning två gånger per vecka mellan vecka 14–39.

2.3 EVENEMANG
Total kostnad:
Utöver tömningspriset nedan tillkommer kostnad på 250 kr/kärl för utsättning, hemtagning,
samt tvätt av kärl.
Tillfälligt abonnemang - restavfalls-, matavfalls- eller tvåfackskärl
Kärlstorlek, liter
140 (matavfall)
370

Kostnad per tömning och kärl
50
50

Utsättning, hemtagning och tömning sker vardagar mellan kl. 06.30 -16.00. Maximal tid för
uthyrning av kärl är en vecka. Tömning, utsättning och hemtagning sker på en plats med
hårdgjord yta. Kunden ansvarar för att kärlen är tillgängliga för tömning/utsättning och
hemtagning.
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3. Övriga extra tjänster
3.1 KÄRLHÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL FRÅN EN-, TVÅ- OCH FLERFAMILJSHUS
Helårsabonnemang
Trädgårdsavfall hämtas under veckorna 11-50.
Kärlstorlek, liter
190
240
370

Antal tömningar per år
20
20
20

Grundavgift Rörlig avgift
240
630 510
240
680
240
780 1 060

Summa kr/år
870 750
920
1020 1 300

20 tömningar: Tömning varannan vecka.

Fritidsabonnemang
Tömningsperioden för fritidsabonnemang är vecka 16-39.
Kärlstorlek, liter
190
240
370

Antal tömningar per år
12
12
12

Grundavgift Rörlig avgift
240
280
240
325
240
390

Summa kr/år
520
565
630

12 tömningar: tömning varannan vecka.

3.2 HÄMTNING AV GROVAVFALL FRÅN EN-, TVÅ- OCH FLERFAMILJSHUS
Hämtning av löskolli
Hämtning sker varannan vecka efter schema (schema finns på Sysavs hemsida), och
beställning sker senast fredagen innan hämtningsveckan.
Grovavfall, löskolli
Framkörningsavgift
Avgift per kolli

Avgift kr/hämtning
90
45

Container för grovavfall
Behandlingsavgift tillkommer, kontakta kundtjänst för aktuella priser.
Containerstorlek, m3
3-12

Avgift kr/hämtning
2000

3.3 GÅNGAVSTÅND
Avstånd anges från fastighetsgräns vid hämtningsfordonets uppställningsplats till kärlets
plats.
En- och tvåfamiljshus
Antal meter gångavstånd
0-2
3-10
11-20
21-30
31-40

Lomma kommun
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Flerfamiljshus och verksamheter
Antal meter gångavstånd
0-10
11-20
21-30
31-40

Avgift kr/hämtning och kärl
0
30
60
90

3.4 Tillfälliga abonnemang för större mängder restavfall (utöver ordinarie abonnemang)
Med tillfälliga abonnemang menas att dessa endast används under en kortare period då det
genereras ovanligt mycket restavfall i hushållet.
3.5 ABONNEMANG FÖR STÖRRE MÄNGDER RESTAVFALL
(UTÖVER ORDINARIE ABONNEMANG – GÄLLER ENDAST EN- OCH TVÅFAMILJSHUS)
Helårsabonnemang - restavfall
Kärlstorlek, liter
140
190

Antal tömningar per år
31
31

Grundavgift Rörlig avgift
240
1160
240
1560

Summa kr/år
1 400
1 800

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36.

3.6 EXTRA HÄMTNING AV RESTAVFALL I SAMBAND MED ORDINARIE TÖMNING
Beställs senast två dagar innan ordinarie tömningsdag.
Säckstorlek, liter
120-160

Avgift kr/säck
250

3.7 EXTRA HÄMTNING AV REST-, MAT- OCH TRÄDGÅRDSAVFALL UTAN SAMBAND MED
ORDINARIE TÖMNING

Hämtas inom två dagar efter beställning.
Kärl- eller säckstorlek, liter
90-370 (kärl, tvåfacks- och fyrfackskärl)
190-370 (trädgårdskärl)
660 (kärl)
120-160 (säck)

Avgift kr/hämtning eller tömning
300
200
400
550

3.8 TÖMNINGSAVGIFT NÄR KUNDEN INTE UPPFYLLER FÖRESKRIFTERNAS KRAV
Vid hämtning av avfall som kräver extra arbete eller om normal hämtning inte kan ske på grund av att
kriterierna i avfallsföreskrifterna ej är uppfyllda, enligt 10-11 §§ i ”Föreskrifter för avfallshantering
Lomma kommun”, debiteras avgift för tömning på grund av extra arbete vid hämtning. Avgiften är
beroende av felets art och debiteras utöver ordinarie abonnemangskostnad.
Krav som ej uppfylls
Avgift kr/hämtning och kärl
Vägen uppfyller inte kraven för att vara farbar

125

Överfullt, för tungt, felemballerat, felsorterat

500

Lomma kommun
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3.9 TVÄTTNING AV KÄRL OCH CONTAINER
Kärltvätt
Kärlstorlek, liter
90-240
370-660
370 (fyrfack)

Avgift kr/kärl
130
165
230

Containertvätt
Containerstorlek, m3

Avgift kr/container

3-8
10-12

1 000
1 500

4. Tömning av slam- och fettavskiljare
4.1 TÖMNING AV SLAMAVSKILJARE
(En-, två-, och trekammarbrunn, minireningsverk och sluten tank)
Slamavskiljare töms en gång per år efter fastställt schema, avisering sker innan tömning.
Storlek, m3
0-3
3-6
6-9

Antal tömningar per år
1
1
1

Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning
240
760
1 000
240
1010
1 250
240
1285
1 525

4.2 TÖMNING AV FETTAVSKILJARE
Fettavskiljare töms fyra gånger per år efter fastställt schema. Avisering sker innan tömning.
Kvalitetssäkrat slam
För att få lämna fettavskiljarslam på Sysav till nedanstående priser ska detta vara
kvalitetssäkrat. Kontakta kundservice för blankett om kvalitetsförsäkran.
Storlek, m3

Antal tömningar per år

0-2
2-4
4-6

4
4
4

Grundavgift Rörlig avgift
240
240
240

4760 1 190
6260 1 565
8260 2 065

Summa kr/år
tömning
5 000 1 250
6 500 1625
8 500 2 125

Icke kvalitetssäkrat slam
Om verksamheten inte har giltig kvalitetsförsäkran kommer slammet tömmas enligt
nedanstående priser.
Storlek, m3

Antal tömningar

0-2
2-4
4-6

4
4
4

4.3 ÖVRIGA TJÄNSTER

Lomma kommun
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240
240
240

18010 4503
23260 5815
33510 8378

Summa kr/år
tömning
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23500 5875
33750 8438
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Utöver avgift för ordinarie tömning
Tjänst
Budad tömning inom fem dagar
Akut tömning inom en arbetsdag
Jourtömning inom 4 timmar
Avgift per kubik för avskiljare över 6 respektive 9 m3
Avgift för slanglängd över 25 meter
Utebliven tömning p.g.a. försummelse från abonnent

Avgift
1 500 kr/tömning
2 000 kr/ tömning
3 250 kr/tömning
550 kr/m3
80 kr/påbörjad 10-tal meter
410 kr/gång

4.4 TILLFÄLLIGA TOALETTVAGNAR OCH UPPSAMLINGSTANKAR FÖR DISK- OCH AVLOPPSVATTEN
Storlek, m3
Avgift kr/tömning
0-1
1-2

500
650

5. Container
Utöver avgift för tömning tillkommer hyra samt avgift för utsättning och hemtagning enligt
nedanstående tabeller. Behandlingsavgift tillkommer enligt gällande priser, kontakta
kundservice för information om behandlingsavgifter.
5.1 DIREKTTÖMMANDE CONTAINER FÖR REST-, MAT OCH TRÄDGÅRDSAVFALL
Tömning
Containerstorlek, m3
3
3
3
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
12

Antal tömningar per år
26
52
budad tömning
26
52
budad tömning
26
52
budad tömning
26
52
budad tömning
26
52
budad tömning

Grundavgift Rörlig avgift
240
7 510
240
19 760
0
1 275
240
14 760
240
29 760
0
1 275
240
17 760
240
39 760
0
1 275
240
19 760
240
49 760
0
1 275
240
22 760
240
59 760
0
1 275

Summa kr/år
7 750
20 000
1 275
15 000
30 000
1 275
18 000
40 000
1 275
20 000
50 000
1 275
23 000
60 000
1 275

Containerhyra
Containerstorlek, m3

Hyra kr/år

3
6

3 750
4 375

Lomma kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING
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8
10
12

5 000
5 625
6 250

Utsättning eller hemtagning
Containerstorlek, m3

Avgift kr/utsättning eller hemtagning

3-12

1 250

5.2 Liftdumper för rest-, mat- och trädgårdsavfall
Tömning
Containerstorlek, m3
8
8
8
10
10
10
12
12
12

Antal tömningar per år
26
52
budad tömning
26
52
budad tömning
26
52
budad tömning

Grundavgift Rörlig avgift
240
24760
240
49760
0
1275
240
26010
240
51010
0
1275
240
27260
240
52260
0
1275

Summa kr/år
25000
50000
1275
26250
51250
1275
27500
52500
1275

Containerhyra
Containerstorlek, m3
8
10
12

Hyra kr/år
4500
5000
5500

Utsättning eller hemtagning
Containerstorlek, m3
8-12

Avgift kr/utsättning eller hemtagning
1275

5.3 Lastväxlare för rest-, och trädgårdsavfall
Tömning
Containerstorlek, m3
15-20
15-20
15-20
21-30
21-30
21-30
30-41
30-41

Lomma kommun

Antal tömningar per år
26
52
budad tömning
26
52
budad tömning
26
52

Grundavgift Rörlig avgift
240
26635
240
52885
0
1275
240
27260
240
53510
0
1275
240
27885
240
54135

Summa kr/år
26875
53125
1275
27500
53750
1275
28125
54375

FÖRFATTNINGSSAMLING
30-41

budad tömning

0

1275

12 (12)
1275

Containerhyra
Containerstorlek, m3
15-20
21-30
30-41

Hyra kr/år
9000
10500
11500

Utsättning eller hemtagning
Containerstorlek, m3
15-41

Avgift kr/utsättning eller hemtagning
1275

§ 5 Övriga avgifter
I de fall tillämplig bestämmelse om avgift saknas skall tekniska nämnden bestämma avgiften
utifrån grunderna i 27 kap 5 § miljöbalken och med ledning av i taxan fastställda avgifter.
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Kommunfullmäktige
2021-06-03
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Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2021-05-19

KS § 66

KS KF/2021:89 - 214

s. 10 (20)

Exploateringsavtal för Lomma 25:1 (Trädgårdsstaden)
Ärendebeskrivning
Exploateringsavtal avseende del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma Hamn, Trädgårdsstaden
samt överlåtelse av mark genom köp respektive överenskommelse om
fastighetsreglering föreslås tecknas mellan Lomma kommun och Byggnadsfirma
Claesson & Anderzén HB i syfte att reglera genomförandet av detaljplanen för del av
Lomma 25:1 m.fl, Lomma Hamn, Trädgårdsstaden. Exploateringsavtalet reglerar bland
annat marköverföringar och ersättningar för utbyggnaden av allmänna anläggningar
(gator, parker etc.).
Mark- och exploateringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-04-29 för ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12, § 98.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12 § 98
‒ Skrivelse 2021-04-29 från mark- och exploateringsavdelningen
‒ Förslag till ”Exploateringsavtal avseende del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma Hamn,
Trädgårdsstaden samt överlåtelse av mark genom köp respektive
överenskommelse om fastighetsreglering”
‒ ”Ramavtal angående Lomma Hamn samt avtal om överlåtelse av mark”, tecknat
2006-06-20
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige godkänner föreliggande ”Exploateringsavtal avseende del av
Lomma 25:1 m.fl., Lomma Hamn, Trädgårdsstaden samt överlåtelse av mark
genom köp respektive överenskommelse om fastighetsreglering” mellan Lomma
kommun och Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB.
‒ Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att i förening med
kommundirektören underteckna ovan nämnda avtal.
______________________
Sändlista:
Mark- och exploateringsavdelningen
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektören

Utdragsbestyrkande

1(3)

TJÄNSTESKRIVELSE

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Mark- och exploateringsenheten
Vår referens:
Helena Sääf
Direkttel:
0722-074548
E-post:
helena.saaf@lomma.se
Diarienr:
KS KF/2021:89

2021-04-29
Kommunstyrelsen

Er referens:

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Lomma 25:1 m.fl., Lomma Hamn,
Trädgårdsstaden samt överlåtelse av mark genom köp respektive överenskommelse
om fastighetsreglering
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande ”Exploateringsavtal avseende del av Lomma 25:1
m.fl., Lomma Hamn, Trädgårdsstaden samt överlåtelse av mark genom köp respektive
överenskommelse om fastighetsreglering” mellan Lomma kommun och Byggnadsfirma Claesson
& Anderzén HB.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att i förening med
kommundirektören underteckna ovan nämnda avtal.
Ärende
Exploateringsavtal avseende del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma Hamn, Trädgårdsstaden samt överlåtelse
av mark genom köp respektive överenskommelse om fastighetsreglering föreslås tecknas mellan Lomma
kommun och Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB i syfte att reglera genomförandet av detaljplanen
för del av Lomma 25:1 m.fl, Lomma Hamn, Trädgårdsstaden. Exploateringsavtalet reglerar bl.a.
marköverföringar och ersättningar för utbyggnaden av allmänna anläggningar (gator, parker etc.).
Bakgrund/analys
Ett ramavtal tecknades 2006 mellan kommunen och Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB (nedan CA)
gällande de huvudsakliga principerna för genomförandet av den planerade utbyggnaden av Lomma
hamn. CA ägde vid tiden för ramavtalets undertecknande bl.a. områdena Brohus, Strandfuret och
Trädgårdsstaden. Detta exploateringsavtal tecknas som en följd av det angivna ramavtalet, för att
reglera genomförandet av föreslagen detaljplan för Trädgårdsstaden. Detaljplanen omfattar
fastigheterna Lomma 25:1 och 25:2, vilka ägs av CA.
Detaljplanen för Trädgårdsstaden är framtagen och godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2011-0329. Innan detaljplanen antas av Lomma kommunfullmäktige ska exploateringsavtal avseende av
Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00 | e-post: info@lomma.se | www.lomma.se

detaljplanen berörda fastigheter beslutas och vinna laga kraft. Då förhandlingar om exploateringsavtalet
inte slutförts förrän nyligen på grund av diskussioner om markfrågor och utredningar om spill- och
dagvattennätets kapacitet har även detaljplanens antagande dröjt. Detaljplanen för Trädgårdsstaden
planeras för antagande i kommunfullmäktige i september 2021.
Detaljplanen för Trädgårdsstaden möjliggör byggnation av ca 220 bostäder, till övervägande del i form
av lägre småhusbebyggelse, en skola/förskola, en större grönyta (Ringugnsparken) och en torgyta
(Brukstorget). Utbyggnaden av Trädgårdsstaden planeras av CA att genomföras i sex etapper med en
första respektive sista inflytt år 2024 - 2029. Arbetena kommer att inledas med masshanterings- och
saneringsarbeten.
Exploateringsavtalet reglerar överföring av den enligt detaljplanen angivna allmänna platsmarken till
kommunägd fastighet samt ansvaret för och ersättningar avseende utbyggnaden av de allmänna
anläggningarna (gator, grönytor etc).
Enligt exploateringsavtalet förvärvar kommunen ett markområde för skola/förskola av CA för en
köpeskilling om 15 miljoner kronor. För köpets samtliga villkor, se punkten 6 i exploateringsavtalet.
CA överlåter även till kommunen det område som utgörs av Fyrkantsdammen och omfattas av
naturreservat, under förutsättning att resultat av provtagning av bottensediment och vatten bedöms
godtagbara, se punkten 7 i exploateringsavtalet.
CA ska ansvara för och bekosta erforderliga dispenser från artskyddsförordningen. Fynd av häckande
pungmes har registrerats inom exploateringsområdet och kan komma att påverka genomförandet av
exploateringen.
För övriga villkor, se bilagt förslag till exploateringsavtal.
Beslutsunderlag
- Förslag till ”Exploateringsavtal avseende del av Lomma 25:1 m.fl., Lomma Hamn,
Trädgårdsstaden samt överlåtelse av mark genom köp respektive överenskommelse om
fastighetsreglering”, Bilaga 1.
- ”Ramavtal angående Lomma Hamn samt avtal om överlåtelse av mark”, tecknat 2006-06-20,
Bilaga 2.
Samråd
Samråd har skett med kommunjurist Sarah Anderberg.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvenserna har analyserats i samband med framtagandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet
säkerställer att miljöer anpassade till barn uppförs vid utbyggnaden av området (exempelvis
utformningen av Ringugnsparken).

För samhällsbyggnadsförvaltningen

Helena Sääf
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
Mark- och exploateringschef
Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB

Bilaga 2

Bilaga 3

Lomma Hamn - En ny stadsdel vid Öresund
Miljöprogram för stadsdelens bebyggelse och utformning

Lund 2003-06-23

Framtaget i samarbete mellan Lomma kommun och Internationella
Institutet för Industriell Miljöekonomi (IIIEE) vid Lunds universitet
För IIIEEs räkning: Carl Foung, Hanna Roberts, Åke Thidell,
Krister Wiberg och Roland Zinkernagel.
Antaget av kommunstyrelsen i Lomma 2003-12-03
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I. Program för miljöanpassning av bebyggelsen i
Lomma Hamn
Läsanvisning
Detta dokument är indelat i tre huvudsektioner.
I. Den första sektionen presenterar, förutom en kort introduktion till arbetet, ett
kapitel som beskriver några av de viktigaste förutsättningarna för exploateringen
av Lomma Hamn. Vidare beskrivs Lomma kommuns ambition med programmet
samt en redovisning av vilka huvuddokument som ligger till grund för
miljöprogrammet. Slutligen anges hur programmet och miljöarbetet är
organiserat.
II. Den andra sektionen är Lomma kommuns miljöpolicy för exploateringen i
Lomma Hamn. Policyn anger visioner och prioriterade områden för
miljöinsatserna.
III. Den tredje sektionen är själva Miljöprogrammet för Lomma Hamn. Det anger
Lomma kommuns miljöpolicymål och strategiska mål för miljöanpassningen,
vilka har givits förklarande bakgrundsbeskrivningar. Läsning av dessa
bakgrunder kan utelämnas för dem som är väl insatta i det nationella, regionala
och lokala miljömålsarbetet etc. De strategiska målen har kompletterats med
funktionskrav och åtgärder som gäller som utgångspunkt för aktörerna i den
första utbyggnadsetappen.

Inledning
Lomma kommun står inför en betydande samhällsutbyggnad under lång tid. Detta
åtagande innebär ansvar för såväl stadsbyggnadskvalitet i vid bemärkelse som för
enskilda projekt och de miljöanvisningar som är nödvändiga. En sådan agenda kan
präglas av direktiv eller baseras på företagens egen policy och uppföljning.
Ett tydligt program för arkitektonisk kvalitet föreligger men har ingen omedelbar
anknytning till miljöaspekter. Arkitektonisk kvalitet stödjer och förstärker
miljökvalitet, varför de två programmen kan läsas parallellt och ämnar befrämja
varandra.
Materialet ska betraktas som ramanvisningar för Lomma kommuns miljömässiga
prioriteringar för Lomma Hamn. Inför varje utbyggnadsetapp förväntas dessa
preciseras i samverkan mellan kommun, markägare och konsulter. Avsikten är att
lägga grunden till ett ekonomiskt och tekniskt handlingsprogram. Detta ska baseras på
de för dagen bästa möjliga miljösäkrande åtgärder utifrån beprövad teknik. Under
utbyggnadsprocessen är det även av vikt att införa ny teknik och uppmärksamma
förändrade såväl nationella som internationella miljöstrategier för miljöanpassat
byggande.
Miljöprogrammet ska således ses som ett komplement till kvalitetsprogrammet samt
till de dokument som berör service, tillgänglighet, ekonomiska förutsättningar och
verksamheter i området. Flera av de mål, krav och förväntningar som uttrycks i dessa
dokument avser också områdets miljöpåverkan och -ambitioner.
Arbetet med att utveckla miljöprogrammet har drivits som en samarbetsprocess
mellan Lomma kommun och Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid
3

Lunds universitet. Genom att arbeta utifrån ett processtänkande skapas förutsättningar
för att kunna arbeta samman åsikter, kommentarer och bedömningar från olika parter.
Avsikten är att skapa ett miljöprogram som kan användas för att följa, diskutera och
förbättra miljöanpassningen av bebyggelsen i Lomma Hamn. Därför riktar det sig i
första hand till invånare i och representanter för Lomma kommun samt till Lomma
Hamns framtida boende och brukare. Miljöprogrammet riktas även till de byggherrar,
konsulter och entreprenörer som ska exploatera området.

Förutsättningar och avgränsningar
Naturliga och förstärkta kvaliteter i Lomma Hamn
Den nya stadsdelen i Lomma Hamn ska präglas av och leva tillsammans med
förutsättningar som läget vid havet och hamnen ger. Det betyder att många människor
kommer att passera området för att nå en attraktiv strand men också att de speciella
kvalitéer i form av lukter och ljud som havskontakten medför ska bejakas. Boende
och de verksamhetsidkare, främst fiske och fiskberedning, ska kunna leva och verka i
samförstånd och uppfatta varandras närvaro positivt.
Trivsel och trygghet ska skapas genom att utnyttja och förstärka naturliga och
etablerade kvalitéer genom utformning av byggnader och offentliga rum; skönhet och
gedigenhet präglar bebyggelse och grönska. Vatten och liv utmärker det offentliga
rummet.
Dessa förutsättningar och ambitioner är redovisade i kvalitetsprogram för Lomma
Hamn och kommer därför inte beskrivas och behandlas särskilt i Miljöprogrammet för
Lomma Hamn.

Mark och marksanering i Lomma Hamn
Den framtida stadsdelen Lomma Hamn byggs till stor del på mark förorenad av
tidigare industriverksamheter och avfallsdeponier. Markförhållandena är undersökta
och sammanfattade i ”Konsekvensbeskrivning för Lomma Hamn”.
Då en av hörnstenarna för boendet och bebyggelsen i Lomma Hamn är att området
ska vara attraktivt och tryggt är markfrågorna prioriterade. Höga krav kommer att
ställas av brukare och boende beträffande säkerhet. Naturvårdsverket har fastställt
markkvalitetsriktvärden för godtagbara nivåer av en rad markföroreningar. Arbetet
med att undersöka föroreningsgrad samt sanera och avskärma förorenad mark pågår
och styrs främst av krav och kontroll från Länsstyrelsen. Konsekvensbeskrivningen
sammanfattar förutsättningar för markföroreningar och saneringsbehovet. Lomma
kommun följer upp och försäkrar sig om att markens kvalitet uppfyller eller
överträffar gällande bestämmelser varför ärendet inte närmare kommer att beröras i
Miljöprogrammet för Lomma Hamn.

Ambitionsnivå, lagkrav och syfte
Miljöanpassning av bebyggelse styrs inte av lagstadgade kravnivåer eller specifika
åtgärder. De formella krav som finns är antingen generella skyddsåtgärder gällande
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alla arbetsplatser eller krav på byggnader som ingår i standardkrav för byggnader. En
miljöanpassning som går längre än standardkrav beror istället på frivilliga åtaganden
från byggherrarnas sida och/eller överenskommelser med kommuner vid byggprojekt
såsom Lomma Hamn. Syftet med föreliggande miljöprogram är att ange
förutsättningar för en sådan överenskommelse.
Lomma kommuns ambition för miljöanpassningen av Lomma Hamn är att uppnå
bästa möjliga miljöprestanda inom ramarna för beprövade metoder och tekniker.
Bästa nivåer och lämpliga åtgärder inom ramen för konventionellt byggande ska
identifieras, uppnås och användas. Detta nås genom god planering, övervägda beslut
och analyser som baseras på ett livscykelkostnadsperspektiv för att finna en god
balans mellan investeringskostnader och driftskostnader. Målet är att uppnå rimliga
boendekostnader. Ambitionen för Lomma Hamn är således inte att demonstrera
spetsteknik under utveckling och ännu oprövade lösningarna som kan medföra högre
kostnader för de boende. Där sådant genomförts har det i allmänhet finansierats med
externt utvecklingsstöd.
Lösningar och tekniker för miljöanpassning av byggnader och bostadsområden är
emellertid under snabb utveckling. Förutsättningarna för olika lösningar varierar
dessutom inom Lomma Hamn. Det vore därför olämpligt att redan nu slå fast krav på
miljöprestanda och åtgärder som ska gälla för hela exploateringen av området.
Miljöprogrammet bygger därför på en dynamisk process som etappvis leder till
detaljerade handlingsprogram med uppföljningsplaner. Erfarenheter från en etapp ska
samlas, bedömas och överföras till nästa etapp för att på så sätt finna de bästa nivåer
och åtgärder som kan användas utan att medföra högre kostnader för boende och
brukare. Ansvaret för uppföljningar och erfarenhetsöverföring ligger på Lomma
kommun.
Byggherrarna har bäst förutsättningar att bedöma vilka åtgärder som är mest
kostnadseffektiva. Därför ska konkreta mål och åtgärder som leder mot de strategiska
målen utvecklas i samarbete mellan Lomma kommun och byggherrarna inför
lämpliga etappstarter i handlingsprogrammen. Byggherrarna föreslår mål och
åtgärder, som sedan diskuteras och analyseras tillsammans med Lomma kommun och
deras inbjudna fackspecialister, för att fastställa de konkreta mål och åtgärder som ska
gälla för etappen. Inför byggstart dokumenteras fastställda mål och åtgärder jämte en
uppföljningsplan.
Genom uppföljnings- och utvärderingsförfarandet skapar Lomma kommun
förutsättningar för en offentlig diskussion om olika lösningars för- och nackdelar.
Därigenom byggs en väsentlig egen kompetens för styrning av områdets
miljöanpassning genom hela projektet. Dessutom skapas en tydlighet för boende och
brukare vari miljöanpassningen av deras byggnader består och vad de själva, genom
sitt beteende, kan bidra med.
Utöver de konkreta kraven inom varje område gäller generellt att alla aktörer, utifrån
egna yrkeskunskaper, ska medverka till miljöutveckling och miljöanpassning av
byggnaderna och området.
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Bakgrund till miljöprogrammet
Föreliggande miljöprogram för Lomma Hamn har baserats på en analys av rådande
förhållanden i Lomma Hamn, det offentliga miljömålsarbetet på nationell, regional
och kommunal nivå samt på de åtaganden som byggsektorn gjort genom bland annat
Byggsektorns Kretsloppsråd. Huvuddragen i dessa åtaganden baseras på
avsiktsförklaringar och åtaganden från nedanstående aktörer. En förteckning över de
bakgrundsdokument som används för att formulera miljöprogrammet bifogas.
Riksdagen stakade 1999 ut riktningen för den svenska miljöpolitiken genom att anta
15 miljökvalitetsmål som täcker flertalet samhällssektorer. Rent konkret berörs ett
projekt som Lomma Hamn av en rad miljökvalitetsmål som i Miljöprogrammet för
Lomma Hamn har grupperats och givits en mer ändamålsenlig struktur. I första hand
har dock miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö beaktats då det ger ett
planeringsunderlag och anger strategier för:
•
•
•
•

hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan
åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för
miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras,
hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tagas tillvara och utvecklas,
hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras
och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas, samt
hur energianvändningen skall effektiviseras, hur förnybara energiresurser skall
tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme,
solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas.1

Ansvaret för miljömålsarbetet har brutits ner sektorsvis och fördelats på olika
myndigheter. Boverket understryker vikten av att samhällets material-, energi- och
vattenkretslopp är effektiva och långsiktigt hållbara. Boverket ställer dessutom upp
flera konkreta mål för reducerad resursåtgång i framtiden.
På nationell nivå har aktörerna i byggsektorn samlats i Byggsektorns Kretsloppsråd
för att gemensamt hantera sektorns frivilliga miljöåtaganden. Kretsloppsrådet har
inventerat sektorns betydande miljöaspekter och utarbetat ett miljöprogram (ännu i
remissupplaga) som pekar ut hushållning med energi- och materialresurser, utfasning
av farliga ämnen samt säkerställande av en god inomhusmiljö. I Kretsloppsrådets
handlingsplan för 1996 – 2000 förbinder sig sektorn också bl.a. till att:
•
•

förbättra kompetensen och kunskapen i miljöfrågor och intensifiera de
påbörjade utbildningsinsatserna,
begränsa framtida miljöproblem genom att i tidiga skeden - vid
produktutveckling, planering och projektering - miljöanpassa byggnadsverk
och byggprocesser. 2

Miljövårdsberedningen initierade 1999 den s.k. Bygga/Bo-dialogen för en grupp
bestående av 20 företag inom bygg- och fastighetssektorn, tre kommuner och
Miljövårdsberedningen. Dialoggruppen pekade ut sju åtgärdsområden för att driva
utvecklingen mot en energi- och resurseffektivare bygg- och fastighetssektor,
byggnader med god inomhusmiljö samt sunda och hållbara material.3 I det fortsatta
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dialogarbetet har konkreta förslag på åtgärder och frivilliga överenskommelser
arbetats fram.
De nationella miljömålen har anpassats till Skåne med utgångspunkt i regionala
förhållanden och behov av åtgärder och föreligger som remissupplaga i ”Skånes
miljömål och miljöhandlingsprogram” framtaget av Länsstyrelsen i Skåne län.
Föreliggande dokument har företrädesvis tagit utgångspunkt i de formuleringar av
miljömål och åtgärder som föreslagits för regionen.
Vidare har ett antal kommunala miljöprogram och lokala agenda 21-planer från
Lommas grannkommuner fungerat som stöd och inspiration då Lomma kommun
ännu inte arbetat fram en egen kommunal miljöplan.
Lomma kommun har upprättat preliminära miljömål för Lomma Hamn. Dessa
omfattar mark, bebyggelse och grönstruktur och utgör underlag till nedanstående
miljöpolicy. Lomma kommuns Övergripande mål och riktlinjer (2003-2006) nämner
också ett antal prioriterade miljömål för kommunen. De inriktas främst på:
•
•
•
•

effektiv användning av och hushållning med naturresurser,
verksamhet grundad på kretslopps- och naturresursbalanseringsprinciper,
skydd för natur- och kulturmiljöer, samt
att all verksamhet grundas på intentionerna i FN:s Agenda 21.

Energiplanen för Lomma kommun för 2001 – 2005 pekar också på de miljörelaterade
mål och riktlinjer som nämns ovan med tillägget att kommunen ska verka för att
energiförsörjningen sker på ett miljövänligt sätt och på rimliga företagsekonomiska
grunder. Kommunen ska dessutom vara ett föredöme när det gäller effektiv
naturresurshushållning.

Miljöprogrammets dokumentstruktur
Lomma kommun fastställer miljöpolicy och miljöprogram för Lomma Hamn där
kommunens strategiska mål bestäms för projektet. Dessa är utformade så att de kan
gälla under hela den tid utbyggnaden fortgår men kan, då det befinns lämpligt,
revideras.
Miljöprogrammet baseras på miljöpolicyns sex mål för exploateringen i Lomma
Hamn. Dessa är:
1. Minskad klimatpåverkan.
2. Gröna miljöer inom området.
3. En sund boendemiljö.
4. Resurseffektivitet och kretsloppsanpassning.
5. En levande stadsdel.
6. En lärande process för etappvisa förbättringar.
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Under varje mål återges strategiska mål för Lomma Hamn med förklarande text. De
funktionskrav och åtgärder som specifikt gäller för, i första hand, etapp 1 återges i
särskilda textrutor. Ansvaret för att nå dessa krav åligger respektive byggherre.
Det är dessutom byggherrarnas ansvar att upprätta handlingsprogram med
uppföljningsplan som visar hur de tänker uppfylla miljöprogrammets intentioner
samt vilka ytterligare miljöambitioner de vill tillföra. Detta ska före byggstart
dokumenteras tillsammans med struktur och tidsplan för uppföljningen.
Lomma kommun ansvarar för dokumentation, uppföljningar samt att erfarenheter förs
vidare till nästa etapp då den påbörjas. Strukturen illustreras i figur 1 nedan.

Miljöpolicy

Miljöhandlingsprogram
Detaljplan 1

Miljöprogram

Lomma
kommuns
styrning

Uppföljningar
Byggherrarnas
ansvar

Miljöhandlingsprogrm
Detaljplan 2

Projektets löptid

Figur 1. Dokumentstruktur för miljöpolicy, miljöprogram och etappvisa
handlingsprogram för Lomma Hamn. I figuren är fyra etapper angivna som
illustration.
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II. Miljöpolicy för Lomma Hamn
Fastställd av Lomma kommunfullmäktige den 11 december 2003
Lomma kommun har för avsikt att utforma bebyggelsen i Lomma Hamn för minsta
möjliga miljöbelastning genom kostnadseffektiva åtgärder. Detta uppnås genom en
kontinuerlig dialog mellan byggherrar och Lomma kommun där mål och åtgärder
preciseras. Miljöpolicyn är kopplad till ett miljöprogram som pekar ut Lomma
kommuns strategiska mål för området Lomma Hamn.
Då området byggs på kontaminerad industrimark måste åtgärder vidtas så att
människor ska kunna bo och bruka området utan risk för hälsa och miljö. Förorenad
mark och asbestavfall ska omhändertas på ett miljö- och hälsoriktigt sätt. Åtgärder
mot spridning av föroreningar vidtas före och under byggtiden. Dessa frågor regleras
huvudsakligen av lagkrav och myndighetsprövningar vilket också anger miniminivå
för miljöambitionen i Lomma Hamn.
För miljöanpassningen av bebyggelsen och stadsdelen prioriterar Lomma kommun
följande miljömål:
1. Minskad klimatpåverkan genom:
o Effektiva och miljöanpassade transportlösningar,
o Förnyelsebar energi.
2. Gröna miljöer inom området genom:
o Grönstrukturer grundade på kretslopps- och balanseringstänkande,
o Främjande av människors hälsa och välbefinnande,
o Främjande av biologisk mångfald.
3. En sund boendemiljö genom:
o En god ljudbild,
o Sunda hus med god inomhusluft,
o Allergikeranpassning.
4. Resurseffektivitet och kretsloppsanpassning genom:
o Resursbesparande, energihushållande och passiva system,
o Robust och användarvänlig teknik,
o Resurssnåla och hållbara material som kan underhållas.
5. En levande stadsdel genom:
o Skönhet, trivsel och välbefinnande,
o Trygghet,
o Service.
6. En lärande process för etappvisa förbättringar genom:
o Erfarenhetsöverföring mellan byggetapper,
o Dokumentation och diskussion kring valda lösningar.
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III. Miljöprogram för Lomma Hamn – En ny stadsdel
vid Öresund
1. Minskad klimatpåverkan
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Prioritera miljöaspekter avseende trafik/transporter och
energiproduktion för att hålla utsläppen av koldioxid till följd av
bebyggelsen i Lomma Hamn på en låg nivå.
FN:s klimatpanel har utvärderat alla vetenskapliga fakta i frågan och drar slutsatsen
att världens klimat har förändrats under de senaste 150 åren, delvis beroende på
människans olika verksamheter. Fortsätter utsläppen av växthusgaser på nuvarande
nivå ökar riskerna för att klimatsystemet påverkas på ett farligt sätt.4 Förbränning av
fossila bränslen, framför allt kol, olja, naturgas, bensin och diesel, är den största
orsaken till utsläpp av växthusgaser. Det första av de femton miljömålen som den
svenska regeringen antog 1999 avser begränsning av klimatpåverkan. Ett nationellt
delmål (som också föreslagits som skånskt miljömål) är att utsläppen av växthusgaser
ska, som ett medelvärde för perioden 2008-2012, vara minst fyra procent lägre än
utsläppen år 1990.
En svårighet med detta mål är att det riktas mot ett globalt problem som orsakas av
olika verksamheter av många aktörer som dessutom är utspridda över hela jordklotet.
Bidrag till att lösa problemet måste emellertid ske på alla nivåer där man kan nå och
påverka de aktörer som kan göra något för att minska utsläppen.
Lomma kommun ansluter sig till de nationella och skånska miljömålen rörande
klimatfrågan och fokusera huvudsakligen på två orsaker till utsläpp av växthusgaser:
Trafik/Transporter samt Energiproduktion.

1.1 Trafik/Transporter
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Planera och integrera det nya området i existerande transportsystem på
ett sätt så att de boende lätt kan använda kollektivtrafiklösningar.
• Planera utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur för att
minska transportbehov och bilberoende.
• Skapa förutsättningar för samåkning.
Vägtrafiken ökar stadigt i Sverige vilket är en faktor som motverkar ansträngningarna
för att minska klimatpåverkan och luftföroreningar. Antalet registrerade fordon har
ökat kontinuerligt sedan 1950 med ett undantag i början av 1990-talet. Antalet
lastbilar och varutransport har utvecklats efter samma mönster.5
I Skånes Miljöhandlingsprogram anges att samhällsbyggandet tar fasta på hur: ”…ett
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att
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bilanvändningen kan minska.”6 Lomma kommuns Energiplan anger att det egna
transportarbetet ska minskas inom kommunen genom bl.a. samordning och
rationalisering och att kommunen ska verka för att kollektivtrafiken utvecklas.
För att minska trafikproblemet behövs åtgärder inom flera områden, bl.a. genom att
minska behovet av bilanvändning. Detta kan ske genom att vanliga besöksmål såsom
arbetsplatser, affärer, läkare, bibliotek m.m. finns inom eller i närheten av området.
Det bör också finnas alternativa möjligheter för de boende i området att nå denna
service, t.ex. genom ett effektivt nätverk av allmänna transportmedel eller via gångoch cykelvägar. Effektiva datanätverk kan öka intresset för distansarbete, vilket i sin
tur reducerar behovet av persontransporter.
Utsläppen av växthusgaser under byggfasen ska också beaktas. Byggsektorns
Kretsloppsråd har ställt upp målet att till året 2010 minska energianvändningen för
transporter och maskiner med 20 % jämfört med 2001.7 Detta motiverar program för
bygglogistik som ska leda till att färre lastbilar kör in och ut genom området.

1.1.1 Infrastruktur och minskat trafikbehov för området
Funktionskrav och åtgärder
Service och verksamheter bör placeras så att transporter undviks eller underlättas.
Avfallshantering, fastighetsförvaltning och annan serviceinriktad nyttotrafik utförs
med miljöanpassade fordon.


Motorvärmare med timers installeras vid fastighetsnära gårdsparkering för att
minska emissioner från biltrafik vintertid.


 Området

planeras för säkra gång- och cykelstråk.

 Lämpligt

placerade och utformade platser för uppställning av cyklar ska anordnas.

Riktvärde: Förutsättningar för distansarbete, service etc. skapas genom att snabba
datoruppkopplingar installeras i varje lägenhet med en prestanda på åtminstone 2
Mbit/s.


1.1.2 Trafikplanering/miljöpåverkan från transporter under
byggfasen
Funktionskrav och åtgärder
Tung trafik till och inom området minimeras under byggtiden t.ex. genom att
byggherren planerar och koordinerar sin logistik.


Byggherren bör så långt som möjligt ställa krav på transportsätt av material t.ex.
genom att utreda sjö- och tågtransportalternativ samt samordnade leveranser.
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 Emissioner

från lastbilar och arbetsmaskiner reduceras genom:
 att använda miljöklassade drivmedel av åtminstone MK 1,
 att krav så långt möjligt ställs på miljöklassade lastbilar och
arbetsmaskiner (t.ex. motortyp EURO 1/Mk 3.93 och EU/USA steg 1),
 att krav så långt möjligt ställs på kontroll av arbetsfordon och
arbetsmaskiner för att reducera emissioner, förhindra olyckor och läckage.
Riskreduktion sker genom att miljöanpassade oljeprodukter (hydrauloljor,
motoroljor, smörjoljor) användas.

1.2 Energiproduktion
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Öka andelen av energi producerad av förnybara källor.
Förbränning av fossila bränslen svarar för det största bidraget till växthuseffekten. Ett
effektivt sätt för att minska utsläppet av växthusgaser är därför att skifta till energi
som kommer från källor som inte bidrar till ökningen av koldioxidhalten i atmosfären.
Ur ett hållbarhetsperspektiv betyder detta också användning av energikällor som är
förnybara, d.v.s. som återskapats under ett relativt kort tid. Energi från förnybara
energikällor kan komma från t.ex. vindkraft, biobränsle eller solenergi. Den s.k.
Bygga Bo-dialogen skapade en vision där mer än hälften av energibehovet över året
kommer från förnyelsebara energikällor senast år 2015.8 I Skånes
Miljöhandlingsprogram finns också målet att 2 TWh el ska produceras från förnybara
källor till år 2010 i Skåne.9 Detta innebär att Lomma kommun tillsammans med
Lunds Energi eller andra energibolag bör satsa på förnyelsebara energikällor även
inom Lomma Hamnområdet. Produktion av energi från lokala och förnybara källor
betyder oftast också ett mindre beroende av importerade resurser.

1.2.1 Energitillförsel
Funktionskrav och åtgärder
I

de fall det är möjligt bör byggnaderna anpassas för att utnyttja passiv solvärme för
att reducera behovet av tillförd värme. Valda åtgärder ska motiveras och
dokumenteras med hur val av placering kan minimera energiåtgång.
 Utnyttja

det naturliga dagsljuset.

Möjlighet att utnyttja aktiv solvärme ska beaktas. Av samma skäl ska möjligheter
för att utnyttja solceller studeras och kan ingå som en pilotdel i enstaka projekt.
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2. Gröna miljöer inom området
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Skapa förutsättningar för hög biologisk mångfald.
• Beakta och vidareutveckla balanseringsprincipen.
• Skapa förutsättningar för ett öppet dagvattensystem.
När ett nytt bostadsområde byggs är det svårt att undvika att värdefulla naturmiljöer
påverkas. I Lomma kommun tillämpas därför den s.k. balanseringsprincipen för att
kompensera för detta. Principen bygger på regeln att den som tar värdefull naturmiljö
i anspråk på ett ställe ska återskapa motsvarande på ett annat ställe.
Struktur och gestaltning av grönytor bidrar till att skapa en identitet i ett område. I ett
bostadsområde är det inte bara byggnaderna som avgör invånarnas välbefinnande och
tillfredsställelse. Det är till en stor del också rummet mellan husen som påverkar deras
livskvalitet. Det måste finnas tillräckligt mycket utrymme för familjer, lekmiljöer för
barn, parkområden i närheten, idrottsplatser, platser där folk kan träffas och umgås
med varandra. Detta kan uppnås genom att skapa ett varierat landskap som inspirerar
boende och brukare. Stor biologisk mångfald gör området intressantare inte minst för
djur och naturliv. Ett område med stora eller många grönytor minskar också
luftföroreningar och förbättrar därmed människors välfärd och hälsa.
En möjlighet för att öka mångfalden av både synintryck och biotoper är att förse
bebyggelsen med gröna tak, t.ex av sedumtyp. Gröna tak medför också andra fördelar
genom att verka temperaturutjämnande på solutsatta tak och åstadkommer en viss
fördröjning av regnvatten. Under normala förutsättningar ökar mängden vattnet efter
nederbörd starkt för att sjunka efter kort tid. Gröna tak i kombination med öppen
dagvattenhantering hjälper till att fördela mängden dagvatten över en längre period.
Toppbelastningar på dagvattensystem och reningsverk kan därmed minskas.
Dessutom har taken en reningseffekt, särskilt för tungmetaller som kadmium, koppar
och bly.
Effekten att fördröja regnvatten bör förstärkas genom ett öppet dagvattensystem. Ett
nätverk av kanaler och dammar försenar utloppet av vattnet från området. Ett öppet
dagvattensystem bidrar till att området blir mer intressant och användning av vattnet
är lätt att kombinera med kravet att öka den biologiska mångfalden.

2.1 Grönytor
Funktionskrav och åtgärder
Hänsyn ska tas till påverkan på kultur- och närmiljö samt biologisk mångfald
genom att minimera ingreppen i naturen och visa omsorg om befintlig vegetation.


Nyplantering bör ske med hänsyn till allergivänliga alternativ. I den planerade
omgivningen bör inte nya vindpollinerande lövträd eller växter som kan framfalla
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allergier planteras vid t.ex. entréer och parkbänkar. Valda åtgärder ska motiveras och
dokumenteras med hur val av placering kan minimera miljöpåverkan.
 Om

möjligt skapa förutsättningar för de boendes plantering i närheten av bostaden.

 Dagvatten

ska omhändertas lokalt. Detta kan ske genom:
gångar.
 Plattsättning i anslutning till entréer.
 Lämpliga takytor förses med gröna växter, t.ex. sedum.
 Grusade
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3. En sund boendemiljö
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Prioritera en sund inomhusmiljö för de boende i Lomma Hamn.
Det havsnära läget medför lukter, ljud och intryck som tillsammans med hamnens
naturliga aktiviteter i form av båtliv, fiske och rökeri betraktas som kvaliteter som
berikar boendet i Lomma Hamn. I en sund boendemiljö för Lomma Hamn beaktas
detta genom att undvika oönskat buller, att skapa en sund inomhusluft och säkerhet
för allergiker, bostäder som kan städas utan aggressiva rengöringsmedel samt skydda
från elektromagnetiska fält.
Mål och åtgärder för fullgod ventilation, som är en viktig åtgärd både för
energihushållning men också för en god inomhusmiljö, redovisas under avsnittet om
Resurshushållning/Kretslopp. Vissa åtgärder kan leda till märkbara effekter på
inomhusluften t.ex. val av färg eller fyllnadsmassa med inga eller låga emissioner av
organiska ämnen. Emissioner av flyktiga organiska ämnen utpekas ofta som orsak till
dålig inomhusmiljö.10 Materialval och risker med emissioner tas också upp under
avsnittet om Resurshushållning/Kretslopp.
En hälsofråga som ofta glöms är belastning från buller. Det är dock oftast trafikbuller
som upplevs som det största lokala miljöproblemet i tätorter. Buller gör att det är svårt
att uppfatta tal, det medför irritation, sömnproblem och effekter på hjärt- och
kärlsystemet. Skånes Miljöhandlingsprogram sätter målet till ”antalet människor som
utsätts för trafikbullerstörningar … skall ha minskat med 5 % till år 2010 jämfört med
1998.”11 De boende i Lomma Hamn kan skyddas genom trafikreducerande åtgärder
(se ovan) och/eller genom att ställa krav på husens utformning.
Fukt i byggnader är en av de främsta orsakerna till sjuka hus och de hälsoproblem
dessa medför. Fukt kan vidare ge upphov till kvalster och mögelsporer som bl.a.
irriterar slemhinnor. Boverket slår fast att: ”Skadlig fukt ger upphov till fuktskador.
Sådana skador ger dels en negativ påverkan på inomhusmiljön, men kan också leda
till att byggnadskonstruktionen tar direkt skada.”12
En sund boendemiljö kan förbättras genom utformning, inredning och val av
ytmaterial för att göra det lättare att städa utan användning av hälso- och
miljöskadliga rengöringsmedel. Resultatet beror givetvis också på individuella rutiner,
vilket betyder att påverkan av de boendes attityder bör beaktas. Ordspråket ”Aktiva
människor i passiva hus är bättre än passiva människor i aktiva hus” beskriver denna
situation.
Det är inte vetenskapligt belagt att den mänskliga kroppen påverkas av
elektromagnetiska fält. Av försiktighetsskäl och till följd av människors oro bör
magnetiska fält dock reduceras så mycket som möjligt. Skånes miljömål och
miljöhandlingsprogram rekommenderar att ”kraftbolag, kommuner …bör utgå från
försiktighetsprincipen och genom planering och koncessioner undvika att bostäder,
skolor, daghem etc. ligger nära el-anläggningar och kraftledningar som ger förhöjda
magnetfält”.13
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3.1 Buller och ljudklimat
Funktionskrav och åtgärder
Riktvärde: Accepterad invändig ljudnivå bör understiga 30 dBA. Ekvivalent
ljudnivå.


Riktvärde: Luftljudsisolering, stegljudsisolering samt installationer ska nå lägst
ljudklass B.


 Ljudisolering

av våtrum ska beaktas.

3.2 Undvikande av fukt i byggnader
Funktionskrav och åtgärder
 På

byggplatsen skyddas byggmaterial mot nederbörd.

 Avled
 Hela

vatten från tak och fasader.

byggnaden ska vara väl uttorkad innan den tas i drift.

 Acceptabel

fuktkvot i trä och relativ fuktighet i betong kontrolleras innan
materialen yttäcks.
 Fuktskyddsbeskrivning
 Använd

och dokumentation ska ingå i bygghandlingarna.

trägolv och klinkers i möjligaste mån istället för limmade mattor.

3.3 Inomhusluft och allergi
Funktionskrav och åtgärder
 Undvik

egenemissioner av flyktiga, organiska ämnen och partiklar i inomhusluft.

 Materialval

väljes utifrån:
 Ingen eller neutral lukt och låg avgasning av ämnen.
 Ej avspjälkade fibrer eller partiklar till inomhusluft.
 Minimerad allergirisk.
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3.4 Städbarhet utan aggressiva rengöringsmedel
Funktionskrav och åtgärder
Information till boende/brukare om lämplig skötsel och passande rengöringsmedel
för lägenheterna.


 Material

väljs utifrån:
 Lätt att rengöra utan onödiga kemiska medel.
 Struktur som inte samlar damm.

 Ventilationskanaler
 Vägghängt

och rördragningar ska vara inklädda så att de inte samlar damm.

badrumsporslin ska prioriteras.

Skåpsinredning i kök samt skåpsinredning/garderober i övriga rum ansluts mot tak
där det är möjligt.


3.5 Elektromagnetiska fält
Funktionskrav och åtgärder
Byggnaderna ska skyddas mot vagabonderande strömmar. Armeringsjärn,
stålreglar, VA-ledningar och spirokanaler jordas.


 Gruppledningar,

el-centraler, servicecentraler, hissmaskinrum och fläktrum placeras
på motiverat avstånd från vistelsezoner (skolor, daghem, lekplatser och bostäder).
Högspänningsinstallationer ska skärmas väl.
Kortast möjliga dragning inomhus vid intag av serviceledningar och vid
huvudledningar till centraler.


5-ledarsystem installeras i samtliga byggnader. För att detta ska ge avsedd effekt
krävs dock att det för området gemensamma elnätet utformas för 5-ledare.
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4. Resurseffektivitet och kretsloppsanpassning
Kretsloppsdelegationen hävdade att ”de flesta av våra miljöproblem hänger samman
med vilka material vi använder och hur vi använder dem. Stora och linjära
materialflöden ger miljöproblem i alla led.”14 Speciellt två åtgärder anges som
centrala för att minska miljöpåverkan:
• minskade materialflöden genom energi- och materialsnåla produkter och
genom återanvändning och återvinning, samt
• avgiftning genom att avveckla och ersätta skadliga material med mindre
skadliga.
I miljömålsarbetet anges att ”mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska
minska med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå, samtidigt som den
totala mängden genererat avfall inte ökar.”15 Byggsektorns Kretsloppsråd förespråkar
”lång brukstid för byggmaterial genom byggande med god kvalitet och flexibilitet”
och att använda” byggmaterial … som minimerar uppkomst av avfall samt möjliggör
återanvändning och återvinning”.16
Det är en prioriterad fråga att hushålla med rent vatten och energi. Miljöpåverkan från
energianvändningen pekas ut som bakomliggande orsak för att flera miljökvalitetsmål
inte uppfylls och miljöproblem i alla led i förädlingskedjorna är en realitet. Parallella
effekter kan också ses i vattnets väg från källor till recipienter. Även om vatten för
närvarande inte betraktas som en värdefull resurs medför det sekundär
resursförbrukning för att först rena det till dricksvattenkvalitet, pumpa det, använda
det för att slutligen blanda mer och mindre förorenat vatten innan det går till
reningsverk. Det är med andra ord en angelägen uppgift att utnyttja resurser mer
effektivt.

4.1 Energianvändning
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Utveckla ett handlingsprogram för att säkerställa lägsta möjliga el- och
värmeförbrukning.
• Utveckla ett program för boendeinformation om hur energianvändning
kan minskas i hushåll.
Tidigare redovisades mål för reduktion av växthusgaser. I följande avsnitt redovisas
några relevanta mål för reduktion av värme- och elbehovet inom bostadssektorn.
Boverket anger att energiförbrukningen i byggbeståndet till år 2050 ska vara 50 %
lägre jämfört med 1995. På kortare sikt är delmålet för år 2010 att
energiförbrukningen för uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel är högst 90
kWh/m2år. Till år 2020 skall energiförbrukningen vara nere i 60 kWh/m2år.
Byggsektorns Kretsloppsråd presenterar flera energimål: ”Användningen av köpt
energi i bostäder och lokaler ska år 2010 totalt ha minskat med 10 % jämfört med
2000. Användningen av olja och el ska minska med 20 % under samma period.” och
”den köpta energin i flerbostadshus färdigställda 2010 och därefter ska vara lägre än
100kWt/m2 ”.17
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För att göra det lättare att rikta och följa upp målen separeras el- och
värmeanvändning. Genom att införa energihushållande åtgärder när husen byggs kan
förbrukning av el och värme påverkas. I båda fallen är användaren den som har största
inflytande. Beteendeförändring är alltså ett effektivt steg för att minska
resursförbrukning. Materialet som används för att bygga husen spelar emellertid
också en väsentlig roll. Lämplig Up-värde på isolering av väggar och fönster samt
ventilationssystem som minskar energiförlusten till miljön reducerar energibehovet .18
I det följande är miljömålen nedbrutna till funktionskrav för hushållning med värme
och elektricitet. Det är motiverat med att en energienhet elektricitet är mer värdefull
än en energienhet värme ur ett resurshushållningsperspektiv. Elektricitet är energi av
en högre kvalitet, vilket speglas av att ett värmekraftverk behöver tillföras i
storleksordning tre energienheter värme för att ge en enhet elektricitet. I
förlängningen betyder det t.ex. att värmebesparingar som görs genom tillförsel av
elektricitet ska övervägas noga.

Funktionskrav och åtgärder
 Huvudprincip

är att minska energibehovet, dock med hänsyn till energikvalitet.

 Förmedla

information till de boende/brukare om beteenden och annat som minskar
energianvändningen.
 Sammanställ

en fastighetspärm med driftsinstruktioner och enkel bruksanvisning
för installationer med redogörelse för energianvändningen kan reduceras.

4.1.1 Värme
Funktionskrav och åtgärder
Värmeanvändningen ska vara < 80 kWh/m2 BRA/år, och ska beräknas
genom allmänt vedertagen standardmetod för tillförd värme och varmvatten. Vid
beräkning förutsätts en inomhustemperatur på 20°C och en lägenhetsstorlek på 95 m2
samt ett normalt levnadsmönster.
 Riktvärde:

 Konstruktionen

ska vara energibesparande. Detta kan ske genom:
 Tung stomme för temperaturutjämning och energilagring.
 Höga krav ska ställas på Um-värdet.
 Bottenbjälklag, anslutningar till mellanbjälklag, infästningar av balkonger
och fönster m.fl. detaljer i klimatskärmen utformas så att köldbryggor
minimeras.
 Vid installation av fönster bör effektiv isolering och solavskärmning
beaktas.

 Ventilation

ska, förutom luftbyte, vara energibesparande. Detta kan ske genom:
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 Temperaturstyrd

effektvakt som stryper ventilationen kalla dagar.
ventilation i lägenheter utreds och motiveras.

 Behovsanpassad/styrd
 Individuell

mätning av varmvatten installeras med redovisande jämförelse mellan
individuell användning och husets genomsnitt. Möjlighet att presentera förbrukningen
i både energi och monetär enhet ska undersökas.

4.1.2 Elektricitet
Funktionskrav och åtgärder
ska vara < 50 kWh/m2 BRA/år och ska beräknas genom
allmänt vedertagen standardmetod.
 Riktvärde: Elanvändningen

 Använd

termostatstyrda värmecirkulationspumpar.

 Installera

hiss med låg energianvändning.

 Installera

el-effektiv utrustning (minst klass B när relevant), vilket avser t ex:
 Spis/ugn.
 Mikrovågsugn.
 Kyl/frys.
 Tvättmaskin med god centrifugeringsförmåga (≥ 1300 varv).
 Torktumlare (kondenserande) eller torkskåp.



Installera el-effektiv belysning, vilket avser t ex:
 Installationer i kök, badrum, hall och balkong, där stor
vikt ska läggas vid reflektorer och placering av ljuskällor.
 HF-don för fasta armaturer i lägenheter.
 Lågenergilampor i gemensamma utrymmen.
 Närvarogivare i trapphus.

 Individuella

elmätare för varje lägenhet där möjligheten att presentera
förbrukningen både i elenergi- och monetära enheter ska eftersträvas.

4.2 Material och Avfall
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Implementera ett brukarvänligt och hushållsnära avfallssorterings- och
hanteringssystem.
• Utveckla ett program för boendeinformation där invånare får
information om hur materialanvändningen och avfall kan minskas.
• Anordna möjligheter för kompostering.
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Redan under byggtiden är det möjligt att minska materialanvändning. Byggsektorns
Kretsloppsråd identifierar materialanvändning som en huvudmiljöaspekt: ”mängden
byggavfall som deponeras ska fram till 2010 ha minskat till hälften jämfört med
2003.”19
Byggsektorns Kretsloppsråd följer vidare miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö’s”
intentioner och anger att ”senast år 2006 ska huvuddelen av de relevanta byggvaror
som marknadsförs i Sverige vara försedda med hälso- och miljöinformation som kan
underlätta valet av byggvaror, byggkonstruktioner och installationer.”20 Skånes
Miljöhandlingsprogram ställer även upp delmål för urfasning av farliga ämnen och
anger att byggbolag bör fortsätta avgifta byggandet i Skåne, bl.a. genom
avvecklingsplaner för prioriterade kemikalier.
Minskade materialflöden, som är en strategi för kretsloppsprincipen, är beroende av
att individer - Lomma Hamns boende och brukare – medverkar. Den allmänt
accepterade avfallshierarkin förespråkar att avfall först och främst inte ska behöva
uppstå, i andra hand återanvänds och i tredje hand återvinns. När dessa möjligheter är
uttömda föreslås behandling med energiåtervinning. Källsortering av avfall är en
åtgärd får att öka återanvändning och återvinning. För att fungera väl måste
källsortering göras lika bekväm som ordinarie avfallshantering.

4.2.1 Material
Funktionskrav och åtgärder
Projektering ska ske även ur avfalls-, underhålls- och ombyggnadsperspektiv för att
minimera förbrukningen av icke-förnyelsebara råvaror och möjliggöra selektiv
rivning, bland annat genom att använda få sammansatta material och
monteringsmetoder som gynnar demonterbarhet.


Materialberäkning/materialupphandling ska måttanpassas för att minimera
restprodukter/avfall. Speciellt gäller detta isoleringsmaterial, skivmaterial och mattor.


Byggmaterial värderas och bedöms utifrån påverkan på yttre miljö och
inomhusmiljö utifrån byggherrens eller en av byggsektorns etablerade
bedömningssystem. Särskild vikt bör läggas vid förekomst av OBS-listade kemikalier
(Byggsektorns Kretsloppsråd har tagit fram anvisningar som ska följas i dessa fall).
Föreskrivna material får inte bytas utan godkännande från byggherrens
projektledning. Kriterier för byggherrens bedömningssystem tillsänds Lomma
kommun.


Material som används i byggnader, installationer eller beläggningar ska väljas så att
ingen risk finns för försämrad kvalitet av dagvatten eller avloppsvatten.


För att underlätta framtida utbyten och minska buller görs installationer för vatten
och avlopp i lätt åtkomliga schakt eller ”rör i rör”.


 Grundutföranden

och val av byggsystem ska göras så att spackling, avjämning och

fyllning minimeras.
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 Använd

i första hand rikligt förekommande och lokala material. Använd slitstarka
och robusta material som är möjliga att underhålla och med lång livslängd. Detta kan
ske genom val av:
 Vatten- och avloppsrör av polypropen (PP) eller polyeten (PE).
 Trägolv och parkett framför linoleum.
 Klinkers i våtrum.
 Papperstapeter som limmas med stärkelselim.
 Trätrallar etc för bruk på balkonger o. dyl. tillverkade av linoljeimpregnerat
virke eller beständigt träslag.
 Silikatfärger för målning under balkonger och betongpelare.
 Träfönster med karmar mot utsida i beständigt träslag/aluminiumbeklädda
fönster.
 Krossmaterial som kan användas som ballast i betong där det är möjligt.


Undvik i möjligaste mån:
 Mattor som limmas direkt mot betonggolv.
 PVC-mattor, samt PVC-belagd plåt och plåtdetaljer.

I den utsträckning det finns byggmaterial som uppfyller kriterier för officiella
miljömärkningssystem ska dessa användas.


Allt importerat regnskogsvirke som används i projektet ska vara FSC-märkt (Forest
Stewardship Council).


Alla byggmaterial som används dokumenteras och miljödeklareras
(miljövarudeklaration, byggvarudeklaration, miljödeklaration) med avseende på
huvudsakliga beståndsdelar, tillsatsämnen, fabrikat, mängd och placering. Dessa
uppgifter samlas i en fastighetspärm som tillställs de boende vid övertagandet.


Byggprocessen styrs och kontrolleras genom kvalitets- och miljöledningssystem
enligt ISO 9001 och tillämpliga delar av ISO 14001. Systemets mål, ledningsprogram
och revisionsrapporter ska vara tillgängliga för Lomma kommun.


Underentreprenörers verksamhet ska omfattas av de krav som ställs i byggherrens
kvalitets- och miljöledningssystem.


4.2.2 Avfall och återvinning
Funktionskrav och åtgärder


Underlätta källsortering under produktion:
 Källsorteringsprogram upprättas så att rutiner och restprodukter anpassas
efter byggets framskridande.
 Materialleverantörer ska själva ombesörja omhändertagande av sitt
emballagematerial, där så överenskommits med leverantörer.



Underlätta källsortering i bostäder och lokaler. Detta kan ske genom:
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 Riktlinjer

till de boende/brukarna.
Diskbänksskåp med behållare för källsortering.
 Utrymme för källsortering inom bostadsområdet för vanligt avfall,
returpapper, kartongpapper, färgat glas, ofärgat glas, hårdplast, metall, el
avfall, batterier, glödlampor samt lysrör.
 Förberedelser för kompostering där så är möjligt och relevant.


4.3 Vatten
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Utveckla ett program för boendeinformation där invånare får
information om hur de kan spara vatten.
Vattenförbrukning betraktas ofta inte som ett stort problem i Sverige eftersom landet
har gott om sötvatten. Av skäl som ovan redovisats (insatser för rening och
distribution, krav på dimensionering av infrastruktur och reningsverk m.m.) samt den
energi som används för att värma stora mängder vatten motiverar att
vattenanvändningen ändå ska hållas så låg som möjligt. Lomma kommuns tekniska
förvaltning ska stimuleras till att medverka i denna process.

4.3.1 Vattenförbrukning
Funktionskrav och åtgärder
 Riktvärde:

Vattenförbrukningen bör underskrida 150 liter per person och dygn.
Detta kan ske genom vattensnål armatur och snålspolande toaletter.
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5. En levande stadsdel
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Skapa förutsättningar för verksamheter i bostadshusens bottenvåningar
som ger liv även dagtid.
• Utveckla mångfald och rikedom i boendemiljön.
• Erbjud service i bostadsbebyggelsen.
• Skapa en miljö präglad av säkerhet och trygghet.
Avsnittet En levande stadsdel berör sociala och ekonomiska aspekter av
exploateringen i Lomma Hamn. Anledningen är inte bara att ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter följs åt i strävan mot en långsiktigt hållbar utveckling såsom
det nämns i FN:s Agenda 21. Genom att skapa en anda av hemhörighet med hjälp av
trivsel, trygghet och närhet minskas slitaget på området, vilket i förlängningen leder
till att resurskrävande behov av renovering, städning och skötsel kan hållas nere.
Lomma Hamn är ett levande hamnområde, där skönhet och trivsel har stor betydelse.
Kvalitetsprogrammet för Lomma Hamn anger även riktlinjer om hur området bör
utvecklas beträffande verksamheter, service och trivsel. I detta avsnitt fokuseras de
aspekter som relateras till den miljömässiga och socioekonomiska utvecklingen av
området.
En god social miljö är svårt att definiera och kvantifiera. Det är många faktorer som
påverkar utvecklingen och det är till slut enskilda individers beteende som avgör
resultatet. Detta medför naturligtvis också att det är svårt att planera för en god
socioekonomisk miljö. Följande områden ska uppmärksammas:
Trygghet betyder att boende och brukare känner sig säkra, kan leva tryggt och utan
att diskrimineras. Detta innebär att man har ett brett spektrum av människor som bor i
området avseende inkomst, ålder och ursprung. Gator, torg, byggnader och lägenheter
bör utformas för att främja barns säkerhet samt rörelsehindrades och synskadades
tillgänglighet, viket främst tas upp i tillgänglighetsutredningen för området.
Inspiration kan skapas genom spännande miljöer. Det handlar både om den
omgivande miljön men också en blandning av bostäder, verksamhet och service.
Planprogrammet för Lomma Hamn anger att ”kommunen ska verka för att ett nytt
bostadsområde med väsentliga inslag av icke störande verksamheter etableras i
Lomma Hamn”. Detta kan möjliggöras genom att skapa förutsättningar för
verksamheter i husens bottenvåningar men också genom att erbjudan service inom
området: affärer, förskola, särskilt boende samt fritids- och ungdomsaktiviteter m.m.
Genom en genomtänkt strategi för användning av informations- och
kommunikationsteknologi kan förutsättningar skapas för både boende och
verksamheter. IT-tekniken kan också användas för spridning av kommunal
information, uppgifter om tidtabeller och kollektivtrafik, lokalanknuten elektronisk
handel, bokning av bilar i bilpooler och gemensamägda maskinverktyg etc., samt
trygghetssystem kopplade till sjuk- och hälsovård. Dessa praktiska användningar är
under snabb utveckling och kan, rätt använda, bidra till ökad kvalitet i boendet och
minskad miljöbelastning.
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5.1 En levande stadsdel
Funktionskrav och åtgärder
 Riktvärde:

Informations- och kommunikationsteknologi kan medverka till att skapa
en levande stadsdel även dagtid. Installera snabb infrastruktur som stödjer
dataöverföringshastigheter på åtminstone 2 Mbit/s.
 Rumshöjd
 Skapa

i bottenvåningar utformas för möjliggörande av verksamheter.

en flexibel rumsstruktur för att möjliggöra boende under alla livets skeden.
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6. En lärande process för etappvisa förbättringar
STRATEGISKA MÅL FÖR LOMMA HAMN:
• Säkra erfarenhetsöverföring mellan byggetapperna.
• Dokumentera och offentliggöra överenskomna mål, åtgärder och resultat.
• Revidera funktionskrav och åtgärder.
• Tillgodogör extern kunskap om nya tekniker och metoder för
miljöanpassat byggande.
• Erbjud förutsättningar för forskningsprojekt inom miljöanpassat
byggande och boende.
Exploateringen av Lomma Hamn kommer att pågå under många år. Det finns därför
skäl att anta att bättre lösningar för miljöanpassat byggande kommer att utvecklas och
betraktas som beprövade metoder och tekniker under denna period. Det bör även
finnas en beredskap för att nya och ännu inte definierade problem kommer att
aktualiseras. Dessa strategiska mål syftar till den process som ska leda till att kunskap
och erfarenheter från en etapp ska kunna överföras till nästa. Genom fortlöpande
uppföljning och återkommande diskussioner skapas förutsättningar för ständig
förbättring av området och bebyggelsen. Bereds även förutsättningar att föra in extern
kunskap och erfarenhet i förbättringsprocessen ökar förutsättningarna för att Lomma
kommuns ambition att uppnå bästa möjliga miljöprestanda inom ramarna för
beprövade metoder och tekniker och rimliga boendekostnader infrias. Av denna
anledning har erfarenhetsöverföringsprocessen en central funktion i miljöprogrammet.
Processen med att fastställa handlingsplaner för de olika etapperna ska präglas av
öppenhet, dialog och förtroende. Byggherrarna föreslår åtgärder och mål som de
bedömer ger det bästa resultatet i förhållande till miljöprogrammets intentioner,
funktionskrav och åtgärder. Dessa förslag utgör underlag för att i diskussion med
Lomma kommun fastställa och dokumentera handlingsprogram och uppföljningsplan
före de aktuella byggetapperna.
Uppföljningen bör ske planerat från en etapps projektering och genomförande, till
slutbesiktning av byggnaderna och efter att de brukats en tid, t.ex. vid
garantibesiktningen. Det sista är inte minst viktigt för att fånga upp de boendes
erfarenheter. Uppföljningspunkter bör därför fastställas i byggherrarnas projektplaner.
Byggherrarna står för redovisning av måluppfyllelse och åtgärder till Lomma
kommun som i sin tur står för sammanställning och offentliggörande av en samlad
bild. Konkret kan den utåtriktade informationsinsatsen bestå av pressmeddelanden,
utställningar, nyhetsbrev, information på kommunens hemsida, samarbete med
forskare m.m.
Underlaget ska användas dels för interna revisioner av funktionskrav och åtgärder,
dels för offentliga diskussioner om förhöjda miljömål och lämpliga åtgärder. Dessa
diskussioner kan ske genom att Lomma kommun arrangerar seminarier med
markägare, byggherrar, byggkonsulter, boende i området och intresserade Lommabor
samt inbjudna fackspecialister och forskare. Ansvaret för att dessa arrangeras vilar på
Lomma kommun.
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Ett viktigt led i miljöplanen är också att skapa förutsättningar för att kunna följa
projektet under hela dess genomförande. Det kan alltså antas att vissa
problemställningar och efterhand vunna erfarenheter kommer att intressera forskare
och studenter som vill studera miljöanpassat byggande och söka förklaringar till
fenomen, men även att finna lämpliga lösningar på ännu icke definierade problem.
Därför bör avstämningsmöten hållas i enlighet med en fastställd tidsplan, t.ex. två
gånger om året. Vid dessa tillfällen skulle uppenbara möjligheter kunna föreligga att
t.ex. initiera och integrera forskningsprojekt, studentarbeten m.m.
Krav och åtgärder
 Byggherren

föreslår på Lomma kommuns uppmaning:
som leder till att intentionerna i miljöplanens strategiska mål
uppfylls,
 hur funktionskrav och åtgärder ska förverkligas,
 vilka ytterligare miljömål byggetappen ska leva upp till samt de åtgärder
som vidtas för att nå dem.
 åtgärder

Byggherren och Lomma kommun fastställer gemensamt åtgärder och mål enligt
ovan tillsammans med en uppföljningsplan.


 Lomma

kommun dokumenterar åtgärder, mål och uppföljningsplan.

Byggherren förbinder sig att redovisa resultat och åtgärder i enlighet med
uppföljningsplanen till Lomma kommun.


Lomma kommun dokumenterar och följer vid behov upp redovisade resultat och
åtgärder.




Lomma kommun sammanställer och offentliggör insamlad information.

Lomma kommun ansvarar för att funktionskrav och åtgärder revideras parallellt
med nya detaljplaner för Lomma Hamn utarbetas. Revisioner kan göras tätare,
exempelvis inför varje ny byggetapp inom en detaljplan, om fastställda mål och
åtgärder inte längre är ändamålsenliga. Miljöpolicy och miljöplanens strategiska mål
blir också föremål för översyn då nya detaljplaner ska utarbetas.
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Avtal om drift och underhåll av pumpanläggning vid Fyrkantsdammen
Parter
Lomma kommun (nedan Kommunen) och CA Fastigheter (nedan CA)
§1 Syfte och statusbesiktning
Syftet med avtalet är att reglera omfattningen av ansvar och kostnader för drift och underhåll samt
större underhåll och förnyelse av den pumpanläggning som finns i Fyrkantsdammen för reglering av
dammens vattennivå.
Innan Kommunen övertar något drift- och underhållsansvar ska en statusbesiktning av
pumpanläggningen genomföras.

§2 Tider
Detta avtal börjar gälla då det undertecknats av båda parter samt att statusbesiktning skett.
Avtalsperioden är satt till 10 år. Uppsägning av detta avtal ska ske senast 1 år innan avtalsperioden
slutar. Om så ej sker förlängs avtalet med 5 år i taget och 1 års uppsägning.

§3 Kommunens åtagande
Kommunens åtagande är följande:
1, att bekosta och svara för drift, tillsyn och normalt underhåll av pumpanläggningen i
Fyrkantsdammen
Med drift och tillsyn avses:
-Funktionskontroll av utrustning
-Tömning och renspolning av pumpsump vid behov
-Övervakning och larmkontroll om utrustning för ändamålet finns.
Med normalt underhåll avses:
-Renovering av pumpar, ventiler eller annan utrustning där inköp av annat än enklare
förbrukningsmateriel (ex skruvar, muttrar, O-ringar, smörjolja el. likn.) inte är nödvändigt
-Akuta insatser för att undanröja omedelbara risker för anläggningens funktion eller säkerhet, där
åtgärden inte kan invänta CA´s godkännande
-Felsökning mekaniskt, automation och elektriskt, samt åtgärd vid behov.
2, att svara för erforderliga kontroller av elanläggningar som åligger CA i egenskap av
anläggningsansvarig för el-säkerhet. Kontroller/besiktning som erfordras av extern part debiteras CA
enligt särskild specifikation.
3, att bekosta elnät, elförbrukning samt svara för abonnemang.
§4 Större underhåll eller förnyelse
I den mån större underhåll eller förnyelse utförs i icke akuta situationer och det rör sig om större
kostnader, ska åtgärderna förankras och godkännas av CA i god tid innan åtgärd. Kommunen ska
föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas för att anläggningen minst ska uppfylla gällande

Bilaga 10
lagstiftning, ha en sådan status att skötsel- och underhållsbehovet motsvaras av det behov som krävs
samt att en säker och tillfredsställande drift och en godtagbar arbetsmiljö kan upprätthållas. CA
bekostar åtgärderna enligt särskild specifikation motsvarande styrkta material- och arbetskostnader.
Med större underhåll och förnyelse avses:
-Större renovering eller nyinköp av pump, ventiler eller annan utrustning.
-Inköp av ny pumpstyrning, larm eller liknande utrustning.

§5 CA´s åtagande och ansvar
CA kvarstår som ägare av pumpanläggningen och är fortsatt ansvarig verksamhetsutövare för
pumpning av vatten från dammen till Öresund.
§6 Rapportering
CA och Kommunen ska fortlöpande rapportera avvikelser från den normala driften till varandra.
§7 Skadeståndsansvar
Kommunens skadeståndsansvar är begränsat, utom ifall av uppsåt eller grov vårdslöshet, till ett
belopp motsvarande 2 basbelopp.
Om skada eller annan situation inträffar som kan äventyra syftet med pumpningen ska parterna
samråda för att hindra att detta upprepas.

Detta avtal har upprättats i 2 exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

_________________________

__________________________
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Mängdbeskrivning
Objekt
Enhet

Indata

Ringugnsparken

Brukstorget

m²

7020

840

Á-pris

Mängd

Pris

Mängd

Totalt

Pris

Pris

Parkmark (gräs)

m²

200

5 990

1 198 000

0

0

1 529 000

Plantering (växter)

m²

750

330

247 500

0

0

303 750

Träd (20-25)

st

8 000

45

360 000

0

0

488 000

Träd (15-20)

st

6 700

15

100 500

13

87 100

214 400

Träd (10-15)
Träd ink trädgrop och
galler
Borgmästarsten

st

3 800

5

19 000

0

0

95 000

st

45 000

0

0

2

90 000

90 000

m

1 700

0

0

60

102 000

195 500
504 000

Lekyta (Sand)

m²

800

630

504 000

0

0

Lekyta (gummi)

m²

1 500

50

75 000

0

0

75 000

Plattyta (BTG)

m²

900

50

45 000

0

0

54 000
708 000

Marktegel

m²

1 200

0

0

590

708 000

Asfalt (TK=GC)

m²

500

0

0

60

30 000

30 000

Grus

m²

350

300

105 000

190

66 500

171 500

Belysning (10 m)
Belysning
(markspottlights)
Belysning (pollare)

st

20 000

5

100 000

4

80 000

240 000

st

10 000

11

110 000

4

40 000

150 000

st

15 000

10

150 000

6

90 000

240 000

Sittbänkar

st

7 400

30

222 000

12

88 800

347 800
1 710 000

Lekutrustning (stor)

st

570 000

3

1 710 000

0

0

Lekutrustning (liten)

st

120 000

7

840 000

0

0

840 000

Tegelmur (H=0,5m)

m

4 000

0

60

240 000

240 000

Dagvattenfördröjning

m²

2 800

100

280 000

50

140 000

420 000

Dagvattenledning

m

1 000

180

180 000

40

40 000

220 000

VA (S. V, D)

m

4 000

0

0

15

60 000

100 000
100 000

Blomsteranläggning

st

100 000

1

100 000

0

0

Cafebyggnad

st

3 500 000

0

0

0

0

0

Fontän (orgel)

st

150 000

0

0

1

150 000

150 000

-

0

444 220

444 220

140 868

140 868

645 117

-

1

850 000

850 000

450 000

450 000

1 450 000

-

0

764 022

76 402

59 198

5 920

92 998

Oförutsett (15%)

-

0

1 157 493

173 624

391 378

58 707

256 351

Osäkerhet (10%)

-

0

0

0

0

0

0

7 890 246

2 667 894

11 660 415

1 124

3 176

1 294

Drift och skötsel under
byggtiden
Projektering,
projektledning,
Entreprenörsarvode

Totalt
Totalt kr/m²

Prisnivå från år 2021

Det är funktioner och mängder som är styrande vid projektering och utförande

Bilaga 14

PROJEKTNAMN
TYP AV PROJEKT
MÄNGDFÖRTECKNING, MED BESKRIVANDE TEXT,
FÖR VA-ARBETE (MF VA)

Datum
Handläggare
Denna mängdförteckning med terknisk beskrivning ansluter till AMA Anläggning 17
Denna MF är inte komplett avseende redovisning av mängder.

NEDANSTÅEND FÖRKLARINGAR AV TEXTFÄRGER TAS BORT:
Text som används i Burlöv och kan innehålla text som anpassas efter aktuellt projekt
Text som används i Eslöv och kan innehålla text som anpassas efter aktuellt projekt
Text som används i Lomma och kan innehålla text som anpassas efter aktuellt projekt
Text som används i Lund och kan innehålla text som anpassas efter aktuellt projekt
Text som används i Malmö och kan innehålla text som anpassas efter aktuellt projekt
Text måste anpassas efter aktuellt projekt, kan annars t ex innehålla tvetydig eller felaktig
information.
INTERN KOMMENTAR, STRYKS I FÄRDIG VERSION

MÄNGDFÖRTECKNING, MED BESKRIVANDE TEXT, FÖR VA-ARBETE
Projekt

Sida

1
Handläggare

Handläggare

PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

B

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,
DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BB

FÖRARBETEN

BBB

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D

BBB.1

Mark- och vattenförhållanden m m
VILKA UNDERSÖKNINGAR FINNS?

BBB.11

Topografiska förhållanden
T EX MARKNIVÅER

BBB.12

Jordmåns- och vegetationsförhållanden
ANGE HUR PLATSEN SER UT. INVENTERING OCH
MED HJÄLP AV T.EX GEOTEKNISK
UNDERSÖKNING

BBB.13

Geotekniska förhållanden
HÄNVISA T EX TILL GEOTEKNISKA
UNDERSÖKNINGAR, BIL.

BBB.14

Hydrologiska förhållanden
Vid ledningsnät som står i förbindelse med
vattenområde beaktas uppdämning i ledningarna.
Karakteristiska vattenstånd vid Öresundskusten mätt i
RH 2000:
Högsta högvattenstånd + 1,85
Medelhögvattenstånd
+ 1,25
Medelvattenstånd
+ 0,08
Medellågvattenstånd
- 0,85
Lägsta lågvattenstånd
- 1,15
GRUNDVATTENNIVÅER OCH GRUNDVATTENS
TRYCKNIVÅER MM
HÄNVISA T EX TILL GEOTEKNISKA
UNDERSÖKNINGAR

BBB.15

Föroreningar
ANGE RESULTAT AV
MARKFÖRORENINGSANALYS

BBB.17

Utförda inventeringar av skaderisker
ANGE RESULTAT AV RISKINVENTERING FÖR
ARBETEN SOM ORSAKAR SKADA BEROENDE AV
RÖRELSER OCH VIBRATIONER.

Enhet

Mängd

À-pris

Kostnad

MÄNGDFÖRTECKNING, MED BESKRIVANDE TEXT, FÖR VA-ARBETE
Projekt

Sida

2
Handläggare

Handläggare

PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

BBB.2

Text

Enhet

Mängd

À-pris

Kostnad

Utförda provarbeten
T EX PROVSCHAKTNINGAR. SE AMA FÖR RÄTT
KODER.

BBB.3
BBB.31

Befintliga anläggningar m m
Befintliga grundkonstruktioner
VAD SOM FINNS NÄMNS HÄR. RIVNING=BED

BBB.32

Befintliga ledningar, kablar m m
Befintliga va-ledningar tillhörande VA SYD framgår av
ritning ..., dat ...
Befintliga el-, tele-, gas- och fjärrvärmeledningars läge
framgår av bifogade ledningsplaner.
Ledningarnas läge är även inlagda på ritning ..., dat ...
(detta endast som stöd, beställaren tar ej ansvar för
angivna lägen). Även kabelknippen är markerade med
ett streck. Före byggstart skall entreprenör begära nya
ledningsplaner från de olika ledningsägarna.
RITNING ANGES OVAN.

BBB.35

Fornminnen
ANGE FÖREKOMST OCH LÄGE

BBC

UNDERSÖKNINGAR O D
Det åligger entreprenören att på plats förvissa sig om
arbetsområdets utseende och förhållanden och de
faktorer som kan inverka på anläggningsarbetets
bedrivande och kostnader.
SOM ENTREPRENÖREN SKALL UTFÖRA. SE AMA
FÖR RÄTT KODER.

BBC.15

Föroreningsundersökning
AVSER FÖRORENINGSUNDERS. I JORD, BERG,
SEDIMENT OCH VATTEN
KOLLA KOD BBC.23 ANG KRAV PÅ PROVGROP.

BBC.23

-

-

-

-

-

Provschaktning
KOLLA KODERNA BBC.15 OCH BCB.6 OM JORDEN
ÄR FÖRORENAD.

BBC.32

-

Undersökning av ledningar, kablar m m
VID OMFATTANDE UNDERSÖKNINGSARBETEN
BÖR DESSA SPECIFICERAS OCH GES SEPARATA
KOSTNADER.

MÄNGDFÖRTECKNING, MED BESKRIVANDE TEXT, FÖR VA-ARBETE
Projekt

Sida

3
Handläggare

Handläggare

PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Entreprenören skall före det egentliga arbetets
utförande schakta fram korsnings- och
anslutningspunkter för kontroll av läge, rörtyp,
dimension och beskaffenhet. Anslutningspunkter för
samtliga ledningar skall mätas in och avvägas innan
anslutning sker. Eventuella avvikelser meddelas i god
tid till B för beslut om åtgärd.

BCB
BCB.1

HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING
Hantering av vatten
OBS! KOLLA PÅ RUTIN LÄNSVATTEN
STYCKEN MED STJÄRNA (*) SKA BARA FINNAS
MED OM VI GRUNDVATTENSÄNKER ELLER OM VI
HAR FÖRORENADE MASSOR. OM LÄNSVATTEN
UPPSTÅR ENDAST FRÅN REGNVATTEN RÄCKER
ÖVRIGA STYCKEN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT VI
INTE FÅR MED SAND OCH SLAM FRÅN
ARBETSOMRÅDET.
VÄLJ EN NIVÅ
* x st enklare sedimenteringscontainrar skall
användas. Suspenderat material avskiljs så att halten
inte överstiger 40 mg/l. Provtagning skall utföras x
ggr/vecka.
ELLER OM DU VÄLJER NÅGON AV DE 4 NIVÅER
NEDAN TA KONTAKT MED MILJÖINGENJÖR.
*En större yta för sedimentering skall anordnas med
sedimenteringsdamm eller lamellsedimentering.
Suspenderat material avskiljs så att halten inte
överstiger 40 mg/l. Provtagning skall utföras x
ggr/vecka.
ELLER
*Filtrering skall utföras för rening av länsvatten.
Suspenderat material avskiljs så att halten inte
överstiger 40 mg/l. Provtagning skall utföras x
ggr/vecka.
ELLER
*Avancerad reningsteknik skall användas.
Fällning/flockning eller sedimentering. Suspenderat
material avskiljs så att halten inte överstiger 40 mg/l.
Provtagning skall utföras x ggr/vecka
ELLER
*En kombination av reningssteg ska utföras. Filtrering
och fällning/flockning eller sedimentering. Suspenderat
material avskiljs så att halten inte överstiger 40 mg/l.
Provtagning ska utföras x ggr/vecka.
TA MED GRÅ TEXT NEDAN OM DU AVSER ATT
RENA LÄNSVATTNET

Enhet

Mängd

-

À-pris

-

Kostnad

-

-
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Projekt

Sida
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Handläggare

Handläggare

PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Enhet

Mängd

À-pris

Kostnad

Om halten suspenderat material överstiger 40 mg/l
efter provtagning ska entreprenören omgående vidta
åtgärder och beställaren omedelbart kontaktas.
Länsvatten får inte avledas genom vattenledning. Vid
avledning genom spillvattenledning, vilket normalt inte
skall ske, skall bedömning göras tillsammans med
beställaren av riskerna och kontroll ske under
avledningen.
Provisorisk avledning av spillvatten får ej göras till
dagvattenledning eller vattendrag.
Utförande av tillfällig avledning av avloppsvatten skall
ske i samråd med VA SYD för genomgång av
erforderliga åtgärder.

BCB.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tillfällig grundvattensänkning eller
portrycksänkning
Schaktbotten och rörbädd skall hållas läns med
dränkbara pumpar i lokala pumpgropar på nivå under
schaktbotten.
Kostnad för två pumpar med sammanlagd kapacitet av
1 500 l/min.
VATTENFÖRANDE LAGER, SILT? KOMPLETTERA
MED PUMPBRUNN/WELLPOINT.

BCB.14

BCB.15

Tillfällig avledning av vatten från
byggproduktion

Tillfällig avledning av dagvatten
ALLMÅNNA KRAV PÅ LÄNSHÅLLING SE AFG.81

BCB.2

Tillfälliga åtgärder på angränsande
byggnad eller anläggning
EVENTUELLA FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER SKA
ANGES I UNDERKODER.
BESIKTNING FÖRE ARBETE FINNS ANGIVET I
AFC.531

BCB.3

Tillfälliga åtgärder för skydd m m av
ledning och kabel
För kända befintliga ledningar och kablar se BBB.32.
Bestämmelser från respektive ledningsägare för
schakt intill de olika ledningarna skall följas.

MÄNGDFÖRTECKNING, MED BESKRIVANDE TEXT, FÖR VA-ARBETE
Projekt

Sida

5
Handläggare

Handläggare

PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

I samband med projektets igångsättning skall kontakt
tas med berörda ledningsägare för utsättning av
befintliga ledningars exakta lägen och samråd om
lämpliga skyddsåtgärder.
Erfordras tillfällig flyttning, uppallning eller hängning av
ledning inhämtas tillstånd av ledningsägare före
arbetets påbörjande.
Entreprenör skall räkna med nödvändig frigrävning,
upphängning och återställning för anläggning inom
normal rörgravsbredd. Ledningar och kablar skall vara
i drift under entreprenaden om inte annat
överrenskommes med ledningsägare.
Entreprenör skall göra sig underrättad om när på
ritning markerade ledningar som skall slopas kan tas
ur bruk.
Entreprenör skall räkna med att all schakt under kablar
samt gas- och fjärrvärmeledningar måste ske för hand.

Om skada orsakas av entreprenören, eller av denne
anlitad entreprenör, på befintlig ledning som angivits
på ritning eller av ledningsägaren markerats på
platsen, svarar entreprenören för samtliga kostnader
för såväl reparation av skada som eventuella
driftavbrott och driftomläggningar på ledningsnätet.

BCB.31

Åtgärd för rörledning i mark
Det åligger entreprenör att kontrollera flöde i
befintlig avloppsledning samt räkna med
regnpåverkan. Dagvatten- och kombinerade
avloppsledningar kan stå i direkt förbindelse med
kanalen och Öresund.
OVAN: SISTA MENINGEN AKTUELL?
Flöde i befintlig avloppsledning förutsätts, om inget
annat anges, motsvara flödet vid fylld sektion.
För vattenstånd se BBB.14.
Alla befintliga va-ledningar som synliggörs i schakten
skall inmätas i X-, Y- och Z-led. Se även BJB.26 och
YCE.12.
Avstängning/Åtgärder
Alla avstängningar eller åtgärder på det befintliga valedningssystemet skall anmälas senast 5 dagar före
avstängning till projektledaren som kontaktar
VA SYD Rörnät Drift.
Avstängning av vattenledning/Vattenavbrott
All stängning och öppning av vattenledningar skall
utföras av Rörnät Drift.

Enhet

Mängd

À-pris

Kostnad

MÄNGDFÖRTECKNING, MED BESKRIVANDE TEXT, FÖR VA-ARBETE
Projekt

Sida

6
Handläggare

Handläggare

PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Enhet

Avstängning utom ordinarie arbetstid skall anmälas på
tel 040-635 10 00
Arbetet skall bedrivas så att berörda fastigheter inte får
längre avbrott i vattenförsörjningen än 4/8 timmar.
Entreprenören skall informera boende och
fastighetsägare i god tid före avstängning. Se
BCB.811.
OVAN: HUR LÄNGE FÅR VATTNET VARA
AVSTÄNGT? ETAPPER?
Befintliga avloppsledningar
Självfallsledningar får dämmas upp till hjässa kortare
tider efter VA SYDs medgivande. Se BCB.812.

NEDAN: KORSNING VINKEL <30 GRADER
INKLUDERAR ÄVEN LÄNGSGÅENDE LEDNINGAR.

BCB.32

VA-ledningar
VID KORSNING MED BEF. GJ-LEDNING BÖR DEN
EVENTUELLT LÄGGAS OM I SEGJÄRN INOM
SCHAKTEN.
VID FRILÄGGNING UNDER BEFINTLIG
GJUTJÄRNSLEDNING SKALL DEN LÄGGAS OM.
...
Korsning vinkel 30-90 grader
Korsning vinkel < 30 grader

st
m

Gasledningar
...
Korsning vinkel 30-90 grader
Korsning vinkel < 30 grader

st
m

Fjärrvärmeledningar
...
Korsning vinkel 30-90 grader
Korsning vinkel < 30 grader

st
m

Åtgärd för el- och telekablar o d i mark
Samtliga kablar skall markeras innan schaktning
påbörjas.
Frilagda kablar skall skyddas mot åverkan.
Arbetet (inkl samordning, bevakning och skydd) med
samtliga kända kablar skall ingå i kostnaden för schakt
och rörläggning. Se även BBB.32
OBS! Olika typer av kablar kan ligga inom samma
knippe.
BEHÖVER KABLAR STÄNGAS AV? KAN ALLA
KABLAR STÄNGAS AV SAMTIDIGT?
Kablar

Mängd

À-pris

Kostnad

MÄNGDFÖRTECKNING, MED BESKRIVANDE TEXT, FÖR VA-ARBETE
Projekt

Sida
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Handläggare

Handläggare

PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

...
Korsning vinkel 30-90 grader
Knippe xx-xx kablar/pipor btg/plast
(bxh = yy x zz m)
OVAN: JÄMFÖR MED MER 17
XX-XX AVSER ANTAL KABLAR, YY X ZZ AVSER
KNIPPETS UTBREDNING.
Korsning vinkel < 30 grader
Knippe xx-xx kablar/pipor btg/plast
(bxh = yy x zz m)
OVAN: JÄMFÖR MED MER 17
XX-XX AVSER ANTAL KABLAR, YY X ZZ AVSER
KNIPPETS UTBREDNING.

BCB.33

Enhet

Mängd

m

Åtgärd för luftledning
Korsning vinkel 30-90 grader

-

-

-

Korsning vinkel < 30 grader

-

-

-

BCB.4

Tillfälliga skydd av mark, vegetation,
mätpunkt, gränsmarkering m m

BCB.41

Skyddsplank, skyddsinhägnad o d
BEHOV FÖR SKYDD AV/MOT ALLMÄNHET SE AMA
OCH RA FÖR RÄTT KOD.
B: ENLIGT "GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS" 2017-08-01
E: GÖRS ENLIGT ESLÖVS KOMMUNS
GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
2020-07-01
Lu: SE "GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATSMARK I LUNDS KOMMUN" 2020-0518
M: GÖRS ENLIGT "REGLER FÖR AVSTÄNGNING
VID GATUARBETEN I MALMÖ".
Lo: " BESTÄMMELSER OM GRÄVNING I ALLMÄN
PLATSMARK" 2019-05-06

Avspärrning av markyta
BEHOV FÖR ATT SKYDDA YTOR
Exempelvis bockar och signallinor sättes runt
gräsmattor för att förhindra körning över dem. S k
grisar av betong o d materiel får ej placeras innanför
träds dropplinje.

BCB.43

Kostnad

st

TÄNK PÅ SKYDDSAVSTÅND FÖR ELLEDNING.

BCB.42

À-pris

Inbrädning av träd, påkörningsskydd
Träd skall skyddas enligt Burlövs kommuns Grävningsbestämmelser för allmän plats..
Träd skall skyddas enligt Eslövs kommuns Grävningsbestämmelser för allmän plats.

m
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Handläggare

PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Enhet

Mängd

À-pris

Kostnad

Träd skall skyddas enligt Lomma kommuns
Bestämmelser om grävning i allmän platsmark.
Träd skall skyddas enligt Lunds kommuns
Grävningsbestämmelser för allmän platsmark i Lunds
Kommun.
Träd skall skyddas enligt Grävningsbestämmelser för
Malmö Stad.
st

BCB.44

Skydd av markyta i träds och buskars
rotzon
Markyta i träds och buskars rotzon skall skyddas enligt
Burlövs kommuns Grävningsbestämmelser för allmän
plats.
Markyta i träds och buskars rotzon skall skyddas enligt
Eslövs kommuns Grävningsbestämmelser för allmän
plats.
Markyta i träds och buskars rotzon skall skyddas enligt
Lomma kommuns Bestämmelser om grävning i allmän
platsmark.
Markyta i träds och buskars rotzon skall skyddas enligt
Lunds kommuns Grävningsbestämmelser för allmän
platsmark i Lunds Kommun.
FÖR MALMÖ SE ÄVEN TEKNISK HANDBOK
Markyta i träds och buskars rotzon skall skyddas enligt
Grävningsbestämmelser för Malmö Stad.
m2

BCB.45

Åtgärd för mätpunkt, gränsmarkering o d
Fix- och polygonpunkter är anslutna till kommunens
stomnät och skall skyddas. För flyttning av punkter och
vid skada av punkter kontakta:
Lantmäteriet, tel 0771-63 63 63.
Eslövs Kommun, tel 0413-620 00.
Lantmäteriet, tel 0771-63 63 63.
Stadsbyggnadskontorets Lantmäteriavdelning, tel 046359 50 00.
Stadsbyggnadskontorets Stadsmätningsavdelning, tel
040-34 10 00.
Flytt/Skydd

BCB.5

st

Åtgärd vid skada på vegetation
ÅTGÄRD PÅ VEGETATION SE DDE

BCB.51

Åtgärd i träds och buskars rotzon
-

BCB.6

Skyddsåtgärder vid arbete i förorenade
områden

-

-
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

BEHOV FÖR SKYDD AV PERSONAL, TREDJE MAN
SAMT PLATSENS OMGIVNING FRÅN
FÖRORENINGAR SE AMA OCH RA

BCB.7

Åtgärd för allmän trafik
Boende, näringsidkare, fastighetsägare m fl som
berörs av arbetet meddelas i god tid, minst en vecka i
förväg.
Personal skall ha genomgått av väghållare krävd
utbildning.
TILLHÖR GATAN KOMMUNEN, TRAFIKVERKET
ELLER EN VÄGFÖRENING?
För de gator som Trafikverket är väghållare för gäller
Vägverkets "Bilaga till IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete
på väg". TA-plan skall upprättas och godkännas innan
byggstart.
För de gator som Trafikverket är väghållare för gäller
Vägverkets "Bilaga till IFS 2009:4 - Säkerhet vid arbete
på väg". TA-plan skall upprättas och godkännas innan
byggstart.
För de gator som Trafikverket är väghållare för gäller
att Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg,
TDOK 2012:86, ska tillämpas.
För de gator och vägar som Trafikverket är väghållare skall deras regler för arbete på väg och TA-planer
tillämpas.
SE AFG.13 BETRÄFFANDE ÅTGÄRDER FÖR
BYGGPLATSENS TRAFIK.
ANGE UNDER AFC.242 OM E SKA UTARBETA TA PLAN SAMT KRAV PÅ VAD DENNA SKA
INNEHÅLLA.
NEDANSTÅENDE - ENTR STÅR FÖR RITANDE O
INSKICK O I TID. VI ANGER INTE BLANKETTER,
TIDER, ADRESSER.
Trafikanordningsplan skall upprättas av entreprenören
och lämnas för godkännande till Burlövs kommun
minst 15 arbetsdagar före arbetets start via
www.burlov.se/ta-plan, kontakt tel 040 - 625 60 00.
Trafikomläggningen skall kontinuerligt diskuteras och
överenskommas med beställaren.
BURLÖV: UNDER SEMESTERTIDER ÄR
HANDLÄGGNINGSTIDEN CA 4 VECKOR.

Enhet

Mängd

-

À-pris

-

Kostnad

-
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Enhet

Mängd

À-pris

Kostnad

Trafikanordningsplan skall upprättas av entreprenören
och lämnas för godkännande till Eslövs kommun minst
15 arbetsdagar före arbetets start via e-tjänsten
Grävtillstånd på Eslövs kommuns hemsida;
www.eslov.se. Om kollektivtrafiken blir påverkad så
ska TA-plan skickas in ännu tidigare. Skånetrafiken
behöver tre veckors framförhållning.
Trafikomläggningen skall kontinuerligt diskuteras och
överenskommas med beställaren. Omläggning som
kräver lokala trafikföreskrifter skall anmälas till B minst
10 arbetsdagar i förväg.
ESLÖVS KOMMUNS GRÄVNINGSBESTÄMMELSER
FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29, REV 2019-04-10.
Trafikanordningsplan skall upprättas av entreprenören
och lämnas för godkännande till Lomma kommun.
Blankett finns på www.lomma.se och skall vara
inskickad senast 10 arbetsdagarföre arbetets start.
Trafikanordningsplan skall upprättas av E och lämnas
för godkännande till Tekniska förvaltningens Gatu- och
trafikkontor, via e-tjänsten. Kontakt tel 046 - 359 50 00,
minst 10 arbetsdagar i förväg. Trafikomläggningen
skall kontinu-erligt diskuteras och överenskommas
med beställaren.
Den senaste versionen av Sveriges Kommuners och
Landstings handbok "Arbete på Väg" gäller.
Entreprenören skall upprätta en Trafikanordningsplan som skall godkännas av Gatukontorets trafikregleringsenhet.
Trafikanordningsplanen skall skickas in till Gatukontoret digitalt via GRETA (http://gkgreta.malmo.se).
Trafikanordningsplanen skall lämnas ifylld till gatukontoret minst 15 arbetsdagar före arbetets start.
För tillfälliga trafikanordningar gäller "Regler för
avstängning vid gatuarbeten i Malmö" daterad 1992.
Gång- och cykeltrafik skall kunna passera arbetsplatsen. Gångtrafik till berörda fastigheter skall upprätthållas.
Cykeltrafik ska kunna ledas om när det är för trångt att
samsas med fotgängare.
GARAGEUTFARTER M FL TILLTRÄDEN!
TRAFIKREGLERING I ETAPPER? RESTRIKTIONER
ÄVEN I AF??

BCB.7111

BCB.7112

Tillfällig väg med bituminös beläggning
-

-

-

-

-

-

Tillfällig väg med slitlager av grus
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

BCB.7122

Text

À-pris

Kostnad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tillfällig vägtrafikanordning
Tillfällig trafikanordning enligt BCB.7. Se även
AFC.135
TYP AV VÄGMÄRKEN, VÄGMARKERINGAR.
RESTRIKTION FÖR TRAFIK ANGES UNDER
AFC.135

BCB.717

Mängd

Tillfällig gångbrygga
Gångbryggor över schakt skall förses med dubbla
räcken och vara minst 1,0 meter breda.

BCB.713

Enhet

Tillfällig skyddsanordning
ANVÄNDS FÖR TUNG AVSTÄNGNING
ANGE EXEMPELVIS BARRIÄRER , TMA-SKYDD,
TRAFIKBUFFERTAR UNDER DENNA KOD

BCB.8

Diverse hjälparbeten i anläggning

BCB.811

Tillfälliga anordningar för
vattenförsörjning
Om vatten stängs av i mer än 4 timmar skall
vattenleverans ske i dunkar till avstängda fastigheter
ELLER anordnas brandpoströr på lämplig brandpost
som tillfälligt tappställe ELLER i entreprenaden ingår
tillfällig vattenledning för försörjning av fastigheterna
xxxx.
OVAN: VÄLJ VILKEN ELLER-SATS SOM ÄR
LÄMLPIG FÖR DETTA PROJEKT.
OM DEN TILLFÄLLIGA VATTENLEDNINGEN SKA
DIMENSIONERAS AV E SKA DET STÅ MED I
AFB.13.

BCB.812

Tillfälliga anordningar för avlopp
Varierande torrvärdesflöde ca XX l/s.
Bevakning, erforderlig pumpning samt provisoriska
ledningar och proppningar under byggnadstiden åvilar
entreprenören.
AKTUELLT?

BCB.87

Tillfällig skyltning till allmänheten
Informationstavla
Informationstavla, ca 2,0x2,0 m, med text som
hänvisar till beställare, entreprenör, slag av arbete och
färdigställandetid. Uppsättes innan byggstart. Text
författas i samråd med beställaren.
ELLER

st
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Skylt tillhandahålls av VA SYD. E ombesörjer hämtning
och lämning på Strömgatan 4, Malmö samt
uppsättning.
Uppsättes innan byggstart.

BCD

OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG
UPPLÄGGNING AV AVFALL OCH
FÖRORENADE MASSOR

BCD.1

Tillfällig uppläggning av förorenade
massor

BCD.2

Enhet

st

Fall A

m3

Fall B

m3

Massor till plats för sanering, Fall A

m3

Massor till avfallsanläggning, förorenings grad X, Fall
B
Massor av föroreningsgrad X

m3
ton

Tillfällig uppläggning av avfall
HANTERAR BARA ICKE FÖRORENADE MASSOR
ton

BDB

SANERINGSARBETEN I MARK,
ANLÄGGNING O D
FÖRORENINGAR I MARK, UTSLÄPP FRÅN
INDUSTRIER SOM KAN LIGGA I LEDNING ELLER
KOMMA I SERVIS M M.
SE AMA OCH RA FÖR KODER. SE ÄVEN BCD FÖR
TILLFÄLLIG UPPLÄGGNINGSPLATS FÖR
FÖRORENADE MASSOR. AVLÄMNANDE AV
MASSOR UNDER CFC

BE

FLYTTNING, DEMONTERING OCH
RIVNING
Entreprenören har att medräkna de störningar i arbete
som flyttning och rivning av stolpar, staket, skyltar, el,
tele, gasledningar, beläggningar, betongkonstruktioner m m kan förorsaka och skall i god tid
anmäla sådana omständigheter som enligt
entreprenören innebär behov av förarbeten.
Entreprenören ansvarar för de förseningar som
underlåtelse av nämnda åtgärder kan medföra.

BEB
BEB.11

FLYTTNING
Flyttning av stolpe, staket, skylt m m
Ansvarig teknisk förvaltning lämnar anvisningar för
nedtagning och återuppsättning.

Mängd

À-pris

Kostnad
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Enhet

ESLÖVS GRÄVN.BEST: "ALL UTRUSTNING ….
SÖKANDE SKA ORDNA PLATS FÖR UPPLAG…
LOMMAS GRÄVN.BEST: "ALLT MATERIAL,
GATSTEN, BETONGPLATTOR, ETC. ÄR
KOMMUNENS… PLATS FÖR LAGRING ÅVILAR …
LEDNINGSGARE ATT ORDNA.
UPPTAGEN/UPPRIVEN UTRUSTNING OCH
MATERIAL SKA LAGRAS SÅ ATT DEN INTE KAN
ANVÄNDAS FÖR VANDALISM."
LUNDS GRÄVN.BEST: "ALLT MTRL SÅSOM GATSTEN, …, BELYSNINGSSTOLPAR ETC ÄR
KOMMUNENS EGENDOM. PLATS FÖR UPPLAG
ÅVILAR … LEDNINGSDRAGARE ATT ORDNA."
Arbete med Gatukontorets vägmärken och stolpar
sköts av Kommunteknik, tel 020-34 45 00. Entreprenör
avropar önskade åtgärder.
Material skall hanteras varsamt. Entreprenör skall
anordna upplagplats och ersätta skadat material och
svinn som orsakats av denne.

BEB.1101

Flyttning av enheter bestående av
stolpfundament, skyltstolpe och skylt
st

BEB.1102

Flyttning av enheter bestående av
stolpfundament, belysningsstolpe och
belysningsarmatur e d
st

BEB.1103

Flyttning av enheter bestående av
stängsel, staket, räcke med fundament,
stolpe e d
m

BEB.12

Flyttning av träd och buskar
SE AMA FÖR VAD SOM SKA ANGES.
ÅTERPLANTERING ANGES UNDER DDB.
Innan flyttning påbörjas skall alltid samråd ske med
projektledare.
Rötter som frigörs skall beskäras med fintandad
såg/vass kniv till rena skär.
st

BEC

DEMONTERING

BEC.1

Demontering för anläggning
st

BEC.111

Demontering för rör ledning m m

Mängd

À-pris

Kostnad
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

BEC.1111

Demontering för rörledning m m i
pumpstation od

BEC.1112

Enhet

Mängd

-

Demontering för rörledning m m i väg,
plan o d
m
st

BEC.1211

Demontering av beläggning av natursten
Smågatsten 80-100 mm

BEC.1212

m2

Demontering av beläggning av betongmarksten
m2

BEC.1213

Demontering av beläggning av betongmarkplattor
Betongplattor, format XX x XX mm

BEC.157

Demontering av kantstöd
ANGE TYP AV MOTSTÖD
ANGE TYP AV KANTSTÖD
ANGE OM KANSTENEN SKA SPIKAS ELLER
LIMMAS
Materialet återanvänds inom entreprenaden

BEC.1579

m

Demontering av stödrad av storgatsten
Storgatsten, 1 rad. Materialet återanvänds inom
entreprenaden.

BED

m2

m

RIVNING
VEM ÄGER TEX GATSTEN OCH VAR/VEM SKA DET
TRANSPORTERAS TILL? DETTA ANGES UNDER
RESP. UNDERKOD.

BED.1

Rivning av anläggning
OM INTE ENTREPRENÖREN RIVER. SE
RESPEKTIVE KOMMUN.

BED.11
BED.1111

Rivning av ledning, kabel m m
Rivning av hel rörledning
ANGE OM ANDRA ANORDNINGAR INVID LEDNING
SKA RIVAS, T EX STÖDBLOCKSFÖRANKRING
m

À-pris

-

Kostnad

-
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

BED.1112

Rivning av del av rörledning

Enhet

Betäckningar, passdelar och konor till ventil,
brandpost, brunn m m tas bort. Brunn, skyddsrör och
spindelförlängning till ventil och brandpost kapas minst
1,0 m under omgivande eller blivande markyta.
Distansmarkeringar tas bort.
Rörändar samt in- och utgående ledningar i
avloppsbrunn proppas med betong eller muras, se
FCD.112. Brunn igenfylles med samkross 0-45 mm
Brunnar ...
Proppar ...
RÖRÄNDE PÅ VATTENLEDNING.

BED.12

st
st

Rivning av väg, plan o d
OBS! OM DET FINNS TRASIGA PLATTOR ELLER
MARKSTEN I ARBETSOMRÅDET SKA DE BYTAS
UT ÄVEN OM MAN INTE GRÄVT DÄR. GÄLLER
FRAMFÖRALLT I MALMÖ

BED.121

BED.1211

Rivning av beläggning m m på väg,
plan o d
Rivning av beläggning av natursten
Smågatsten 80-100 mm

BED.1212

m2

Rivning av beläggning av betongmarksten
m2

BED.1213

Rivning av beläggning av betongmarkplattor
Betongplattor, format XX x XX mm

BED.12141

Rivning av bitumenbundna lager, hela
lagertjockleken
Rivning före schakt skall utföras så att rak, skarp
avgränsning mot befintlig beläggning erhålles.
Angivna asfaltytor omfattar även de ytor utanför
schaktkrön, 0,5 m, som erfordras för den s k första
återställningen enligt Gatukontorets
grävningsbestämmelser. Entreprenör avgör omfattning
av sågning/skärning.
Blankett "Redovisning av asfalt", dat 2003-07-19, rev
2004-10-07 (se AFB.22 13 "PM …" för sökväg), ifylles
av entreprenören och redovisas för beställaren.

m2

Mängd

À-pris

Kostnad
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Enhet

B: SE BURLÖVS GRÄVNINGSBESTÄMMELSER
E: SE ESLÖVS KOMMUN
GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Lo: SE LOMMAS GRÄVNINGSBESTÄMMELSER
Lu: SE TEKNISKA FÖRVALTNINGENS
"BESTÄMMELSER FÖR GRÄVNING I ALLMÄN
PLATS".

OM ASFALTEN INNEHÅLLER PAH SÅ BÖR MAN TA
MED ATT 3-5 CM AV BÄRLAGRET UNDER
ASFALTSLAGRET SKA SKRAPAS BORT.
ÅTERANVÄNDNING? HANTERING AV
ÅGAB/SYSAV-FAKTUROR?
Rivning och transport av asfalt och AG. Fall B
Inkl. sågning för erhållande av skarp avgränsning
mellan riven och kvarvarande yta och kostnad för
omhändertagandet.
Gata X
Rivning, tjocklek X
X OVAN ANGES, SÅ NÄRA SOM MÖJLIGT EV SOM
<50 MM/50-100 MM/100-200 MM
Ändrad tjocklek, per 20 mm
Åtgärd för erhållande av skarp avgränsning
Massor som av föroreningsskäl behöver behandlas
eller deponeras. PAH X

BED.12142

m2

m2
m
ton

Rivning, fräsning, av bitumenbundna
lager, del av lagertjockleken
T EX FÖR ATT MINSKA MÄNGDEN ASFALT MED
PAH. ÅTERANVÄNDNING?
Fräsning av beläggning skall utföras så att skarp
avgränsning av kvarvarande yta erhålls. Skada i fräst
yta som skall beläggas skall omedelbart åtgärdas.
Fräst yta som skall beläggas skall vara överlagd inom
5 dagar från fräsningstillfället.
För passerande trafik skall kanter och betäckningar på
frästa ytor markeras med fluorescerande färg och vid
lådfräsning skall avfasade kanter utföras.
Gata X
Djupfräsning xx mm
Massor som av föroreningsskäl behöver behandlas
eller deponeras. PAH X

BED.1216

m2
ton

Rivning av platsgjuten betong
TYP, TJOCKLEK, ARMERING, KROSSNING,
ETABLERING AV RIVNINGSVERKTYG, TRSP,
TIPPAVG., ÅTERANVÄNDN. ETC
m2

Mängd

À-pris

Kostnad
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

BED.15

Rivning av anläggningskompletteringar i
mark

BED.1501

Rivningar av enheter bestående av
stolpfundament, skyltstolpe och skylt

Enhet

st

BED.1502

Rivning av enheter bestående av
stolpfundament, belysningsstolpe och
belysningsarmatur e d
st

BED.1503

Rivning av enheter bestående av stängsel,
staket, räcke med fundament, stolpe e d
m

BED.157

Rivning av kantstöd
OBS! OM DET FINNS TRASIG KANTSTEN I
ARBETSOMRÅDET SKA DE BYTAS UT ÄVEN OM
MAN INTE GRÄVT DÄR. GÄLLER FRAMFÖRALLT I
MALMÖ.
ANGE TYP AV MOTSTÖD
ANGE TYP AV KANTSTÖD
ANGE OM KANSTENEN SKA SPIKAS ELLER
LIMMAS
Materialet återanvänds inom entreprenaden

BED.1579

m

Rivning av stödrad av storgatsten
Storgatsten, 1 rad. Materialet återanvänds inom
entreprenaden

BEE

HÅLTAGNING

BEE.231

Håltagning i befintlig ledningsanläggning

m

ANGES VID ANSLUTNING TILL BEFINTLIG BRUNN
ALT. LEDNING. SE ÄVEN PCB
st

BFB

TRÄDFÄLLNING
ANGE VEMS EGENDOM DE FÄLLDA TRÄDEN ÄR.
SE DE OLIKA KOMMUNERNAS
GRÄVNINGSBESTÄMMELSER.

Mängd

À-pris

Kostnad
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

BFB.1

Fällning av samtliga träd inom angivet
område
diameter på träd

BFB.2

m3

Fällning av enstaka träd
diameter på träd

BFC

Enhet

st

RÖJNING
ANGE OMRÅDE FÖR RÖJNING I VERKLIG AREA.
m2

BFD

BORTTAGNING AV STUBBAR

BFD.12

Stubbrytning inom område för väg,
plan o d
diameter på stubbe X mm

BFD.14

Stubbrytning där befintlig mark ska
bibehållas
diameter på stubbe x mm

BFD.2

BFE

BORTTAGNING AV MARKVEGETATION
OCH JORDMÅN

BFE.21

Borttagning av markvegetation och
jordmån inom område för väg, plan o d,
kulturmark
INGÅR I CBB OM DET INTE SKA UTFÖRAS
SEPARAT

st

m3

Borttagning av markvegetation och
jordmån inom område för sammansatt
markyta och vegetationsyta, kulturmark
Markvegetation och jordmån ska tas av i separata
etapper och läggs upp så att det inte blandas med
övriga schaktmassor.
Fall A
Fall B

BFF.3

st

Stubbfräsning
diameter på stubbe x mm

BFE.31

st

m3
m3

Uppläggning och lagring av tillvaratagen
markvegetation
Fall A

m3

Mängd

À-pris

Kostnad
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

BFF.4

Uppläggning och lagring av tillvaratagen
jordmån
Fall A

BG
BGB

Enhet

m3

SPONT VID FÖRARBETEN M M
TILLFÄLLIG SPONT
All dimensionering av spont utföres och bekostas av
entreprenören.
ANGE FÖRSCHAKT UNDER CBB.82, INSPEKTION
AV LEDNING UNDER PCE OCH KONTROLL AV
LEDNING UNDER YBC OM LEDNINGAR BERÖRDA
AV SPONT SKA KONTROLLERAS.

BGB.11

Valfri sponttyp för ledningsgrav
E skall informera B om vilken typ av spont som
kommer att användas. Principritning CBB.311:1.
ANGE SPONTLÄGE. TÄNK PÅ ATT RÄKNA BÅDA
SIDORNA AV SPONTEN.
m2

BGB.211

Avsträvad stålspont för ledningsgrav
Principritning CBB.311:1.
ANGE SPONTLÄGE. TÄNK PÅ ATT RÄKNA BÅDA
SIDORNA AV SPONTEN.
m2

BGB.221

Släde, kassett för ledningsgrav
Släde/schaktlåda

BGB.231

m2

Avsträvad glesspont för ledningsgrav
KALLAS ÄVEN BERLINERSPONT
Principritning CBB.311:1.
ANGE SPONTLÄGE. TÄNK PÅ ATT RÄKNA BÅDA
SIDORNA AV SPONTEN

BJB

GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR
ANLÄGGNING OCH FÖR
GRUNDLÄGGNING AV HUS

BJB.2

Inmätning
E's mätningsansvarig ska uppfylla krav på
grundläggande mätningsteknisk färdighet enligt
Lantmäteriets rekommendationer (A § 348/2010).
Mätdon ska vara enligt SIS TS 21143:2016, lägst klass
T4, RTK1 alt. A5. Toleranser vid inmätning ska vara
enligt Lantmäteriverkets ”HMK- GNSS-baserad
detaljmätning 2017"

m2

Mängd

À-pris

Kostnad
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Enhet

Mängd

À-pris

Kostnad

Utgångspunkter för mätning i plan skall vara i stomnät:
SWEREF 99 13 30. Höjder i RH 2000.
E ansvarar för eventuell komplettering. Före byggstart
skall E kontrollera samtliga fixar och planpunkter
erforderliga för utförandet.

BJB.23

Inmätning av väg, plan o d
Återställda beläggningsytor skall mätas in innan
slutbesiktning.

BJB.26

Inmätning av ledning, kabel mm
Kontrollinmätning av anslutningspunkter skall ske
innan arbeten startar.
Inmätning ska göras på nya va-ledningar och
anordningar. Mätningar ska vara så fullständigt och
tydligt redovisade att de kan användas som underlag
för relationshandling och ska dokumenteras enligt
YCE.
ELLER
Inmätning av va-ledningar och anordningar sköts av
Beställaren.
VEM SKÖTER INMÄTNING? ANPASSA TEXT OVAN.
MÄTER VI SJÄLV SKA ÖVRIG TEXT UNDER DENNA
KOD TAS BORT.
VA-ledningar och anordningar som skall fyllas över
eller på annat sätt blir dolda skall mätas in i öppen
schakt under arbetets gång.
Vattenledningar och tryckavloppsledningar:
Nedanstående objekt skall inmätas och
koordinatbestämmas i plan och höjd. Höjd ska avse
vattengång.
•         Brytpunkter
•         T-rör
•         Avgreningar
•         Vid byte av material och/eller dimension
•         Proppar
Nedanstående armaturer skall inmätas och
koordinatbestämmas i plan och höjd. Höjd ska avse
marknivå.
•         Ventiler
•         Brandposter
•         Spolposter
•         Brunnar på vattenledningen
•         Luftnings- och avtappningsanordningar

-

-

-
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PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Enhet

Andra objekt som tillhör ledningen, såsom
ventilkammare, läcksökningspunkter, skyddsrör med
tillhörande brunnar, betongstöd eller någon annan typ
av förankringsanordning, skall även de mätas in i plan.
Avloppsledningar
Nedanstående objekt skall inmätas och
koordinatbestämmas i plan och höjd. Höjd ska avse
vattengång.
•         Brytpunkter
•         Vid byte av material och/eller dimension
•         Proppar
•         Inlopp
•         Utlopp
•         Nedstigningsbrunnar
•         Tillsynsbrunnar
•         Servisbrunn
På nedstigningsbrunn och tillsynsbrunn inmätes
lockcentrum i plan och höjd samt höjd på vattengång i
brunnens in- och utgående ledningar.
Skyddsrör/Skyddsrörsbrunnar
Skyddsröret skall mätas in i båda ändar och höjdvärdet
skall avse skyddsrörets vattengång. Centrum på
skyddsrörsbrunnen skall mätas in i såväl plan som
höjd, där höjden avser lockhöjden.
Befintliga VA-ledningar
Befintliga VA-ledningar som friläggs vid
ledningsarbetet skall mätas in i plan och höjd efter
samma premisser som vid nyläggning.
Pumpstationer, ventilkammare och övriga
anläggningar
Cirkulära anläggningar mäts in med centrumpunkt,
övriga med hörnpunkter. Nedstigningslock mäts in
med centrumpunkt.
Formbrunnar
Inmätes med hörnpunkter. I de fall där brunnslock inte
hamnar i centrum av ledningen mäts även in- och
utgående ledning in, samt att brunnslock mäts in med
en centrumpunkt.
Vridskiveventiler

Mängd

À-pris

Kostnad

MÄNGDFÖRTECKNING, MED BESKRIVANDE TEXT, FÖR VA-ARBETE
Projekt

Sida

22
Handläggare

Handläggare

PROJEKTNAMN

Datum

Datum
Kod

Text

Enhet

Mängd

À-pris

Kostnad

En centrumpunkt på vattenledningen samt
ventilspindeln koordinatbestäms.
Signalkablar
Vid nyläggning av signalkablar skall dessa plan- och
höjdbestämmas.
Övriga ledningar
Om okänd ledning påträffas skall beställaren direkt
meddelas. Ledningar skall mätas in och dokumenteras
enligt YCE.
Va-ledningar som korsas inmätes.

BJB.3
BJB.36

-

-

-

-

-

-

Utsättning
Utsättning för ledning
E utför utsättning av anläggning, kabel m m

Kod

Text

C

TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

Enhet

I AMA utgår följande text:
"Identifiering, klassificering, benämning och
beskrivning av jord ska baseras på SS-EN ISO 146881 och SS-EN ISO 14688-2. Benämning och
beskrivning av berg ska baseras på SS-EN ISO 146891."
Den ersätts med:
Identifiering , klassificering, benämning och
beskrivning av jord ska baseras på SS-EN ISO 146881, utgåva 1, 2002, och SS-EN ISO 14688-2:2004.
Benämning och beskrivning av berg ska baseras på
SS-EN ISO 14689-1:2004.
Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och
jord är i överensstämmelse med SS-EN ISO 14688-1,
utgåva 1, 2002, och SS-EN ISO 14688-2:2004.

CBB

JORDSCHAKT

CBB.3

Jordschakt för ledning, kabel m m

CBB.3111

Jordschakt för va-ledning
Principritning CBB.311:1 gäller.
Grävbart kalkberg/skifferberg/berg inkl tandad skopa
ska ingå i jordschakt.
CBB.311:1 ANGER SLÄNTLUTNINGEN 1:1.
LÄMPLIG?
ANTAL M3 MASSOR SOM SKA TRANSPORTERAS
TILL ANLÄGGNING SKA MÄNGDAS UNDER
"MASSOR TILL AVFALLSANLÄGGNING,
FÖRORENINGSGRAD ?, FALL B". MOTSVARANDE
M3 SKA MÄNGDAS I TON FÖR
OMHÄNDERTAGANDE AV MASSOR PÅ
AVFALLSANLÄGGNING UNDER "MASSOR AV
FÖRORENINGSGRAD ?".
Fall A
Fall B
Massor till plats för sanering, Fall A
Massor till plats för klassificering, Fall A
Massor till avfallsanläggning, föroreningsgrad ?, Fall B
Separat ledningsgrav med schaktarea ≤ 1,0 m²
Massor av föroreningsgrad ?
Övrigt
ANGE OM OCH VAR SCHAKTNING SKA UTFÖRAS
FÖR LEDNINGSBÄDD SAMT MÅTT B, OM ANNAT
MÅTT ÄN PÅ PRINCIPRITNINGEN SKA GÄLLA.

ANGE OM LEDNINGSGRAV MED FLERA
LEDNINGAR I GRAVEN PÅ OLIKA NIVÅER FÅR
SCHAKTAS SÅ ATT LEDNINGSHYLLA LÄMNAS
KVAR. UPPRÄTTA RITNING FÖR MÅTT FÖR
SÅDAN SCHAKT.

m3
m3
m3
m3
m3
m
ton

Mängd

2

À-pris

Kostnad

Kod

CBB.3112

Text

Jordschakt för dränledning
AVSER JORDSCHAKT FÖR DRÄNLEDNING SOM
INTE SKA LIGGA I SAMMA LEDNINGSGRAV SOM
LEDNING FÖR ANNAT ÄNDAMÅL.
Fall A
Fall B
Massor till plats för sanering, Fall A
Massor till plats för klassificering, Fall A
Massor till avfallsanläggning, föroreningsgrad ?, Fall B
Separat ledningsgrav med schaktarea ≤ 1,0 m²
Massor av föroreningsgrad ?

CBB.6

CBB.61

Enhet

m3
m3
m3
m3
m3
m
ton

Jordschakt för dike, avfallsanläggning,
magasin m m
Jordschakt för dike
HÄR ANGES ÄVEN FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER I
BEFINTLIGA DIKEN.

CBB.612

Jordschakt för överdike, terrängdike o d
Enligt ritning xxx
Schaktarea > 1,0 m², Fall A

m3

Schaktarea > 1,0 m², Fall B

m3

Schaktarea ≤ 1,0 m²
Massor av föroreningsgrad ?

CBB.632

m
ton

Jordschakt för utjämningsmagasin m m
ANGE EVENTUELL GRUNDVATTENSÄNKNING
UNDER AKTUELL KOD OCH RUBRIK UNDER
BCB.13.
Enligt ritning xxx

CBB.633

Fall A

m3

Fall B

m3

Jordschakt för infiltrationsbädd
Fall A
Fall B

CBB.64

Jordschakt för damm, bassäng, kanal o d
Fall A
Fall B
TÄNK PÅ ATT SKRIVA IN OM MASSORNA ÄR I
TORRHET ELLER UNDER VATTEN. FÖRORENADE
MASSOR I TON.

CBB.723

m3
m3

Urgrävning för ledning
Urgrävning och fyllning efter urgrävning görs enligt
principritning CBB.723.

m3
m3

Mängd

3

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

Behovet av urgrävning avgörs under arbetets gång av
beställare och utförare. Utförare kontaktar beställare.
Fall B

m3

Massor till avfallsanläggning, föroreningsgrad ?, Fall B
Massor av föroreningsgrad ?

CBB.8

m3
ton

Diverse jordschakt
ANGE UNDER UNDERKOD, T EX FÖRSCHAKT FÖR
RIVNING
OM DET SKA LÄGGAS PROVISORISK
VATTENLEDNING OCH DET MÅSTE SCHAKTAS
LITE FÖR DEN SÅ LÄGG DEN SCHAKTEN HÄR

CBB.82

Förschakt för spont
Fall A
Fall B

CBB.84

Förschakt för rivning och demontering
Fall A
Fall B

CBB.86

Fall B

m3
m3

Diverse förschakt
OM DET T.EX SKA LÄGGAS PROVISORISK
VATTENLEDNING OCH DET MÅSTE SCHAKTAS
LITE FÖR DEN SÅ LÄGG DEN SCHAKTEN HÄR
Fall A
Fall B

CBC

m3
m3

Förschakt för inmätning
AVSER SCHAKT FÖR ATT KUNNA UNDERSÖKA
MATERIAL OCH UTFÖRA INMÄTNING
Fall A

CBB.88

m3
m3

m3
m3

BERGSCHAKT
BESKRIV BERGSCHAKT KORREKT ENLIG MER.

CBC.3111

Bergschakt för va-ledning
Tillägg för ledningschakt om kalkberg ej är grävbart.
Schakt med pneumatisk hammare el likn. Enheter
under denna kod kan helt eller delvis utgå utan
ersättning till entreprenören.

CDB

JORDFÖRSTÄRKNING M M

CDB.51

Lastutbredning med rustbädd

CDB.512

Rustbädd för ledning
RUSTBÄDD FÖR LEDNING SKA UTFÖRAS ENLIGT
PRINCIPRITNING CDB.512.
?

CE

m3

FYLLNING, LAGER I MARK M M
MATERIAL- OCH VARUKRAV

m2

Mängd

4

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

Fyllningsmaterial
I AMA utgår följande text:
"För klassificering av material med hänsyn till
kornstorlek ska SS-EN ISO 14688-1 och SS-EN ISO
14688-2 tillämpas."
Den ersätts med:
För klassificering av material med hänsyn till
kornstorlek ska SS-EN ISO 14688-1, utgåva 1, 2002
och SS-EN 14688-2:2004 tillämpas.
Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och
jord är i överensstämmelse med SS-EN ISO 14688-1,
utgåva 1, 2002, och SS-EN ISO 14688-2:2004.

CEB

CEB.8

FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M
M
Diverse fyllning
ANGE UNDER UNDERKOD, T EX FYLLNING EFTER
FÖRSCHAKT

CEB.81

Fyllning efter förschakt
Fall A
Fall B

CEC

m3
m3

FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M
Samkross skall vara välgraderat.
BEHÖVS PACKNINGSPROV? ANGE DETTA UNDER
RESP. UNDERKOD

CEC.11

Fyllning för förstärkning av ledningsbädd
Omfattning skall samrådas med beställaren.
Fyllning skall utföras med samkross 0-45 mm som
packas enligt tabell CE/4. Se CBB.3111.
Principritning CBB.311:2 gäller.
RISK FÖR ATT MAKADAM BEHÖVS? OM INTE STRYK NEDANSTÅENDE!
Måste makadam användas skall denna inneslutas i
geotextil bruksklass 3 före påförandet av
ledningsbädd, överlappning enl fig DBB.31213/1. För
krav på geotextil se DBB.1213

CEC.2111

Fall A

m3

Fall B

m3

Ledningsbädd för va-ledning
Ledningsbädd utföres med samkross 0-30 mm. Bädd
packas indirekt genom packning i stödpackningszon
Tjocklek ? mm

CEC.2112

Ledningsbädd för dränledning
Tjocklek ? mm

CEC.3

m2

Kringfyllning

m2

Mängd

5

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

6

Mängd

À-pris

Kostnad

AMA-NYTT: "BEAKTA ATT DET FÖR DENNA KOD
FINNS ÄNDRINGAR AV MER ANLÄGGNING 17 I
AMA-NYTT FÖR AMA AF, AVSNITT ÄNDRING OCH
TILLÄGG AV MÄT- OCH ERSÄTTNINGS-REGLER,
SIDAN 25." INFÖRT I AMA-NYTT 2/2017.

CEC.3111

Kringfyllning för va-ledning
Understoppning av undre kvartscirkeln görs med
samkross 0-30 mm som stöts in med skyffel. Risken
för upplyftning av rör beaktas.
Självfallsledningar
Huvudledning av plast ska kringfyllas med 0-30 mm
samkross, fall B.
Tryckledning
Huvudledningar ska kringfyllas med rörgrus 0-8 mm
alt. samkross 0-30 mm, fall B.
Servisledningar
Samtliga servisledningar ska kringfyllas med rörgrus 08 mm, fall B.
Fall A
Fall B

CEC.3112

Kringfyllning för dränledning
Fall A
Fall B

CEC.33

m3
m3

m3
m3

Kringfyllning för avstängningsanordning,
nedstigningsbrunn m m
ANGE EVENTUELLA KOMPLETTERANDE KRAV PÅ
KRINGFYLLNINGSMATERIAL, MÅTT OCH
PACKNING KRING AVSTÄNGNINGSANORDNING,
BRUNN O D.
KRINGFYLLNING INGÅR I ERSÄTTNING UNDER
CEC.31 FÖR TEORETISK VOLYM UPP TILL 4,0 M3
PÅ VARJE ENSKILD PLATS. ÖVERSTIGANDE
VOLYMER MÄNGDAS UNDER FALL A/B.
Avser kringfyllning för X
Fall A
Fall B

CEC.4111

Resterande fyllning för va-ledning
Vid användning av stenmaterial för resterande fyllning
skall kringfyllningen över lednings hjässa vara minst
0,5 m.
RÄCKER BEFINTLIGA MASSOR TILL ALL
RESTERANDE FYLLNING. BEHÖVS FALL B?

m3
m3

-

-

-

Kod

Text

TÄNK PÅ SPECIELLA KRAV PÅ MATERIAL OCH
PACKNING UNDER VIKTIGA BEFINTLIGA
LEDNINGAR.
T EX "UNDER VATTENLEDNING OCH FJVLEDNING ÅTERFYLLAS MED 0-30 SAMKROSS SOM
PACKAS MED VIBROSTAMP I LAGER OM 10 CM,
FALL B"
Fall A
Fall B

CEC.4112

m3
m3

Resterande fyllning för dränledning
Fall A
Fall B

CFC

AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER
AVFALL

CFC.3

Avlämnande av avfall till
avfallsanläggning
VID FÖRORENADE MASSOR
OBS.MASSOR FÖR ÅTERANVÄNDNING MÄTS I M3.
MASSOR FÖR DEPONERING MÄTS I TON
?

CFC.4

Enhet

m3
m3

ton

Avlämnande av massor på upplag
?

m3

Mängd

7

À-pris

Kostnad

Kod

Text

D

MARKÖVERBYGGNADER,
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

Enhet

Reglerbara mängder avser enbart uppgrävda ytor inom
rörgravsschakt. Övriga ytor för upplag, transportvägar
och dyl. som entreprenören anser nödvändiga för
arbetets genomförande anskaffas av denne. Se även
AFC.121. Samtliga kostnader härför åvilar
entreprenören.
AMA-text kompletteras av Burlöv kommuns Grävningsbestämmelser för allmän plats , dat 2017-05-04,
antagna 2017-06-01, gällande fr o m 2017-08-01.
AMA-text kompletteras av Eslövs kommuns Grävningsbestämmelser för allmän plats, daterad 2020-0701 .
Flyinge: AMA-text kompletteras av Regler för grävning
och återfyllning inom Flyinge vägförening
verksamhetsområde , dat 2003-04-29.
AMA-text kompletteras av Lomma kommuns
Bestämmelser om grävning i allmän platsmark , M.5.7,
dat 2019-05-06
AMA-text kompletteras av tekniska förvaltningens
Grävningsbestämmelser för allmän platsmark i Lunds
kommun , dat 2020-05-18.
AMA-text kompletteras av Grävningsbestämmelser för
Malmö stad , dat 2019-09-19 och Malmö stads
Tekniska handbok.
VID SIDHÄNVISNING NEDAN (I DETTA KAPITEL I
DESSA ROSA FÄLT) AVSES RESPEKTIVE
BESTÄMMELSE ENLIGT OVAN.

DB

LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST,
MINERALULL, STÅL M M

DBB

LAGER AV GEOSYNTET

DBB.3

Materialskiljande lager av geosyntet

DBB.31

Materialskiljande lager av geotextil
PARAMETRAR SOM SKA BEAKTAS VID VALET ÄR
TERRASS, KONSTRUKTION OCH TRAFIK.
VANLIGAST FÖR GATA: BRUKSKLASS N3
VANLIGAST FÖR DRÄNERINGAR: BRUKSKLASS N3
ALT.N2

DBB.3111

Materialskiljande lager av geotextil under
fyllning för väg, plan o d
Eventuell avskiljning med geotextil mellan terrassyta
och överbyggnad. Behovet bestäms under arbetets
gång. Entreprenören skall kontakta
beställaren.Geotextil bruksklass N2.

DBB.31212

Materialskiljande lager av geotextil under
ledningsbädd i ledningsgrav i jord

m2

Mängd

3

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Geotextil skall vara certifierad enligt NorGeoSpec 2012
och vara av minst bruksklass/profil N2.
Fiberduk

DBB.31213

m2

Materialskiljande lager av geotextil kring
ledningsbädd och kringfyllning i
ledningsgrav i jord
Geotextil skall vara certifierad enligt NorGeoSpec 2012
och vara av minst bruksklass/profil N2.
Fiberduk
ANVÄNDS VID VATTENFÖRANDE LAGER FÖR ATT
TILLSLUTA LEDNINGSGRAVEN.

DC

Enhet

MARKÖVERBYGGNADER M M
Väg, plan o d samt järnväg
I AMA utgår följande text:
"För klassificering av material med hänsyn till
kornstorlek ska SS-EN ISO 14688-1 och SS-EN ISO
14688-2 tillämpas."
Den ersätts med:
För klassificering av material med hänsyn till
kornstorlek ska SS-EN ISO 14688-1, utgåva 1, 2002
och SS-EN ISO 14688.2:2004 tillämpas.
Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och
jord är i överensstämmelse med SS-EN ISO 14688-1,
utgåva 1, 2002, och SS-EN ISO 14688-2:2004.

Arbete med marköverbyggnader, inkl kontroll och
dokumentation, skall uppfylla kraven i Burlöv kommuns Grävningsbestämmelser för allmän plats , dat
2017-05-04, antagna 2017-06-01, gällande fr o m 201708-01.
Arbete med marköverbyggnader, inkl kontroll och
dokumentation, skall uppfylla kraven i Eslövs kommuns Grävningsbestämmelser för allmän plats , 202007-01.
Flyinge: AMA-text kompletteras av Regler för grävning och återfyllning inom Flyinge vägförening verksamhetsområde , dat 2003-04-29.
Arbete med marköverbyggnader, inkl kontroll och
dokumentation, skall uppfylla kraven i Lomma kommuns Bestämmelser om grävning i allmän plats-mark ,
M.5.7, dat 2019-05-06.
Arbete med marköverbyggnader, inkl kontroll och
dokumentation, skall uppfylla kraven i tekniska förvaltningens Grävningsbestämmelser för allmän
platsmark i Lunds kommun , dat 2020-05-18.
Arbete med marköverbyggnader, inkl kontroll och
dokumentation, skall uppfylla kraven i Grävningsbestämmelser för Malmö stad , dat 2019-09-19 och
Malmö stads Tekniska handbok.
KATEGORIER NEDAN, GROVT:
A, 70-VÄG OCH UPPÅT.
B, 50-VÄG, P-PLATS.
C, GÅNGYTOR, PARKVÄGAR MINDRE VÄGAR

m2

Mängd

4

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

UTDRAG FRÅN RA:
KATEGORI A MOTSVARAR, I DET TEKNISKA
INNEHÅLLET OCH TILLÄMPNINGEN AV
STATISTISKA KONTROLLMETODER AV
PRODUKTIONSRESUL- TAT, DE KRAV SOM
TRAFIKVERKET STÄLLER. KATEGORI A SKA
SÅLEDES ÅBEROPAS DÄR TRAFIKVERKETS KRAV
SKA GÄLLA OCH ÄVEN I ÖVRIGT DÄR STORA
KRAV STÄLLS PÅ FÄRDIG YTAS JÄMNHET M M, T
EX VID REFERENSHASTIGHET 70 KM/H ELLER
HÖGRE. BEDÖM, MED HÄNSYN TILL OBJEKTETS
STORLEK OCH KARAKTÄR, MÖJLIGHETEN ATT
UPPNÅ KONTROLLOBJEKT AV LÄMPLIG
KATEGORI B HAR ANPASSATS TILL DE KRAV SOM
NORMALT GÄLLER VID BYGGANDE AV GATOR,
PARKERINGSPLATSER M M INOM TÄTORTER.
DEN TEKNISKA SKILLNADEN JÄMFÖRT MED
KATEGORI A ÄR BL A ATT STATISTISK
NIVÅKONTROLL SAMT KONTROLL AV
TERRASSENS BÄRIGHET INTE KRÄVS. KRAV PÅ
BELAGDA YTOR, KRAV PÅ PROVNING AV
BELÄGGNINGSMASSA OCH FÄRDIG BELÄGGNING
ÄR LÄGRE ÄN I KATEGORI A.
KATEGORI C ÄR AVSEDD ATT TILLÄMPAS FÖR
GÅNGYTOR, PARKVÄGAR M M SAMT FÖR YTOR
INOM EXPLOATERINGSOBJEKT SOM ÄR
SAMMANSATTA AV VEGETATIONSYTOR OCH
VARIERANDE TYPER AV MINDRE VÄGAR, PLANER
O D. KRAVEN ÄR LÅGA OCH BESTÄMS I PRINCIP
AV DEN SOM UPPRÄTTAR BESKRIVNINGEN."

DCB

OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR
VÄG, PLAN O D

DCB.2

Förstärkningslager för väg, plan o d

DCB.21

Förstärkningslager till överbyggnad med
flexibel konstruktion och med
bitumenbundet slitlager,
betongmarkplattor m m

DCB.211

Förstärkningslager kategori A till
överbyggnad med flexibel konstruktion
och med bitumenbundet slitlager,
betongmarkplattor m m
Krossmaterial 0-90 mm, tjocklek XXX mm
XXX mm OVAN ÄR:
Burlöv: SID 16. FRAKTION 0-100. 420 EL 510 MM.
Eslöv: SID 15. 510 mm.
Lomma, ALT A: SID 7-: 350 ELLER 450 mm.
Lomma, ALT B,SID 7- : I HÅRDGJORDA YTOR FÅR
FÖRSTÄRKNINGSLAGER ERSÄTTAS MED
BÄRLAGER, ENL SID 7 PKT 7.6. DÅ UTGÅR
"KROSSMTRL 0-90 …" OVAN.
Förstärkningslager byggs med bärlagermaterial.

m3

Mängd

5

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

Lund: SID 15, 420, EL 510 mm. Fraktion 0-90
M: GRÄVNINGSBESTÄMMELSER OCH TEKNISK
HANDBOK, ÖVERBYGGNADSMALL

DCB.212

Förstärkningslager kategori B till
överbyggnad med flexibel konstruktion
och med bitumenbundet slitlager,
betongmarkplattor m m
Krossmaterial 0-90 mm, tjocklek XXX mm
XXX mm OVAN ÄR:
Burlöv: SID 16: FRAKTION 0-100. 420 EL 510 mm.
Eslöv: SID 15-16: 370, 420 EL 510 mm.
Lomma, ALT A: SID 7-: 350 ELLER 450 mm.
Lomma, ALT B,SID 7- : I HÅRDGJORDA YTOR FÅR
FÖRSTÄRKNINGSLAGER ERSÄTTAS MED
BÄRLAGER, ENL SID 7 PKT 7.6. DÅ UTGÅR
"KROSSMTRL 0-90 …" OVAN.
Förstärkningslager byggs med bärlagermaterial.
Lund: SID 15: 285 mm, 355 mm, 370 mm, 420 mm
ELLER 510 mm. Fraktion 0-90
M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL

DCB.213

m3

Förstärkningslager kategori C till
överbyggnad med flexibel konstruktion
och med bitumenbundet slitlager,
betongmarkplattor m m
Krossmaterial 0-90 mm, tjocklek XXX mm
XXX mm OVAN ÄR:
Burlöv: SID 16, FRAKTION 0-100: 420 EL 510 mm.
Eslöv: SID 16. 240 mm.
Lomma, ALT B,SID 7- : I HÅRDGJORDA YTOR FÅR
FÖRSTÄRKNINGSLAGER ERSÄTTAS MED
BÄRLAGER, ENL SID 7 PKT 7.6. DÅ UTGÅR
"KROSSMTRL 0-90 …" OVAN:
Förstärkningslager byggs med bärlagermaterial.
Lund: SID 15: 280 mm. Fraktion 0-90
M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL

DCB.3

Obundet bärlager för väg, plan o d

DCB.311

Obundet bärlager kategori A till belagda
ytor
Krossmaterial 0-40 mm, tjocklek 80 mm.
xxx OVAN ÄR
B: SID 16. 80, 130, 200, 240 mm
E: SID 15. 80 mm
Lo: SID 8: 80 mm.
Bärlager och förstärkningslager byggs med
bärlagermaterial.
Lo: SID 8. 430 EL 530 mm.
Lu: SID 16, 80 mm
M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL

m3

m2

Mängd

6

À-pris

Kostnad

Kod

Text

DCB.312

Obundet bärlager kategori B till belagda
ytor
Krossmaterial 0-40 mm, tjocklek 80 mm.
FÖR KRAV SE RA.
XXX OVAN ÄR
B: SID 16. 80, 130, 200, 240 mm
E: SID 16, 80 mm.

Enhet

m2

Lo: SID 8: 80 mm.
Bärlager och förstärkningslager byggs med
bärlagermaterial.
Lo: SID 8. 430 EL 530 mm.
Lu: SID 15. 80 mm, 150 mm, 160 mm
M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL
ANVÄNDS OFTAST I BEFINTLIG SKELETTJORD
Luftigt bärlager med fraktion 32-63 mm.
Tjocklek XXX mm

DCB.313

m2

Obundet bärlager kategori C till belagda
ytor
GC-banor och gångbanor
Yta med asfaltbeläggning:
Krossmaterial 0-40 mm, tjocklek XXX mm.
Stensatta ytor:
Krossmaterial 0-40 mm, tjocklek XXX mm.
XXX OVAN ÄR
B: SID 16. 80, 130, 200, 240 mm
E: SID 16
Lo: SID 8: 80 mm.
Bärlager och förstärkningslager byggs med
bärlagermaterial.
Lo: SID 8. 430 EL 530 mm.
Lu: SID 15-16. 80 mm, 265 mm, 140 mm, 170 mm, 30
mm
M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL
ANVÄNDS OFTAST I BEFINTLIG SKELETTJORD
Luftigt bärlager med fraktion 32-63 mm.
Tjocklek XXX mm

DCB.32

Obundet bärlager till ytor med obundet
slitlager

DCB.323

Obundet bärlager kategori C till ytor med
obundet slitlager
Krossmaterial 0-40 mm, tjocklek ΧΧX mm.
XXX AVSER TJOCKLEK ENLIGT GRÄVN.BEST
B: SID 16
E: SID 16
Lo: SID 7-8
Lu: SID 15-16

m2
m2

m2

m2

Mängd

7

À-pris

Kostnad

Kod

Text

M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL
Tätning utföres med stenmjöl 0-2 mm, tjocklek 30-50
mm.
B: SID 21
Tätning utföres med bärlager 0-20 mm, tjocklek 40
mm.
E: SID 5-6
Tätning utföres med samkross 0-20 mm, tjocklek 40
mm.
Lo: SID 7-8
Tätning utföres med samkross 0-16 mm, tjocklek 30
mm.
Lu: SID 16
Tätning utföres med stenmjöl 0-2 mm, tjocklek 30-50
mm.
M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL

DCB.4

DCB.412

Enhet

m2

m2

m2

m2

m2

Slitlager av grus och stenmjöl för väg,
plan o d
Slitlager av grus kategori B och C
Grusslitlager skall dammbindas. Lagertjocklek 50 mm
m2

DCB.42

Slitlager av stenmjöl
XXX AVSER TJOCKLEK ENLIGT
Lu: SID 15
E: SID 16
M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL
Beläggning på gångbana stenmjöl 0-4 mm,
lagertjocklek 10 mm
Stenmjöl 0-8 alt grus 0-20, tjocklek 15 mm
Stenmjöl alt grus 0-4, tjocklek 30 mm

DCB.48

m2
m2
m2

Slitlager av diverse material
XXX AVSER TJOCKLEK ENLIGT
Lu: SID 15
M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL
Beläggning på gångstigar: Beläggning av bark typ XXX
Fraktion xx-xx m Lagertjocklek 50 mm
Beläggning på gångbana:
Slitlagret utförs i makadam av röd granit.
Makadam???, 2-4 mm, tjocklek 10 mm
Tätning under makadam med stenmjöl 0-2 mm
tjocklek 30-50 mm.

DCC

BITUMENBUNDNA
ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN
OD

m2
m2

m2

Mängd

8

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

Angivna ytor bundet bärlager inkluderar de ytor utanför
schaktkrön, 0,5m, som erfordras enligt Gatukontorets
grävningsbestämmelser, avsnitt 5.5.2, punkten "Första
återställningen". För slitlager inkluderar angivna ytor
ovanstående 0,5 m och ytterligare delar enligt
bestämmelsernas avsnitt 5.5.2, punkten "Andra
återställningen" och framåt.
SLITLAGER=2:A ÅTERST AKTUELL?

DCC.1

Bitumenbundna överbyggnadslager
kategori A för väg, plan o d

DCC.1111

Bärlager kategori A av asfaltgrus
AG SOM TRAFIKERAS SKALL ALLTID UTFÖRAS
MED FÖRHÖJD BINDEMEDELSHALT OCH ANGES
UNDER DCC.11121. STENSTORLEKEN FÅR INTE
ÖVERSKRIDA HALVA LAGERTJOCKLEKEN.
AG ... XX mm
B: SID17
Lo: SID 8
E:SID 16
Lu: SID 15
M: GRÄVNINGSBEST OCH TEKNISK HANDBOK,
ÖVERBYGGNADSMALL

DCC.1119

Bärlager kategori A av asfaltgrus med
förhöjd bindemedelshalt
AG som trafikeras skall alltid utföras med förhöjd
bindemedelshalt.
AGF 16 (provisoriskt lager) XX mm
E: SID 15
Lu: SID 15
M: SID 20-21

DCC.14

m2

m2

Bitumenbundna slitlager kategori A
Andra återställningen ingår inte i denna entreprenad.

LOMMA

2:A ÅTERST. AKTUELL? NÄR?
2:A ÅTERST HAR FLER M2 ÄN 1:A
FRÄSNING UNDER BED.12142.
E: SID 14
Lu: SID 15
M: SID 20-23
B: SID 17
Lo:SID 8

DCC.1411

Slitlager kategori A av tät asfaltbetong
ABT ..., 40 mm

DCC.1412

Slitlager kategori A av stenrik
asfaltbetong
ABS ..., 40 mm

DCC.2

m2

Bitumenbundna överbyggnadslager
kategori B för väg, plan o d

m2

Mängd

9

À-pris

Kostnad

Kod

Text

DCC.2111

Bärlager kategori B av asfaltgrus
AG SOM TRAFIKERAS SKALL ALLTID UTFÖRAS
MED FÖRHÖJD BINDEMEDELSHALT OCH ANGES
UNDER DCC.21121. STENSTORLEKEN FÅR INTE
ÖVERSKRIDA HALVA LAGERTJOCKLEKEN.
AG …, xx mm
AG 22, 120 mm
AG 22, 80 mm
AG 22, 40 mm
AG 22, 110 mm, utförs i två lager
AG 22, 70 mm
AG 22, 120 mm, utförs i två lager
AG 22, 70 mm
B: SID 17
E: SID 8-9
Lu: SID 15
M: SID 20-21

DCC.21119

Enhet

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Bärlager kategori B av asfaltgrus med
förhöjd bindemedelshalt
AG som trafikeras skall alltid utföras med förhöjd
bindemedelshalt.
AGF 16 (provisoriskt lager) xx mm

m2

B: SID 16
E: SID 8-9
L: SID 9
M: SID 20-21

DCC.24

Bitumenbundna slitlager kategori B
Andra återställningen ingår inte i denna entreprenad.
2:A ÅTERST. AKTUELL? NÄR?
2:A ÅTERST HAR FLER M2 ÄN 1:A
FRÄSNING UNDER BED.12142
B: SID 16.
E: SID 16
Lu: SID 15
M: ENLIGT TEKNISK HANDBOK
Lo: SID 8

DCC.2411

Slitlager kategori B av tät asfaltbetong
ABT ..., 40 mm

DCC.2412

Slitlager kategori B av stenrik
asfaltbetong
ABS ..., 40 mm

DCC.3

Bitumenbundna överbyggnadslager
kategori C för väg, plan o d
Återställning av överbyggnad för gång- och cykelbana
sker i en etapp.

DCC.3111

m2

Bärlager kategori C av asfaltgrus

m2

Mängd

10

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

AG SOM TRAFIKERAS SKALL ALLTID UTFÖRAS
MED FÖRHÖJD BINDEMEDELSHALT OCH ANGES
UNDER DCC.31119. STENSTORLEKEN FÅR INTE
ÖVERSKRIDA HALVA LAGERTJOCKLEKEN.
Gc-väg
AG ..., 35 mm
M: ENLIGT TEKNISK HANDBOK
Lokalgata
AG 22, 50 mm
E:SID 16

DCC.31119

m2

m2

Bärlager kategori C av asfaltgrus med
förhöjd bindemedelshalt
AG som trafikeras skall alltid utföras med förhöjd
bindemedelshalt.
AGF 16 (provisoriskt lager) xx mm

m2

B: SID 17
E: SID 16
Lu: SID 15
M: SID 20-21
Lo: SID 8

DCC.34
DCC.3411

Bitumenbundna slitlager kategori C
Slitlager kategori C av tät asfaltbetong
Lokalgata
ABT 8 B180, 25 mm
Gc-väg
ABT 8 B180, 40 mm
Gångbana
ABT 8 B180, 35 mm
Gc-väg
ABT 8 B180, 40 mm
Gångbana
ABT 8 B180, 35 mm
Gc-väg
ABT 8 160/220, 25 mm
Gångbana
ABTF 8 160/220, 35 mm
B: SID 17
E: SID 16
Lu: SID 15
M: ENLIGT TEKNISK HANDBOK
Lo: SID 8

DCG

MARKBELÄGGNINGAR
Innan sättning påbörjas skall samtliga betäckningar till
brunnar och övriga VA-anordningar vara justerade till
rätt höjd. Justerbara betäckningar skall justeras i rätt
höjd genom att flänsen på den förhöjningsbara delen
understoppas med AG.

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Mängd

11

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

OBS! OM PLATTOR, MARKSTEN OCH KANTSTEN
ÄR TRASIGA SÅ SKA DOM BYTAS UT I MALMÖ OM
DET LIGGER INOM ARBETSOMRÅDET ÄVEN OM
MAN INTE ÄR GRÄVT DÄR. FINNS ATT HÄMTA BEF
PÅ HEMSÖGATAN. (FGK UPPLAG)
B: SID 17
E: SID 16
Lu: SID 15
M: ENLIGT TEKNISK HANDBOK
Lo: SID 8

DCG.11
DCG.111

Beläggning av gatsten
Beläggning av smågatsten
Omsättning av smågatsten
DEMONTERING ANGES UNDER BEC.1211 OCH
RIVNINGEN UNDER BED.1211

DCG.112

Beläggning av storgatsten
Omsättning av storgatsten
Omsättning av en (1) rad storgatsten utanför
råkantsten längs ledningsschakt.
Omsättning av en (1) rad storgatsten utanför
råkantsten vid servisschakt.
MER 17 ANGER M2
DEMONTERING ANGES UNDER BEC.1579 OCH
RIVNINGEN UNDER BED.1579

DCG.113

m2

m2
m
m

Beläggning av storgatsten med gräsfog
m2
DEMONTERING ANGES UNDER BEC.1211 OCH
RIVNINGEN UNDER BED.1211

DCG.12

Beläggning av naturstensplattor
Omsättning av naturstensplattor

DCG.13

m2

Beläggning av kullersten
m2
RIVNING ANGES UNDER BED.1211

DCG.2

Beläggning av betongmarkplattor,
betongmarksten o d

DCG.21

Beläggning av betongmarkplattor
m2
VID LÄGGNING AV NYA PLATTOR SE RA
RIVNING ANGES UNDER BED.1213
B: SID 22
E: SID 16
Lu: SID 16
M: SID 25
Lo: SID 8

Mängd

12

À-pris

Kostnad

Kod

Text

DCL

ÖVERBYGGNADER FÖR
VEGETATIONSYTOR

Enhet

Mängd

ANGE UNDERKODER

DDB
DDB.111

SÅDD, PLANTERING M M
Sådd av gräs
Text i AMA 17 utgår och ersätts av: Sådd skall ske intill
ett avstånd av 0.75 m från trädstam.

DDB.22

m2

Plantering av träd
st
B: KONTAKTA MEDBORGARHUSET TEL 040 - 625
60 00
E: KONTAKTA MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
0413-620 00
Lu: KONTAKTA TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
M: KONTAKT TAS MED OMRÅDESANSVARIG FÖR
DRIFT HOS GK
Lo: KONTAKTA LOMMUN KOMMUN TEL: 040-641 10
00

DDC
DDC.11

STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER
Stöd för stamträd
B: KONTAKTA MEDBORGARHUSET TEL 040 - 625
60 00
E: KONTAKTA MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
0413-620 00
Lu: KONTAKTA TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
M: KONTAKT TAS MED OMRÅDESANSVARIG FÖR
DRIFT HOS GK
Lo: KONTAKTA LOMMUN KOMMUN TEL: 040-641 10
00
st

DDD

FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

DDE

ÅTGÄRDER PÅ BEVARAD VEGETATION

DEC

KANTSTÖD

DEC.11

Kantstöd av granit, satta i grus med
motstöd av grus
Omsättning av råkantsten, längs ledningsschakt
Omsättning av råkantsten vid servisschakt

DEC.13

m
m

Kantstöd av granit, satta i grus med
motstöd av betong
Omsättning av råkantsten, längs ledningsschakt

m

13

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Omsättning av råkantsten vid servisschakt

DEC.14

14

Mängd

À-pris

Kostnad

m

Kantstöd av granit, satta i betong med
motstöd av betong
Omsättning av råkantsten, längs ledningsschakt
Omsättning av råkantsten vid servisschakt.

DED

Enhet

m
m

RÄNNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR
HÄR AVSES RÄNNDAL MED ANGIVET ANTAL
STORGATSTEN ELLER SMÅGATSTEN. DEN
"VANLIGA" RADEN MED EN STORGATSTEN
UNDER KANTSTENEN STÅR UNDER DCG.112

DED.112

Ränndal av storgatsten
m

DED.12

Ränndal av betongmarkplattor
m

DEE

VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M
Temporär markering på beläggning för att skydda
trafikanter skall utföras omgående.
Beställare bekostar slutlig väg-och ytmarkering.
Omfattning görs i samråd mellan Beställaren och
väghållare

DEE.2

-

Väg- och ytmarkering med färg
Tillfälliga markeringar skall utföras med gul färg

DEF

FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT,
STOLPAR, SKYLTAR M M

DEF.2

Anordningar för skyltar för röranläggning
mm
Avstånd mellan skylt och anordning får inte överstiga
5,0 meter utan medgivande från B.
Om möjlighet finns ska skylt monteras på redan
befintlig stolpe t.ex. belysningsstolpe. Fundament och
stolpe under DEF.20 utgår då.
Slutligt antal stolpar, brickor och dess placering
bestäms i samråd med beställarens driftpersonal inför
slutbesiktning.

DEF.20

Fundament och stolpe för skylt för
röranläggning m m
Fundament ska vara av typ Wejo 272 048 eller
likvärdigt.

st

Stolpe för distansskyltar ska för
avstängningsanordning m.m. vara av typ Wejo 271
415 eller likvärdig.

st

Stolpe för brandpostflaggor ska vara av typ Wejo 271
427 eller likvärdig.

st

-

-

Kod

Text

DEF.231

Skylt för va-anläggning

Enhet

Mängd

Text till skylt erhålls av B, E ska i god tid meddela när
skyltar skall beställas.

DEF.2311

Skylt för brunn, avstängningsanordning m
m
Skylt ska monteras för anordngar:
Vatten, avstängningsventil: VAV
Vatten, vridskiveventil: VVR
Vatten, servisventil: VSV
Vatten, spolpost: VSP
Vatten, tömningsventil: VTV
Vatten, luftningsanordning: VLU
Vatten, brandpostventil: VBV
Vatten, zonventil: VZV
Text ska vara:
"VA SYD
Typ av anordning

Dimension (gäller ventiler, på övriga monteras blank
textplatta)
Avstånd".
Skylt ska vara blå av typ Wejo 201 400 eller likvärdig.
Inklusive fäste, textbrickor och montering.

DEF.2312

st

Skylt för brandpostanordning
Skylt, med monterad text, hämtas på beställarens
förråd på Strömgatan i Malmö. Entreprenören ringer in
uppgifter om BP-identitet, avstånd och stolpdiameter
senast 5 arbetsdagar innan avhämtning till 040-63 50
625 eller 073-85 30 491.
OVAN - ALTERNATIV TILL HÄMTNING?
Montering av skylt. Skylt från beställaren är av typ
Wejo 267 100. Levereras med slangklämmor för
montering.
Underkant flagga ska vara 2,2 m över markyta.
st

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
AVSER YTORNA OMKRING ARBETSOMRÅDET
SOM INTE KAN UNDGÅS ATT SKADAS, SÅ SOM
KRINGLIGGANDE VÄG, GRÄSMATTA EL. DYL. JMF
AF-DELENS AFG.85
ÅTERSTÄLLNING AV DRÄNERING SKRIVS IN
UNDER CBB.3111 OCH PBB.53.

DGB.11

Återställande av väg plan o d med
bitumenbundet lager
m2

DGB.31

Återställande av planteringsyta
m2

15

À-pris

Kostnad

Kod

Text

DGB.32

Återställande av gräsyta

Enhet

m2

DGB.33

Återställande av naturmarksyta
m2

Mängd

16

À-pris

Kostnad

Kod

Text

E

PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

EBE

Enhet

Mängd

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
VID STORA/VIKTIGA BTG-ARBETEN KONTAKTAS
KONSULT. VID MINDRE/ENKLARE BTG-ARBETEN
KAN MÖJLIGEN NÅGON RELEVANT OCH NY
HANDLING UPPRÄTTAT AV NÅGON SOM
FÖRSTÅR SIG PÅ BTG-GJUTNING ANVÄNDAS
SOM GRUND.

EBE.21512

Förankring med stödblock mot jord
Gjutning görs mot schaktvägg. Schaktvägg skyddas
mot rörelser under byggtiden.
ANGE MÅTT I FIG EBE.21512/1 OCH KVALITET PÅ
BYGEL OCH HALVBOJA ENL FIGUREN
st

EBE.21541

Platsgjuten brunn, kammare e d på
avloppsledning
st

4

À-pris

Kostnad

Kod

Text

F

MURVERK

FCD

MURVERK AV BETONGSTEN,
BETONGBLOCK E D I ANLÄGGNING

FCD.112

Enhet

Kallmur av betongblock
Proppning av ledning med dimension >500 mm, i
brunn eller schakt, görs med murblock eller enstens
tegelmur. Murbruksklass A eller B. Muren putsas.
m2
JÄMFÖR MED BED.1112

Mängd

5

À-pris

Kostnad

Kod

Text

P

APPARATER, LEDNINGAR M M I
RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PB

RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
RÖRLEDNINGAR I DIM > 200 MM
(TRYCKLEDNING) OCH DIM > 400 MM
(SJÄLVFALLSLEDNING) SOM KRÄVS FÖR FULLT
FÄRDIG LEDNING SKALL MÄNGDAS UNDER
RESP. KOD
Anslutningar av rörledning till rörledning m m:
Självfallsledning
Grenrör skall alltid användas på plaströr och på
betongrör där sortimentet tillåter.
Grenrör skall läggas mellan kl 10 och 2. Avvinkling på
anslutande servisledning utanför grenrör får utföras
med max 30o.
Anslutning av rör till brunn skall utföras med samma
material som ledning.
Tryckledning
Avgrening till serviser skall utföras med T-rör
alternativt elsvetsad bygel med samma dimension på
håltagningsdon som servisledning. Avgrening till BP
skall utföras med T-rör för 110 mm PE.
Infällning på gjutjärnsledning görs med segjärn.

PBB

RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.121

Ledning av segjärnsrör, tryckrör i
ledningsgrav

PBB.1211

Ledning av ytbehandlade segjärnsrör,
tryckrör i ledningsgrav
Segjärnsrör och -rördelar ska vara utförda och
provade enligt SS-EN 545:2006. Segjärnsrör ska
vara invändigt cementbruksisolerade och utvändigt
belagda med metallisk zink, enligt SS-EN 545:2010.
Ytskikt ska vara av fiberarmerad betong enligt SS-EN
15542. Primer mellan zink och fiberarmerad betong är
inte nödvändig.
Segjärnsrör ska vara axiellt förankrade med
låselement med vulst och separat tätningspackning,
typ VRS, TIS-K, eller likvärdigt avseende täthet och
dragfasthet. Förankringspackning där låsning och
tätning är integrerad accepteras inte. Vid fogning av
kapade rör ska fogen vara axiellt förankrad med
förankringspackning där låsning och tätning inte är
integrerade, typ Novo-Sit eller likvärdig.

Rör med utvändig isolering av epoxy får ej användas
vid nyläggning. Passrör accepteras ej vid nyläggning.

Enhet

Mängd

6

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

Mängd

Rör ska ha godstjocklek K9 enligt SS-EN 545:2006.
Rördelar ska vara av minst klass K12 med undantag
för T-rör som ska vara av klass K14 enligt SS-EN
545:2006.
Rördelar ska invändigt och utvändigt vara belagda
med livsmedelsgodkänd epoxifärg till minst 250 μm
enligt SS-EN 14901. Packning ska vara av EPDMgummi. Vid misstanke om förorenade massor ska
NBR-gummi användas. Vid nyläggning av vatten- och
tryckavloppsledningar av segjärn ska anslutning av
distributions- och servisledningar utföras med T-rör
eller vårtrör. Anslutning via anborrning får endast
användas efter godkännande av beställaren.

Flänsförband och bultförband skyddas enligt PCD.212
Ledning ?
Rördelar: ?
ANGE EVENTUELLT ANDRA SKYDDSSYSTEM
MOT KORROSION.

PBB.4

Ledning av betongrör i ledningsgrav

PBB.411

Ledning av betongrör, högtrycksrör i
ledningsgrav
Ange fogtyp, rullfog eller glidfog.
Ledning ?
Rördelar: ?
ANGE VILKET RÖR DET SKALL VARA OCH "ELLER
LIKVÄRDIGT".
OLJE-/BENSIN-/KEMIKALIE-/TEMPBESTÄNDIG
GUMMIRING?

PBB.421

m
st

m
st

Ledning av betongrör, normalavloppsrör i
ledningsgrav
Betongrör med dim < 400 mm skall vara oarmerade.
Betongrör med dim ≥ 400 mm skall vara armerade.
Rör skall ha PG-fog.
Oarmerade rör
Dim 225 ska utföras i minst hållfasthetsklass 240
Dim 300 ska utföras i minst hållfasthetsklass 110
Armerade rör
Dim ≥400 ska utföras i minst hållfasthetsklass 165
OVAN: KONTROLLERA ERFORDERLIG
HÅLLFASTHETSKLASS
Ledning ?
Rördelar: ?
OLJE-/BENSIN-/KEMIKALIE-/TEMPBESTÄNDIG
GUMMIRING?

PBB.5

Ledning av plaströr i ledningsgrav
Samtliga dimensioner för rör av PE och PP avser
ytterdiameter.

m
st

7

À-pris

Kostnad

Kod

Text

OVAN JUSTERAS I SPECIALFALL DÅ WEHOLITE
EL. LIKN. FÖRESKRIVS

PBB.51

Ledning av plaströr, tryckrör i
ledningsgrav
Rör och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly
Mark.

PBB.5121

Ledning av PE-rör, standardiserade
tryckrör i ledningsgrav
Rör och rördelar i ytterdimension ≥90 mm ska vara
tillverkade av PE100 SDR17 där materialet uppfyller
RC-kvalitet enligt PAS 1075 typ 1 samt vara märkta
med Nordic Poly Mark. Vid beställarens begäran ska
E kunna uppvisa dokumentation från rörtillverkaren
som visar att rörmaterialet uppfyller PAS1075 typ 1.
Rör i ytterdimension <90 mm ska vara tillverkade av
PE 80 SDR 11 alt. PE100 SDR17 och märkta med
NPM.
Rörböjar och T-rör ska vara formsprutade eller
svarvade ur ett stycke och ha samma tryckklass som
rör. Alla rördelar ska vara försedda med förlängda
skänklar. Segmentsvetsade delar godkänns inte.
Ledningshygien och hantering av
ledningsmaterial
Skjut- eller dubbelmuff med propp skall användas när
ledning i schakt lämnas. Rör som förvaras uppallade
från mark kan ha enklare transportlock.
Obs! Som ett led i att minska risken för bakterietillväxt
i våra dricksvattenledningar har VA SYD beslutat att
inga organiska material får tillföras våra
vattenledningar. Om svetsning inte är möjlig på grund
av tillrinnande vatten som ej kan stoppas ska istället
mekanisk koppling användas.
Om ett rör av material PE100 har fått en repa eller
skada som är djupare än 10 % av godstjockleken för
PE100 RC eller 5 % av godstjockleken för PE100 ska
den skadade delen kasseras.
Rullstöd ska användas vid förflyttning av ledning.
Fogning
Fogning ska där inte annat anges utföras genom
stumsvetsning. Elektrosvetsmuff, mekaniska
kopplingar eller flänsförband får endast användas
efter godkännande av beställaren där särskilda skäl
finns.
Vid svetsning vid kallare temperatur än +5 grader C
ska uppvärmt svetstält användas. Även vid regnig
väderlek ska svetstält användas.
Svetsarbete får endast utföras av personal som har
genomgått utbildning och erhållit svetscertifikat enligt
SS-EN 13067. Certifikat ska uppvisas i samband med
inledande hygiengenomgång innan svetsning
påbörjas.
Elektrosvetsmuffar skall vara anpassade till aktuella
rör, rekommenderade av rörfabrikanten och märkta
med Nordic Poly Mark. Svetsad muff med synliga
trådar kapas bort och görs om.

Enhet

Mängd
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Rör ska vara fixerade spänningsfritt och svets får inte
utsättas för drag- eller böjpåkänning under svets- eller
avsvalningsförlopp.
Skrapning ska utföras med roterande skrapverktyg.
Fogar ska vara dokumenterade och spårbara i plan.
Flänsförband utförs med fast fläns i epoxybehandlad
segjärn eller stål. Bultar, brickor och muttrar ska vara
varmförzinkade. Packning av EPDM-gummi med
stålkärna typ G-ST-P/S eller likvärdig
ska användas.
y
g
PCD.212.
Hela ledningssträckan skall ha samma godstjocklek.
Alternativa färger får inte blandas inom
entreprenaden.
Vattenledning
Svarta rör med blå markering. Vid mantlade rör: Blå
rör med vit markering.
Dim < 90 PE 80, SDR 11 alt PE 100, SDR 17
Dim ≥ 110 PE 100, SDR 17.
Hela ledningssträckan skall uppfylla PN 10.
Tryckavlopp
Svarta rör med bruna markeringar. Vid mantlade rör:
Röd-bruna rör med vit markering.
Dim <90 PE 80, SDR 17 alt. PE 100, SDR 17
Dim ≥ 110 PE 100, SDR 17.
Hela ledningssträckan skall uppfylla PN 6,3.
Ledning ?
Rördelar: ?
VID TRYCKAVLOPP: SDR 17 ELLER KRAFTIGARE
VID BEHOV.

PBB.52

m
st

Ledning av plaströr, avloppsrör i
ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara märkta med Nordic Poly
Mark. Gäller ej GRP-rör.
KOLLA OM NORDIC POLY MARK ÄR OK ENLIGT
VASYD STANDARD
NEDAN: OM LEDNINGSSTRÄCKAN BESTÅR AV
LÅNGA RAKA LÄNGDER MED FALL STÖRRE ÄN
5‰ KAN 6 M RÖR ANVÄNDAS I STÖRRE DIM.

PBB.521

Ledning av plaströr, markavloppsrör i
ledningsgrav

PBB.5215

Ledning av PP-rör, standardiserade
markavloppsrör i ledningsgrav
AVSER SLÄTA RÖR. UPONOR CLASSIC SER UT
SOM ETT SLÄTT STANDARDRÖR MEN ÄR FABRIKATSPECIFIKT, OCH SKALL INTE ANVÄNDAS.
Rör skall vara max 3 m långa.
OLJE-/BENSIN-/KEMIKALIE-/TEMPBESTÄNDIG
GUMMIRING?
Ledning ?
Rördelar: ?

m
st
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PBB.5216

Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika
markavloppsrör i ledningsgrav

Enhet

Mängd

AVSER STRUKTURVÄGGSRÖR.
Strukturväggsrör tillåts i dim 250-630 mm. Rör skall
vara max 3 m långa. Flerskiktsrör/multi layer-rör, t ex
Uponor Ultra Classic, skall inte användas.
OLJE-/BENSIN-/KEMIKALIE-/TEMPBESTÄNDIG
GUMMIRING?
KOLLA MED WWW.NORDICPOLYMARK.COM OM
DET FINNS CERTIFIERADE RÖR/RÖRSYSTEM VI
INTE VILL HA. EN DEL ÄR BORTSKRIVNA GENOM
VÅRT YTTERDIAMETERKRAV I PBB.5.
Ledning ?
Rördelar: ?
Galler:?

PBB.5217

m
st
st

Ledning av GRP-rör, markavloppsrör i
ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara verifierade till lägst nivå 2.
Rör skall minst ha ringstyvhetsklass SN 5 000 N/m2.
VID FÖRESKRIVANDE AV GRP-RÖR TAS KONTAKT MED TILLVERKARE FÖR YTTERLIGGARE
SPECIFICERING.

PBB.52171

Ledning av GRP-rör, standardiserade
markavloppsrör i ledningsgrav
STYVHETSKLASS HÖGRE ÄN OVAN?
OLJE-/BENSIN-/KEMIKALIE-/TEMPBESTÄNDIG
GUMMIRING?
KRAV PÅ SPECIELL SKARVMUFF?
GENOMTRYCKNINGSRÖR LÄR INTE VARA
STANDARDISERADE OCH SKRIVS IN UNDER
PBB.52172.
Ledning ?
Rördelar: ?

PBB.52172

m
st

Ledning av GRP-rör, fabrikatspecifika
markavloppsrör i ledningsgrav
Rör, rördelar och skarvmuff ska uppfylla krav enligt SSEN 14364.
Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som
rör.
STYVHETSKLASS HÖGRE ÄN OVAN?
OLJE-/BENSIN-/KEMIKALIE-/TEMPBESTÄNDIG
GUMMIRING?
Ledning ?
Rördelar: ?

PBC

RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING
SE PBB (RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV)
OVAN FÖR KOD, RUBRIK OCH TEXT. I KODERNA
BYTS PBB.XXX UT MOT PBC.XXX.

m
st
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FÖR HJÄLP MED VAD SOM BÖR ANGES UNDER
AKTUELL KOD OCH RUBRIK SE RA ANLÄGGNING.
NY SKYDDSLEDNING LÄGGS EXEMPELVIS
UNDER PBB ELLER PBF BEROENDE PÅ LÄGGNINGSSÄTT.

PBF

TRYCKTA ELLER BORRADE
RÖRLEDNINGAR
RÖRSPRÄCKNING OCH INFODRING ANGES
UNDER UNDER PBG.
FÖR HJÄLP MED VAD SOM BÖR ANGES UNDER
AKTUELL KOD OCH RUBRIK SE RA ANLÄGGNING.

PBF.422

PBF.5

Tryckt eller borrad ledning av betongrör,
genomtryckningsrör
Tryckt eller borrad ledning av plaströr
Samtliga dimensioner för rör av PE, PVC och PP
avser nominell ytterdiameter.

PBF.51

Tryckt eller borrad ledning av plaströr,
tryckrör
Rör och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly
Mark.

PBF.512

Tryckt eller borrad ledning av PE-rör,
tryckrör
Etablering av Entreprenören utvald borrmetod inkl.
schakter mm.
Två borrförsök ska ingå i kostnaden för respektive
sträcka.

PBF.5121

Tryckt eller borrad ledning av PE-rör,
standardiserade tryckrör
Materialkrav
Rör och rördelar i ytterdimension ≥90 mm ska vara
tillverkade av PE100 SDR11 där materialet uppfyller
RC-kvalitet enligt PAS 1075 typ 1 samt vara märkta
med Nordic Poly Mark. Vid beställarens begäran ska
E kunna uppvisa dokumentation från rörtillverkaren
som visar att rörmaterialet uppfyller PAS1075 typ 1.
Rör i ytterdimension <90 mm ska vara tillverkade av
PE 80 SDR 11 alt. PE100 SDR11 och märkta med
NPM.
Rörböjar och T-rör ska vara formsprutade eller
svarvade ur ett stycke och ha samma tryckklass som
rör. Alla rördelar ska vara försedda med förlängda
skänklar. Segmentsvetsade delar godkänns inte.
Ledningshygien och hantering av
ledningsmaterial

Enhet

Mängd
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Skjut- eller dubbelmuff med propp skall användas när
ledning i schakt lämnas. Rör som förvaras uppallade
från mark kan ha enklare transportlock.
Obs! Som ett led i att minska risken för bakterietillväxt
i våra dricksvattenledningar har VA SYD beslutat att
inga organiska material får tillföras våra
vattenledningar. Om svetsning inte är möjlig på grund
av tillrinnande vatten som ej kan stoppas ska istället
mekanisk koppling användas.
Om ett rör av material PE100 har fått en repa eller
skada som är djupare än 10 % av godstjockleken för
PE100 RC eller 5 % av godstjockleken för PE100 ska
den skadade delen kasseras.
Rullstöd ska användas vid förflyttning av ledning.
Fogning
Fogning ska där inte annat anges utföras genom
stumsvetsning. Elektrosvetsmuff, mekaniska
kopplingar eller flänsförband får endast användas
efter godkännande av beställaren där särskilda skäl
finns.
Vid svetsning vid kallare temperatur än +5 grader C
ska uppvärmt svetstält användas. Även vid regnig
väderlek ska svetstält användas.
Svetsarbete får endast utföras av personal som har
genomgått utbildning och erhållit svetscertifikat enligt
SS-EN 13067. Certifikat ska uppvisas i samband med
inledande hygiengenomgång innan svetsning
påbörjas.
Elektrosvetsmuffar skall vara anpassade till aktuella
rör, rekommenderade av rörfabrikanten och märkta
med Nordic Poly Mark. Svetsad muff med synliga
trådar kapas bort och görs om.
Rör ska vara fixerade spänningsfritt och svets får inte
utsättas för drag- eller böjpåkänning under svets- eller
avsvalningsförlopp.
Skrapning ska utföras med roterande skrapverktyg.
Fogar ska vara dokumenterade och spårbara i plan.
Flänsförband utförs med fast fläns i epoxybehandlad
segjärn eller stål. Bultar, brickor och muttrar ska vara
varmförzinkade. Packning av EPDM-gummi med
stålkärna typ G-ST-P/S eller likvärdig ska användas.
Flänsförband och bultförband skyddas enligt
Ledning som skall tryckas eller borras skall
stumsvetsas. Elektrosvetsmuffar får endast användas
vid frigrävda anslutningar.
Flänsförband och bultförband skyddas enligt
PCD.212.
Hela ledningssträckan skall ha samma godstjocklek.

Alternativa färger får inte blandas inom
entreprenaden.
Vattenledning
Svarta rör med blå markering. Vid mantlade rör: Blå
rör med vit markering.
Dim <90 PE 80 alt PE 100, SDR 11.
Dim ≥ 110 PE 100, SDR 11.
Hela ledningssträckan skall uppfylla PN 10.
DN XXX

m
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Tryckavlopp
Svarta rör med bruna markeringar. Vid mantlade rör:
Röd-bruna rör med vit/grå markering.
Dim < 110 PE 80 alt PE 100, SDR 11.
Dim ≥ 110 PE 100, SDR 11.
Hela ledningssträckan skall uppfylla PN 6,3.
DN XXX

PBG

INFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA
RÖRLEDNINGAR
OMFATTAR ÄVEN RÖRSPRÄCKNING/CRACKING.
ENL RA SKA BL A SV VATTENS P101 OM
SCHAKTFRITT BYGGANDE MED PLASTLEDNINGAR FÖLJAS.
FÖR HJÄLP MED VAD SOM BÖR ANGES UNDER
AKTUELL KOD OCH RUBRIK SE RA ANL.

PBG.5

Infodringsledning av plaströr
Samtliga dimensioner för rör av PE och PP avser
ytterdiameter.

PBG.51

Infodringsledning av tryckt eller borrad
ledningLedning av plaströr, tryckrör
Rör och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly
Mark.

PBG.5121

Infodringsledning av PE-rör,
standardiserade tryckrör
Materialkrav
Rör och rördelar i ytterdimension ≥90 mm ska vara
tillverkade av PE100 SDR17 där materialet uppfyller
RC-kvalitet enligt PAS 1075 typ 1 samt vara märkta
med Nordic Poly Mark. Vid beställarens begäran ska
E kunna uppvisa dokumentation från rörtillverkaren
som visar att rörmaterialet uppfyller PAS1075 typ 1.
Rör i ytterdimension <90 mm ska vara tillverkade av
PE 80 SDR 11 alt. PE100 SDR17 och märkta med
NPM.
Rörböjar och T-rör ska vara formsprutade eller
svarvade ur ett stycke och ha samma tryckklass som
rör. Alla rördelar ska vara försedda med förlängda
skänklar. Segmentsvetsade delar godkänns inte.
Ledningshygien och hantering av
ledningsmaterial
Skjut- eller dubbelmuff med propp skall användas när
ledning i schakt lämnas. Rör som förvaras uppallade
från mark kan ha enklare transportlock.
Obs! Som ett led i att minska risken för bakterietillväxt
i våra dricksvattenledningar har VA SYD beslutat att
inga organiska material får tillföras våra
vattenledningar. Om svetsning inte är möjlig på grund
av tillrinnande vatten som ej kan stoppas ska istället
mekanisk koppling användas.

Enhet

Mängd

m
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Om ett rör av material PE100 har fått en repa eller
skada som är djupare än 10 % av godstjockleken för
PE100 RC eller 5 % av godstjockleken för PE100 ska
den skadade delen kasseras.
Rullstöd ska användas vid förflyttning av ledning.
Fogning

Ledning som skall dras in i annan ledning skall
stumsvetsas. Elektrosvetsmuffar får endast användas
vid frigrävda anslutningar.
Fogning ska där inte annat anges utföras genom
stumsvetsning. Elektrosvetsmuff, mekaniska
kopplingar eller flänsförband får endast användas
efter godkännande av beställaren där särskilda skäl
finns.
Vid svetsning vid kallare temperatur än +5 grader C
ska uppvärmt svetstält användas. Även vid regnig
väderlek ska svetstält användas.
Svetsarbete får endast utföras av personal som har
genomgått utbildning och erhållit svetscertifikat enligt
SS-EN 13067. Certifikat ska uppvisas i samband med
inledande hygiengenomgång innan svetsning
påbörjas.
Elektrosvetsmuffar skall vara anpassade till aktuella
rör, rekommenderade av rörfabrikanten och märkta
med Nordic Poly Mark. Svetsad muff med synliga
trådar kapas bort och görs om.
Rör ska vara fixerade spänningsfritt och svets får inte
utsättas för drag- eller böjpåkänning under svets- eller
avsvalningsförlopp.
Skrapning ska utföras med roterande skrapverktyg.
Fogar ska vara dokumenterade och spårbara i plan.
Flänsförband utförs med fast fläns i epoxybehandlad
segjärn eller stål. Bultar, brickor och muttrar ska vara
varmförzinkade. Packning av EPDM-gummi med
stålkärna typ G-ST-P/S eller likvärdig ska användas.
Ledning som skall dras in i annan ledning skall
stumsvetsas. Elektrosvetsmuffar får endast användas
vid frigrävda anslutningar.
Flänsförband och bultförband skyddas enligt
PCD.212.
Hela ledningssträckan skall ha samma godstjocklek.

Alternativa färger får inte blandas inom
entreprenaden.
De första 2 m av ledning på resp sträcka kapas av för
kontroll av Beställaren.
Vattenledning
Svarta rör med blå markering. Vid mantlade rör: Blå
rör med vit markering.
VID INFODRING AV LEDNING MED RÖR UTAN
RÖRSPRÄCKNING:
PE 100, SDR 17.

Enhet

Mängd
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Hela ledningssträckan skall uppfylla PN 10.
VID INFODRING AV LEDNING MED RÖR GENOM
RÖRSPRÄCKNING:
Rörspräckning:
PE 100, SDR 11.
Hela ledningssträckan skall uppfylla PN 16.
EFTER SÄRSKILD BEDÖMNING SDR 17 MED
MANTEL.
TA EV MED ATT MAN BÖR KUNNA DRA MED 45
TON OCH STÄNGER OM DET ÄR UPP TILL
DIM160. ÖVER DIM160 BÖR DET DRAS MED 85
TON OCH STÄNGER.
DN XXX i bef. XXX
Kapning av instickande servisanslutning
Anslutning av servis DN XX inklusive håltagning

m
st
st

Tryckavlopp
Svarta rör med bruna markeringar. Vid mantlade rör:
Röd-bruna rör med vit/grå markering.
VID INFODRING AV LEDNING MED RÖR UTAN
RÖRSPRÄCKNING:
PE 100, SDR 26.
Hela ledningssträckan skall uppfylla PN 6,3.
VID INFODRING AV LEDNING MED RÖR GENOM
RÖRSPRÄCKNING:
Rörspräckning:
PE 100, SDR 17.
Hela ledningssträckan skall uppfylla PN 10.
DN XXX i bef. XXX
Kapning av instickande servisanslutning
Anslutning av servis DN XX inklusive håltagning

PCB

ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL
RÖRLEDNING M M
HÄR AVSES ANSLUTNING MELLAN RÖRSYSTEM
MED OLIKA FOGTYPER ELLER FOGNING AV RÖR
AV OLIKA MATERIAL ELLER FOGNING NÄR
PREFABFOG TAGITS BORT. LIKA RÖRTYP OCH
PREFABFOG KVAR TAS UPP UNDER PB.
I RA ANLÄGGNING FINNS DET MÅNGA
KODER/RUBRIKER FÖR ANSLUTNINGAR OCH
HJÄLP MED VAD SOM BÖR ANGES.
Självfallsledning
Grenrör skall alltid användas på plaströr och på
betongrör där sortimentet tillåter. Vid kärnborrning
skall det anslutande röret förses med stopp och inte
sticka in mer än 10 mm i huvudledningen. Avsedd
gummiring/-packning skall användas och skall uppfylla
krav enligt SS-EN 681-1.
Grenrör eller motsvarande skall läggas mellan kl 10
och 2. Avvinkling på anslutande servisledning utanför
grenrör får utföras med max 30o.

m
st
st
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Övergång mellan betongrör av olika eller lika
diametrar samt anslutning till andra rörmaterial skall
utföras med gummikopplingen Flex-Seal eller
likvärdig.
FLEX-SEALS GUMMI ÄR "NORMAL" SS-EN 681-1,
DVS EJ OLJE-/BENSIN-/ETC-BESTÄNDIG. FINNS
ÄVEN I NITRIL FÖR KEMISK RESISTENS.
Tryckledning
Avgrening till serviser i dim > 75 mm skall utföras med
T-rör och i dim < 63 mm med elektrosvetsad bygel.

Vattenledning av gjut- eller segjärn ansluts till PEledning med dragfast skarvkoppling vid dimension:
< 40 mm med lämplig Isiflexkoppling eller likvärdig.
> 40 mm med AVK Supa Maxi, Hawle Synoflex,
Ulefos Multifix alt Viking Johnson Ultra Grip.
Infällning på gjutjärnsledning görs med segjärn.
Obs! Som ett led i att minska risken för bakterietillväxt
i våra dricksvattenledningar har VA SYD beslutat att
inga organiska material får tillföras våra
vattenledningar. Om svetsning inte är möjlig på grund
av tillrinnande vatten som ej kan stoppas ska istället
mekaniksa kopplingar användas.

Anslutning mellan PE-ändar utförs med stumsvets
eller elektrosvetsmuff. Vid dimension:
<315 mm skall elektrosvetsmuff vara märkt med
Nordic Poly Mark.
.>315 mm skall elektrosvetsmuff accepteras av
plaströrstillverkaren och om möjligt vara märkt med
Nordic Poly Mark

PCB.1

Anslutningar av va-ledningar
Samtliga kostnader för fullt färdigt arbete inklusive
material.
HÅLTAGNING ANGES UNDER BEE.231
ANSLUTNING AV NYBYGGDA LEDNINGAR,
BRUNNAR, VENTILER, ANORDNINGAR OCH
SERVISER TILL DET BEFINTLIGA ALLMÄNNA
NÄTET ELLER BEF. BRUNNAR REDOVISAS
NEDAN. ANGE MATERIAL OCH DIMENSION.

PCB.111

Axiell anslutning av tryckledning
Inkoppling av befintlig fastighetsservis.

st
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PCB.112

Axiell anslutning av självfallsledning

Inkoppling av befintlig DB-servis.
Inkoppling av befintlig fastighetsservis.

PCB.121

Enhet

Mängd

st
st

Anslutning med anborrning, T-rör e d av
tryckledning
st

PCB.122

Anslutning med anborrning, grenrör e d
av självfallsledning
GRENRÖR, SORTIMENT? KÄRNBORRNING,
ARMERADE RÖR! OLJE-/BENSINBESTÄNDIG
RING/PACKNING?

PCB.123

st

Anslutning med uppfräsning,
anslutningsfoder e d av självfallsledning
inifrån ledning
st

PCB.131

Anslutning av självfallsledning till brunn,
kammare e d
Anslutning skall utföras med samma material som
ledning.
st

PCB.3

Anslutning av dränledningar
ANGE RESP. KOPPLING UNDER RESP.
UNDERKOD

PCC

ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING,
EXPANSION, SKYDD M M AV
RÖRLEDNING I ANLÄGGNING

17
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Text

Enhet
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Förankring på rörledning
För förankring med stödblock mot jord se EBE.21512.

PCC.11

Förankring med bojor på tryckrörsledning

st

PCC.12

Förankring av självfallsledning eller
trumma
st
T EX YTTRE RÖREN VID UTLOPP.
S:T ERIKS HAR TIPS TILL BTG-RÖR.

PCC.2

Fästdon, fixeringar, styrningar m m för
rörledning
ANGES UNDER RESP. UNDERKOD

PCC.25

Monteringsboxar för rörledning
st

PCC.3

Genomföring för rörledning
st

PCC.7

Anordning för lokalisering och markering
av markförlagd rörledning

PCC.721

Anordning för markering med plastband
Vattenledning markeras med blått band med texten
Vattenledning . Tryckavloppsledning markeras med
rött band med texten Tryckavlopp.

PCD

KORROSIONSSKYDDSBEHANDLING AV
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCD.2

Korrosionsskyddsbehandling av rörfogar
mm på markförlagd rörledning

PCD.212

Korrosionsskyddsbehandling av fogar,
utvändigt skydd med krympslang,
krympfilm eller tejp

m

st
KOLLA KOD PBB.5121. PBF.5121, PBG 5121. 2 ST
VID VARJE MEKANISK KOPPLING, 1 VID
FLÄNSFÖRBAND

PCE

INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I
ANLÄGGNING
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Mängd

À-pris

Kostnad

ENL AMA 17 GÖRS TV-FILMNING EFTER
ÅTERFYLLNING

PCE.1

Inre inspektion av ledning
Inför filmning av ledningar skall i de fall det inte finns
något naturligt flöde, ledningen omedelbart innan
överfyllas med vatten från höjdpunkt till dess att det
rinner ut i lågpunkt.
Inspektion skall utföras från huvudledning.
Utrustning skall bestå av färgkamera med variabel
fokusering och ett kamerahuvud med vridbarhet på
90o i sidled och 360o rotation, så att detaljer och
anslutningar kan kontrolleras. Kameran skall vara rätt
orienterad och centrerad i ledningen.
Ledning skall rengöras före inspektion.
Skador och fel skall specialstuderas och dokumenteras. VA SYD skall utan dröjsmål informeras om
dessa.
Handlingar levereras på DVD.
Lutningsregistrering skall göras och redovisas grafiskt
med angivande av höjd- och längdskala.
All dokumentation blir VA SYDs egendom.

PCE.12

Inre inspektion av självfallsledning
Filmning av ledning
Mätning av deformation
MÄTNING DEFORMATION GÖRS HÄR MED LASER
UNDER YBC.342 GÖRS MÄTNINGEN MED TOLK.
VÄLJ NÅGOT AV ALTERNATIVEN
FILMNING MÖJLIG MTP DIM? MANUELL INSPEKTION? VI KLARAR < 1000 MM
FULL DAG? PROPPNING, FÖRBIPUMPNING?
RENGÖRING, ROTSKÄRNING MM ANGES UNDER
KOD PCF.

PCE.21

Yttre inspektion av ledning i mark
I samband med friläggning av vattenledningar som
skall förbli i drift skall yttre inspektion göras och
dokumenteras.

PCF

RENGÖRING ELLER RENSNING AV
HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I
ANLÄGGNING
RENGÖRING INFÖR FILMNING ANGES UNDER
PCE.1

PCF.1111

m
m

Spolning och desinfektion av
vattenledning

-

-

-

-

Kod

Text

Jmf AMA s 640
2:a st/sbil s 855

Vattenledning skall efter färdigställande renspolas och
eventuellt desinficeras, allt enligt VAV P77. Innan vattenledning får tas i bruk skall prover på vattnet tas av
VA SYDs driftpersonal, tel 040-635 10 70. Vattenprov
skall sen analyseras av VASYDs laboratorium.
Antal vattenprover och vilka provpunkter som krävs
för att säkra att samtliga delar av det lagda vattennätet
provas bestäms i samråd med beställarens driftpersonal. Beställaren står för ett prov per provpunkt.
Mängden vatten som går åt efter ev underkända prov
uppskattas och debiteras entreprenören.
Vattenledning får inte tas i bruk eller anslutas till
annan vattenledning innan mikrobiologiskt och
kemiskt utlåtande Tjänligt utan anmärkning uppnåtts.
Efter tre icke godkända prover har beställaren rätt att
ställa krav på annan ren-göring än spolning.
Laboratoriet debiterar beställaren för utförda analyser.
Icke godkända prov kommer att debiteras
entreprenören. I de fall då beställaren finner det
lämpligt att ta ut ett referensprov innan arbetets
påbörjande eller om entreprenören vill ha ett sådant ,
så ska platsen för provtagningen bestämmas i samråd
med VASYDs driftpersonal. Vattenprov på befintligt
ledningsnät får ej avropas utan kontrollantens
medgivande.

Enhet

Mängd

m
HAR DET BEFINTLIGA NÄTET TILLRÄCKLIG
KAPACITET FÖR ATT KLARA SPOLNING. VAR KAN
VATTEN SLÄPPAS UT?
OK MED TRE MISSLYCKANDEN?
STÖRRE VATTENLEDNINGAR KAN EVENTUELLT
BEHÖVA RENGÖRAS MED POLLY PIG. BESLUTAS
TILLSAMMANS MED DRIFTEN.
FÖRBEREDA PIGGNING GENOM ATT BYGGA IN
EN POLLY PIG?

PCF.2121

Rengöring av avloppsledning genom
spolning
Utöver att självfallsledning skall vara ren inför filmning
enligt PCE.1 skall den vara ren vid överlämnande till
VA SYD.

PD

BRUNNAR O D I MARK
Fogning
Gummipackning skall vara i kvalitet enligt SS-EN 6811.

Betäckning till brunn
1:a stycket ska ha följande lydelse:
För betäckning avsedd att stödja på brunnsöverdel
ska passdel eller i förekommande fall kombination av
passdel och förskjutningsplatta med sammanlagd höjd
av högst 200 mm och två till antalet användas.

4:e stycket ska ha följande lydelse:
Nivåjustering av fast betäckning ska utföras med
passdel eller förhöjningsring av betong.

m
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Förskjutning i sidled med passdel eller förhöjningsringar får inte ske.

PDB

BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING
Vinkeländring på självfallsledning skall göras i nedstigningsbrunn och med vallning i flödesriktning.

Materialändringar och avvinklingar skall göras i brunn,
se även PB.
Dokument på tredjepartskontroll av betäckning enligt
SS-EN 124 skall kunna uppvisas.

PDB.1

Nedstigningsbrunn på avloppsledning
Brunnar i asfaltytor och grönytor skall ha flytande
betäckning. Brunnar i plattsatta och grusade ytor skall
ha fast betäckning.
Flytande betäckningar ska sticka ner minst 5 cm i
brunnen. Avstånd mellan marknivå och koning i brunn,
alt uk däxel om den går djupare, får max vara 35 cm.

Höjdjustering får inte göras med mer än två förhöjningsringar/passdelar och inte till en total höjd över 20
cm.
DE AV OSS LISTADE BETÄCKNINGARNA KLARAR
35 CM-GRÄNSEN OCH HAR MAX
HÖJDJUSTERING PÅ 17 CM.
I projektet skall inga obefogade byten av däxeltyp
göras.
NEDSTIGNINGSBRUNN SKA VARA I SAMMA
MATERIAL SOM UTGÅENDE LEDNING.

PDB.11

Nedstigningsbrunn av betong
Inga stegjärn.

PDB.111

Nedstigningsbrunn av betong,
normalutförande
Diameter 646/1000.
Bottendelar större än 1000 mm innerdiameter godkännes ej.
TYP AV BETÄCKNING:
- VÄG > 70 KM/H, TUNG TRAFIK, GENOMFART
ELLER BUSSGATA: FLYTANDE OCH LÅSANDE.
- ÖVR ASFALTERADE YTOR OCH GRÖNYTOR:
FLYTANDE OCH TUNG/EJ LÅSANDE.
- STENSATTA OCH GRUSADE YTOR: FAST,
TUNG/EJ LÅSANDE.
Flytande betäckning, självlåsande lock
RSK 705 98 45 alt 703 72 64 eller likvärdig.

Enhet

Mängd
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Likvärdighet avser klass, flytande, segjärn,
självlåsande, öppna spetthål, mått (höjden kan vara
större men ska vara inom angivna 35 cm) samt
packning.
Flytande betäckning, tungt lock
RSK 703 72 01 eller likvärdig.
Likvärdighet avser klass, flytande, tyngd på lock och ej
låsande, rotationsstopp, öppna nyckelhål, mått
(höjden kan vara större men ska vara inom angivna
35 cm) samt packning.
Fast betäckning
RSK 703 21 09 (med packning RSK 705 99 60) eller
likvärdig.
Likvärdighet avser klass, fast, tyngd på lock och ej
låsande, rotationsstopp, öppna nyckelhål, mått och
packning.
IDENTIFIERA/SÄRSKILJ BRUNNARNA (BRUNNSNR
PÅ RITNING, BETÄCKNING, IN- O
UTLOPPSDIAMETRAR, RÖRMATERIAL, VINKLAR,
FLERA INLOPP, STALP, SÄRSKILT
PACKNINGSKRAV…)
st
st
st

PDB.112

Nedstigningsbrunn av betong med
sandfång
Diameter 646/1000.
SE PDB.111
NORMALUTFÖRANDE ELLER ELEMENTBRUNN?
st

PDB.119

Nedstigningsbrunn av betong med
elementbottendel
Ledningsanslutning som kräver större bottendel än
1000 mm innerdiameter utföres som elementbottendel
med 1000 mm stigare och sned konisk överdel.

TYP AV BETÄCKNING:
- VÄG > 70 KM/H, TUNG TRAFIK, GENOMFART
ELLER BUSSGATA: FLYTANDE OCH LÅSANDE.
- ÖVR ASFALTERADE YTOR OCH GRÖNYTOR:
FLYTANDE OCH TUNG/EJ LÅSANDE.
- STENSATTA OCH GRUSADE YTOR: FAST,
TUNG/EJ LÅSANDE.
Flytande betäckning, självlåsande lock
RSK 705 98 45 alt 703 72 64 eller likvärdig.
Likvärdighet avser klass, flytande, segjärn,
självlåsande, öppna spetthål, mått (höjden kan vara
större men ska vara inom angivna 35 cm) samt
packning.
Flytande betäckning, tungt lock
RSK 703 72 01 eller likvärdig.
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Likvärdighet avser klass, flytande, tyngd på lock och ej
låsande, rotationsstopp, öppna nyckelhål, mått
(höjden kan vara större men ska vara inom angivna
35 cm) samt packning.
Fast betäckning
RSK 703 21 09 (med packning RSK 705 99 60) eller
likvärdig.
Likvärdighet avser klass, fast, tyngd på lock och ej
låsande, rotationsstopp, öppna nyckelhål, mått och
packning.
st
st
st
HÄNVISA TILL RITNING/IDENTIFIERA/SÄRSKILJ
BRUNNARNA (BRUNNSNR PÅ RITNING,
BETÄCKNING, IN- O UTLOPPSDIAMETRAR,
RÖRMATERIAL, VINKLAR, FLERA INLOPP, STALP,
SÄRSKILT PACKNINGSKRAV…)

PDB.12

Nedstigningsbrunn av plast
In - och utgående ledning ska vara förenad till en
mjukt utformad ränna.
Ränna ska ha cirkulär botten, något utåtlutande
väggar och får inte vara trängre än anslutande
ledning.
Rännas djup ska vara minst lika med anslutande rörs
inre diameter vid DN > 400, 400 mm för anslutande
rör med 400 ≤ DN ≥ 800 och minst halva diametern
vid anslutande rör DN > 800
Färdigställd brunn ska dimensioneras för
grundvattenyta i marknivå utan att uppflytning sker, se
AFB.13
Brunn ska vara utförd i samma material och fabrikat
som anslutande ledningar.
Avvinkling ska ske i brunn, böjar utanför godkänns
inte.
TYP AV BETÄCKNING:
- VÄG > 70 KM/H, TUNG TRAFIK, GENOMFART
ELLER BUSSGATA: FLYTANDE OCH LÅSANDE.
- ÖVR ASFALTERADE YTOR OCH GRÖNYTOR:
FLYTANDE OCH TUNG/EJ LÅSANDE.
- STENSATTA OCH GRUSADE YTOR: FAST,
TUNG/EJ LÅSANDE.
Flytande betäckning, självlåsande lock
RSK 705 98 45 eller likvärdig.
Likvärdighet avser klass, flytande, segjärn,
självlåsande, öppna spetthål, mått (höjden kan vara
större men ska vara inom angivna 35 cm) samt
packning.
Flytande betäckning, tungt lock
RSK 703 72 01 eller likvärdig.
Likvärdighet avser klass, flytande, tyngd på lock och ej
låsande, rotationsstopp, öppna nyckelhål, mått
(höjden kan vara större men ska vara inom angivna
35 cm) samt packning.
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OBS: ENDAST FLYTANDE BETÄCKNINGAR PÅ
PLASTBRUNNAR. SKA DE SÄTTAS I
GRÄS/GRUSYTOR BEHÖVS TRYCKAVLASTANDE
PLATTA AV PLÅT ELLER BETONG UNDER FAST
DÄXEL (EV FLYTANDE DÄXEL)

IDENTIFIERA/SÄRSKILJ BRUNNARNA (BRUNNSNR
PÅ RITNING, BETÄCKNING, IN- O
UTLOPPSDIAMETRAR, RÖRMATERIAL, VINKLAR,
FLERA INLOPP, STALP, SÄRSKILT
PACKNINGSKRAV…)
DJUPA BRUNNAR >5 M SKA KONTAKT MED
DRIFTEN TAS FÖR EVENTUELL STEGE I
GLASFIBERAMERAD PLAST MED SVETSAD
INFÄSTNING I SAMMA MATERIAL SOM BRUNN
st
st
st

PDB.21

Tillsynsbrunn av betong
TYP AV BETÄCKNING:
DIM 600
- VÄG > 70 KM/H, TUNG TRAFIK, GENOMFART
ELLER BUSSGATA: FLYTANDE OCH LÅSANDE.
- ÖVR ASFALTERADE YTOR OCH GRÖNYTOR:
FLYTANDE OCH TUNG/EJ LÅSANDE.
- STENSATTA OCH GRUSADE YTOR: FAST,
TUNG/EJ LÅSANDE.
DIM 400
FLYTANDE I ALLA YTOR, D V S MINDRE
LÄMPLIGA I VISSA YTOR.
Flytande betäckning 600-brunn, självlåsande lock
RSK 703 71 35 alt RSK 705 98 46 eller likvärdig.
Likvärdighet avser klass, flytande, segjärn,
självlåsande, öppna spetthål, mått samt packning.
Flytande betäckning 600-brunn, tungt lock
RSK 703 72 02 eller likvärdig. I grönyta skall
betäckningen vila på betongring.
Likvärdighet avser klass, flytande, tyngd på lock och ej
låsande, rotationsstopp, öppna nyckelhål, mått samt
packning.
Fast betäckning 600-brunn
RSK 703 21 09 (med packning RSK 705 99 60) eller
likvärdig.
Likvärdighet avser klass, fast, tyngd på lock och ej
låsande, rotationsstopp, öppna nyckelhål, mått och
packning.
Betäckning 400-brunn
I villagata:
RSK 703 20 01 alt RSK 703 74 48 eller likvärdig.
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Likvärdighet avser klass, flytande, segjärn med lås,
mått. Dock med eller utan packning och med öppna
eller täta spetthål.
I övriga gator:
RSK 703 74 48 eller likvärdig.
Likvärdighet avser klass, flytande, segjärn med lås,
mått, packning. Dock med öppna eller täta spetthål.
NEDAN: BRUNNSSTORLEK, TYP AV BETÄCKNING,
STALP. EV OLJE-/BENSINBESTÄNDIG PACKNING
(STARKA/ALFA ANGER ATT DE HAR SÅDANA
PACKNINGAR. S:T ERIKS?). HÄNVISA TILL
RITNING FÖR IDENTIFIERING.

DN ….

PDB.22

st

Tillsynsbrunn av plast
Brunnar skall vara Nordic Poly Mark-märkta.
BETÄCKNINGAR:
DIM 600:FLYTANDE, D V S ENDAST I
ASFALTERADE OCH GRÖNA YTOR. MEN INTE I >
70 KM/H, TUNG TRAFIK, GENOMFART ELLER
BUSSGATA P G A EJ LÅSANDE.
DIM 400: FLYTANDE I ALLA YTOR. 234 88 20 ÄR
UPONORS BETÄCKNING INKL TELESKOPRÖR O
MANSCHETT.
Betäckning 600-brunn
RSK 703 72 02 eller likvärdig. I grönyta skall
betäckningen vila på betongring.
Likvärdighet avser klass, flytande, tung (ej låsande),
rotationsstopp, mått, packning. Öppna eller täta
spetthål.
Betäckning 400-brunn
RSK 234 88 36 eller likvärdig.
Likvärdighet avser klass, flytande med lås,
betäckningens mått, packning, teleskoprör φ 315 mm,
manschett. Öppna eller täta spetthål.
NEDAN: BRUNNSSTORLEK, OLJE/BENSINBESTÄNDIGA PACKNINGAR VERKAR
INTE INGÅ I PLASTBRUNNSSORTIMENTEN.
HÄNVISA TILL RITNING FÖR IDENTIFIERING.
DN ….

PDB.32

Rensbrunn av plast
VID SERVISLEDNING < 315 mm.
DN 200.
Brunnar skall vara Nordic Poly Mark-märkta.
Betäckning RSK 234 88 37, vars lås tas bort, eller
likvärdig.
Likvärdighet avser packning, fyrkantig ram och
teleskoprör φ 160 mm med manschett. Klass C250 alt
D400. OBS - inte lås.

st
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Invändig målning i stigarrör och lockets undersida:
Spillvattenservis - röd
Dagvattenservis - grön
Kombinerad servis - brun
Matavfallsservis - lila
Ledning:

PDB.511

st

Dagvattenbrunn av betong med vattenlås
och sandfång
Brunns överdel skall inte vara försedd med dränhål.
Alfa dagvattenbrunn eller likvärdig. Diameter 400 mm
för servisledning med dim 160 mm. Fogtät.

Betäckning
RSK 703 80 11
st
703 80 11 ÄR INTE STARKAS EGEN. 703 80 11
TILLVERKAS AV ULEFOS (OCH TIERP, MEN
DERAS PRODUKTER UPPFYLLER INTE VÅRT
KRAV PÅ CERTIFIERING).

PDC

BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR VALEDNING M M, TÖMNINGSLEDNING E D
Dokument på tredjepartskontroll av betäckning enligt
SS-EN 124 skall kunna uppvisas.
SE AMA FÖR RÄTT KODER

PDC.11

Nedstigningsbrunn av betong på
skyddsledning för va-ledning m m,
tömningsledning e d
Betäckning på brunn på skyddsledning får inte vara
tät.

PDH

TILLBEHÖR TILL BRUNNAR
KOMPLETTERINGAR TILL BEF BRUNNAR, T EX
BYTE AV DÄXLAR.

PEB

AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I
MARK

PEB.1111

Avstängningsanordning med kilslidventil
på vattenledning
I MÖJLIGASTE MÅN SKALL VENTILER MED PEÄNDAR ANVÄNDAS. GÄLLER INTE
SERVISVENTILER.
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Obs! Som ett led i att minska risken för bakterietillväxt
i våra dricksvattenledningar har VA SYD beslutat att
inga organiska material får tillföras våra
vattenledningar. Om svetsning inte är möjlig på grund
av tillrinnande vatten som ej kan stoppas ska istället
mekaniksa kopplingar användas.

Betäckning
Flytande betäckning fastgjord i teleskopgarnityr.
Betäckning till servisventiler skall ha runt lock. Ram
kan vara rund eller fyrkantig, fyrkantig i platt- och
stenytor.
Betäckning till avstängningsventil skall ha lock som är
fyrkantigt eller fyrkantigt med fasade hörn. Ram kan
vara rund eller fyrkantig, fyrkantig i platt- och stenytor.

Garnityr
Teleskopgarnityret skall vara avsett för ventilen och
fastgjort vid denna så att avlyftning inte kan ske.
Skyddsrör skall vara av slagtåligt PE-material.
Servisventiler
Servisventil placeras på ett djup av 1,5 m under
projekterad markyta.
DIM < 75 mm:
Servisventiler ska vara av POM, tryckklass PN 10.
Rostfri spindel (duplex) med dubbla
o-ringstätningar vid spindel. Kägla med påvulkaniserat
EPDM-gummi.
Ventilhuset ska ha fritt, slätt genomlopp.
Kopplingsalternativ ska vara PE-svetsändar,
insticksmodell, in och utvändig gänga eller tryckskruv
PE-ändar ska vara av PE 80 SDR 11. Packningar av
EPDM. Ventilbröstet ska
vara anpassad för anslutning av garnityr
DN …

st

DIM 75 mm:
Ventil Beulco 6800.

st

Avstängningsventiler
Slussventil, fabrikat AVK eller Hawle E2. PN 10.
Anslutning mot plastledning görs med PE-ända på
ventil.
Anslutning mellan PE-ändar utförs med stumsvets
eller elektrosvetsmuff. Vid dimension:
<315 mm skall elektrosvetsmuff vara märkt med
Nordic Poly Mark.
>315 mm skall elektrosvetsmuff accepteras av
plaströrstillverkaren och om möjligt vara märkt med
Nordic Poly Mark
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Anslutning mot metalledning görs med flänsförband
modell AVK Supa Maxi, Hawle Synoflex, Ulefos
Multifix alt Viking Johnson Ultra Grip.
OM DU VET ATT FÖRNYELSE AV METALLEDNINGEN KOMMER - SÄTT VENTIL MED PE-ÄNDA
MOT DEN OCH LYSSNINGSANORDNING.
DN …

PEB.1113

st

Avstängningsanordning med
vridspjällsventil på vattenledning
VRIDSPJÄLLVENTIL I UNDANTAG, T EX M T P
PIGGNING. KOLLA MED RÖRNÄT. LÄMPLIGEN I
BRUNN.

PEB.112

Avstängningsanordning på
tryckspillvattenledning

PEB.1121

Avstängningsanordning med kilslidsventil
på tryckspillvattenledning

PEB.3

Spolpost i mark

PEB.31

Spolpost på vattenledning
Fabrikat Ulefos, RSK 421 19 93, alternativt Belos,
RSK 421 32 79.
DN 40
ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGEN?
DIMENSION (SPOLPOSTKOPPLING MOT NÄTET
ÄR 40)? LÄNGD?

PEB.4

Brandpost i mark
LEDNINGSDIMENSION KAN BEHÖVA ÖKAS VID
LÅNGA LEDNINGAR/LÅGT TRYCK.
Avgrening till BP skall utföras med T-rör. Ledning till
brandpost utförs i PE, 90 mm.
Utloppskoppling skall förses med lock. Är locket
försett med kedja/lina skall det fästas i brandposten.

PEB.41

Brandpost med kort trumma
Brandpost AVK, serie 35/85, RSK 420 32 05.
AVK HAR BARA ENKLA PLASTSKYDDSLOCK SOM
INTE GÅR ATT FÄSTA MED KEDJA/SNÖRE.
Utloppskoppling typ C/Billmann, RSK 421 10 26.
Skyddslock, art nr 139722.

st
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Utloppskoppling typ B/bajonett, RSK 421 10 18.
Skyddslock, art nr 140135.
Utloppskoppling typ A/gänga, RSK 421 10 14.
Skyddslock, art nr 140134.
Utloppskoppling typ A/gänga, RSK 421 10 14.
Skyddslock, art nr 140134.
Utloppskoppling typ C/Billmann, RSK 421 10 26.
Skyddslock, art nr 139722.
Flexdränering , RSK 420 31 59.
Alternativt
Brandpost Belos, RSK 421 13 48.
Fotknärör DN 80 för flänsanslutning, artikelnr 5049
3900.
Utloppskoppling typ C/Billmann, RSK 421 12 42.
Skyddslock, fästs m kedja/lina, artikel nr 5030 1084.
Utloppskoppling typ B/bajonett, RSK 421 12 41.
Skyddslock, fästs m kedja/lina, artikel nr 5030 1085.
Utloppskoppling typ A/gänga, RSK 421 12 40.
Skyddslock, fästs m kedja/lina, artikel nr 5030 1082.
Utloppskoppling typ A/gänga, RSK 421 12 40.
Skyddslock, fästs m kedja/lina, artikel nr 5030 1082.
Utloppskoppling typ C/Billmann, RSK 421 12 42.
Skyddslock, fästs m kedja/lina, artikel nr 5030 1084.
Fiberduk läggs runt brandpostens nederdel och fästs
ovanför avtapparen med buntband.
Alternativt
Brandpost Georg Fischer, RSK 421 00 61.
Fotknärör 90 mm, RSK 421 00 67.
Brandpostens utloppskoppling byts till typ C/Billmann
med skyddslock, locket fästs med kedja/lina.
Skyddslocket fästs med kedja/lina.
Brandpostens utloppskoppling byts till typ A/gänga
med skyddslock, locket fästs med kedja/lina.
Brandpostens utloppskoppling byts till typ A/gänga
med skyddslock, locket fästs med kedja/lina.
Brandpostens utloppskoppling byts till typ C/Billmann
med skyddslock, locket fästs med kedja/lina.
Dräneringselement, RSK 421 00 66.
Trumma och betäckning:
Korrugerad bottendel PVC, Ø 425 mm,
längd 520 mm, RSK 235 82 45.
Teleskoprör Ø 425 mm, längd 375 mm,
RSK 235 82 48.
Flytande rund betäckning, RSK 703 42 40.

Enhet

Mängd
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À-pris

Kostnad

Kod

Text

Enhet

Mängd

PLACERING: LOCK 15 KG, INTE LÅSBART.
TELESKOPRÖR: FINNS ETT 750 MM LÅNGT,
KAPAS DET KAN DEN UNDRE HALVAN INTE
ANVÄNDAS EFTERSOM DEN INTE FÄSTER I
RAMEN.
Dränering
Utöver ovanstående flexdränering, fiberduk resp
dräneringselement läggs makadam runt brandposten
till överkant
flexdräneringen/fiberduken/dräneringselementet.
Makadammen skall vara innesluten i fiberduk.
Brandpost

PEB.5

st

Tillbehör till anordningar i mark för
avstängning, tömning, luftning m m
st
AVSER BP-LÅS. INTE UTRETT VILKET VA SYD
SKA HA. MEDFÖR EV UTBYTE ELLER
KOMPLETTERING AV BEF ANORDNING.

PEB.9

Avlyssningspunkt
Vid övergång från metall- till PE-rör där ventil inte
monteras sätts en avlyssnings-/läcksökningpunkt på
metallröret. Punkten utgörs av rörklämma med
påsvetsat rundstål. Komplett avlyssningspunkt, d v s
inklusive betäckning, tillhandahålls av beställaren och
hämtas på Strömgatan 4, Malmö.
Avlyssningspunkt komplett inkl. transport och
montering.
OCH/ELLER
Vid övergång från metall- till PE-rör på kortare sträcka
görs en bygling över PE-röret för att bibehålla
möjligheten till läcksökning.
Bygling över PE-ledning, X meter

PEC

ANORDNINGAR I UTRYMME ELLER OVAN
MARK FÖR AVSTÄNGNING M M

PEC.32

Avtappningsanordning på vattenledning

st

st

st

PEC.411

Luftningsanordning på vattenledning
Vattenledning dim <400
Belos avluftningsventil 9822 för PN 16, enkelverkande.
OBS! Ska sättas med backventil
Skyddas med betongkona dim 400 med betäckning.
Betäckning 400-brunn
RSK 705 96 45 eller likvärdig

30

À-pris

Kostnad

Kod

Text

Likvärdighet avser klass, flytande, segjärn med lås,
mått, packning. Med öppna spetthål för luft ska kunna
släppas igenom.
Komplett luftningsanordning

Enhet

Mängd

st

Vattenledning dim ≥ 400
Dubbelverkande avluftning enligt bifogad typritning.
Luftare: VAG DUOJET alt AVK 701/30
Komplett luftningsanordning
FÖR VATTENLEDNING ≥ 400 BIFOGA
TYPRITNING, FINNS FÖR LUFTARE UTDRAGEN
FRÅN HUVUDLEDNING OCH MED ABBATLUCKA,
OM "VANLIG" DEXEL MÅSTE ANVÄNDAS (I
KÖRBANA) SÄKERSTÄLL ATT DEXEL VÄLJS SOM
INTE ÄR HELT TÄT UTAN KAN SLÄPPA IGENOM
LUFT. PLACERING KAN ÄVEN GÖRAS DIREKT
ÖVER VATTENLEDNING SE
PROJEKTERINGSANVISNINGAR. KONTROLLERA
ATT ALLT ÄR MED, VISSA DIMENSIONER MÅSTE
KOMPLETTERAS. DN XXX

PEC.8111

st

Tryckreducerande anordning på
vattenledning
st
OMFATTAR DETTA ÄVEN KAMMARE OCH ÖVRIGA
INSTALLATIONER KAN DET LÄMPLIGEN
BESKRIVAS SOM ETT BYGGNADSVERK
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À-pris

Kostnad

Kod

Text

Y

MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTION
MM

YBC

KONTROLL AV ANLÄGGNING

YBC.3111

Tryck- och täthetskontroll av
vattenledning av segjärnsrör, stålrör m fl
Beställaren skall beredas tillfälle att närvara vid
provning.
FÖR LEDNING >300 MM SE RA.

YBC.3113

Kostnad

m

m

m

Täthetskontroll av självfallsledning
Toleransklass A.
Samtliga ledningar i lämpliga delar.
AKTUELLT ATT PROVA SAMTLIGA DAGV.LEDN?

YBC.342

À-pris

Tryck- och täthetskontroll av
tryckavloppsledning
Kontroll ska utföras enligt VAV P78 Anvisningar för
täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av
polyolefiner (polyeten, polypropen och polybuten).
Beställaren skall beredas tillfälle att närvara vid
provning.
BEGRÄSNING I LÄNGD/ETAPPER?

YBC.3412

7

Mängd

Tryck- och täthetskontroll av
vattenledning av rör av PE, PP och PB
Beställaren skall beredas tillfälle att närvara vid
provning.
BEGRÄSNING I LÄNGD/ETAPPER?

YBC.3411

Enhet

m

Deformationskontroll av avloppsledning
m

YBC.343

Kontroll av riktningsavvikelse hos
avloppsledning
Toleransklass A.
Samtliga huvudledningar i lämpliga etapper.

YBC.352

m

Kontroll, avvägning av brunn på
avloppsledning
Toleransklass A.

YCE

UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

YCE.11

Underlag för relationshandling för väg,
plan o d samt vegetationsyta

YCE.111

Underlag för relationshandling för väg,
plan o d
Underlag från inmätning av återställda beläggningsytor
lämnas i samband med underlag för relationshandling.

m

-

-

-

Kod

Text

YCE.12

Underlag för relationshandling för
rörledningssystem

Enhet

8

Mängd

À-pris

Kostnad

OM VI MÄTER IN SJÄLV:
Beställaren utför kontinuerliga inmätningar för
uppdatering av VA SYDs ledningsdatabas.
Entreprenören meddelar i god tid när inmätning kan
utföras.

-

-

-

-

-

-

OM E SKALL LEVERERA RELATIONSUNDERLAG:

Vid slutbesiktning skall underlag till relationshandlingar
medfölja. Således kan inte slutbesiktning ske om inte
korrekta underlag till relationshandlingar är
överlämnade till B inom fastställd tid.
Underlag för uppdatering av VA SYDs databas
överlämnas till B senast 10 arbetsdagar före
slutbesiktningen. Handling skall bestå av digital
koordinatfil samt DWG-fil.
SE ÄVEN AFC.713
Koordinatfil
Skall anges löpnummer, punkttypkod, plan- och
höjdläge.
DWG
Den slutliga dwg-filen skall innehålla samtliga
inmätningar. Överlämnas delar av inmätningarna i ett
tidigare skede skall dessa delar inarbetas i den slutliga
dwg-filen.
I anslutning till inmätta objekt skall i text anges: VA
SYDs projektnummer, datum, koordinatsystem och
höjdsystem.
Ledningar och anordningar ska färgkodas.
Dagvatten: Grön
Kombinerat: Brun
Spillvatten: Röd
Vatten: Blå
På samtliga objekt ska punkttypkod, vattengång,
lockhöjd, dimension, material, fabrikat och
läggningssätt anges i text (fabrikat endast vid icke
homogena rör).
Se exempel TPR-005, daterad 2012-08-15.
Punkttypkod
Dagvattenledning: D
Dagvatten, dagvattenbrunn: DDB
Dagvatten, avgrening: DAG
Dagvatten, nedstigningsbrunn: DNB
Dagvatten, punkt på ledning: DPL
Dagvatten, proppad punkt: DPP
Dagvatten, tillsynsbrunn: DTB
Dagvatten, rensbrunn: DRB
Dagvatten, inlopp: DIN
Dagvatten, utlopp: DUT

Kod

Text

Enhet

9

Mängd

À-pris

Kostnad

Dagvatten, pumpstation: DPU
Dagvatten, servisavgrening: DAS
Dagvatten, avgrening tryckavlopp: DTA
Dagvatten, brunn på tryckavlopp: DTB
Dagvatten, punkt på tryckavloppsledning: DTP
Spillvattenledning: S
Spillvatten, avgrening: SAG
Spillvatten, nedstigningsbrunn: SNB
Spillvatten, punkt på ledning: SPL
Spillvatten, proppad punkt: SPP
Spillvatten, tillsynsbrunn: STB
Spillvatten, rensbrunn: SRB
Spillvatten, pumpstation: SPU
Spillvatten, servisavgrening: SAS
Spillvatten, avgrening tryckavlopp: STA
Spillvatten, brunn på tryckavlopp: STB
Spillvatten, punkt på tryckavloppsledning: STP
Spillvatten, elsvetsmuff: SEM
Spillvatten, mekaniskt koppel: SMK
Spillvatten, stomsvets: SSS
Vattenledning: V
Vatten, avgrening: VAG
Vatten, avstängningsventil: VAV
Vatten, vridskiveventil: VVR
Vatten, servisventil: VSV
Vatten, punkt på ledning: VPL
Vatten, proppad punkt: VPP
Vatten, spolpost: VSP
Vatten, brandpost: VBP
Vatten, tömningsanordning: VTA
Vatten, skyddsrörsbrunn: VSKB
Vatten, servisavgrening: VAS
Vatten, luftningsanordning: VLU
Vatten, läcksökningsanordning: VLS
Vatten, elsvetsmuff: VEM
Vatten, mekansikt koppel: VMK
Vatten, stomsvets: VSS

YE

VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
MED KRAV PÅ PRODUKTER
-

-

-

-

MÄNGDFÖRTECKNING, MED BESKRIVANDE TEXT, FÖR VA-ARBETE
Projekt

PROJEKTNAMN

Sida

8
Handläggare

Handläggare
Datum

Datum
Kapitel
B Förarb
C Terrass
D Marköverbyggn
E Platsgjutna
F Murverk
P Ledningar
Y Provning
Summa

Summa
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 15

För CA:s åtagande skall tillämpas Allmänna Bestämmelser - ABT 06 – för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (fortsättningsvis ”ABT 06”),
varvid de tillägg och justeringar som framgår av denna bilaga skall gälla. I den mån annat inte
anges i bilaga gäller ABT 06 oförändrat. Med entreprenör och beställare i ABT 06s mening
avses CA respektive Kommunen.

Kapitel 1
Omfattning
Kap 1 § 1

Bestämmelsen gäller med följande tillägg.
Med kontraktshandlingarna avses Exploateringsavtalet och samtliga dokument
och handlingar till vilka detta avtal hänvisar.
Vid kontraktsarbetenas utförande skall vid varje tid gällande lagar, förordningar
och övriga författningar samt myndighetsbeslut och samtliga anvisningar i Kap
1 § 3 angivna kontraktshandlingar iakttas av entreprenören.

Kap 1 § 3.

Utgår. Istället gäller.
Om i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter gäller de inbördes i följande ordning:
1. Exploateringsavtalet med bilagor jämte dokument och handlingar till vilka
Exploateringsavtalet hänvisar,
2. ABT 06 med i denna bilaga angivna ändringar och justeringar,
3. Övriga handlingar
Vid motstridiga uppgifter mellan funktionskrav i övriga handlingar som har
överenskommits mellan parterna och teknisk lösning i Exploateringsavtalet med
bilagor skall dock funktionskravet gälla före den tekniska lösningen.

Kap 1 § 7

Utgår. Istället gäller.
Entreprenören är medveten om att kontraktsarbetena innefattar vissa risker.
Entreprenören förutsätts före tecknandet av Exploateringsavtalet ha skaffat sig
skälig kännedom om arbetsområdet samt om andra förhållanden, inkluderande
bland annat markförhållanden, och risker som föreligger i förhållande till
entreprenadarbetena eller som kan erhållas genom undersökning av platsen.

Kap 1 § 11

Bestämmelsen gäller oförändrad med följande justering och tillägg.
Entreprenören skall överta det ansvar och åligganden som enligt
arbetsmiljölagen åvilar den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbete
(byggherren) för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på
1

det gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamheten. Beställaren delegerar
samtliga förpliktelser rörande upprättande av arbetsmiljöplan och därtill hörande
frågor, som normalt åligger byggherren, med bindande verkan till entreprenören.
Kapitel 2
Utförande
Kap 2 § 3

Bestämmelsen gäller oförändrad med följande justering och tillägg.
Ändringar och tilläggsarbete förutsätter skriftlig beställning innan ändringar
eller tilläggsarbeten påbörjas, vid påföljd att entreprenören annars går förlustig
sin rätt till ersättning för utfört ändrings- eller tilläggsarbete. Som skriftlig
beställning gäller inte anteckning i byggmötesprotokoll.

Kap 2 § 4

Bestämmelsen gäller oförändrad med följande tillägg.
Ändringar och tilläggsarbete förutsätter skriftlig beställning innan ändringar
eller tilläggsarbeten påbörjas, vid påföljd att entreprenören annars går förlustig
sin rätt till ersättning för utfört ändrings- eller tilläggsarbete. Som skriftlig
beställning gäller inte anteckning i byggmötesprotokoll.

Kap 2 § 12

Bestämmelsen gäller oförändrad med följande tillägg.
Beställarens godkännande skall, för att uppfylla de krav som anges i förevarande
bestämmelse, lämnas skriftligen.

Kapitel 3
Organisation
Kap 3 § 1

Bestämmelsen gäller oförändrad med följande tillägg.
Beställarens ombud är Magnus Runesson eller den person beställaren, genom
skriftligt meddelande, sätter i hans ställe.
Entreprenörens ombud är Remus Cismas, eller den person entreprenören, genom
anmälan vid byggmöte, sätter i hans ställe.
Entreprenörens kvalitetsansvarige utses senare av entreprenören.
Entreprenörens miljöansvarige utses senare av entreprenören

Kap 3 § 3

Bestämmelsen gäller med följande ändring
Entreprenören skall föra mötesprotokoll och Beställaren skall justera
protokollet.

Kap 3 § 9

Entreprenören svarar för all samordning, i övrigt gäller bestämmelsen
oförändrad.
2

Kapitel 4
Tider
Kap 4 § 6

Bestämmelsen gäller oförändrad med följande tillägg.
Beställarens uppdrag skall genom skriftlig tilläggsbeställning inhämtas, innan
entreprenören på beställarens kostnad vidtar åtgärd för att undvika eller minska
förlängning. Forcering som utförs utan skriftlig beställning berättigar inte till
särskild ersättning utöver kontraktssumman. Anteckning i byggmötesprotokoll
skall inte anses uppfylla kravet på skriftlighet.

Kapitel 5
Ansvar
Kap 5 § 3

Utgår.

Kap 5 § 4

Utgår.

Kap 5 § 11

Bestämmelsen gäller oförändrad med följande tillägg.
Kommunens ersättningsskyldighet enligt bestämmelsen är begränsad till
femhundratusen (500 000) kr.

Kap 5 § 23

Bestämmelsen gäller oförändrad med följande tillägg och justeringar.
Samtliga försäkringar skall gälla för såväl entreprenören som dennes
underentreprenörer.
Allrisk- och ansvarsförsäkring skall minst ha den omfattning som beskrivs i
AMA AF 12, AFD.54 med tillhörande Bilaga 1. Försäkringsbeloppet skall vara
lägst 200 basbelopp.

Kapitel 6
Ekonomi
Kap 6 § 1-20 Utgår

Kap 6 § 21

Bestämmelsen gäller oförändrad med följande tillägg.
Entreprenörens säkerhet skall utgöras av en så kallad ”on first demand”
bankgaranti”. Säkerheten skall uppgå till minst ett belopp som motsvarar 200
basbelopp.
Säkerheten skall överlämnas till beställaren inom två veckor efter det att
Exploateringsavtalet har träffats och antagits av beställaren genom beslut som
vinner laga kraft.

Kap 6 § 22-24 Utgår.
3

Kapitel 7
Besiktning
Kap 7 § 2

Bestämmelsen gäller med följande tillägg.
Entreprenören skall till beställaren komma in med skriftlig anmälan om
slutbesiktning senast två vecka innan slutbesiktning avses äga rum.
Entreprenaden kommer, i överenskommelse med beställaren, att delas upp i c:a
6 stycken etapper. Garantitiden för varje sådan etapp skall räknas från
tidpunkten för respektive etapps godkända slutbesiktning.

Kap 7 § 17

De delar som i denna paragraf benämns ”huvuddelar” är till sin omfattning lika
med de ”etapper” som omtalas i Exploateringsavtalet.

Kapitel 8
Hävning

Utgår.

Kapitel 9
Tvistelösning

Utgår.

Kapitel 10
Förenklad tvistelösning

Utgår.

2021-03-24 /UL
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1

INLEDNING OCH SYFTE
Lomma hamn utgör en stor del av den nuvarande samhällsutbyggnaden i Lomma
kommun. Den förestående etappen av utbyggnaden, CA Fastigheters del, innebär
uppförande av ca 200 bostäder. Bostäderna är fördelade på parhus, radhus och
friliggande villor. Dessutom planeras för rekreationsområde inom fastigheterna.
Detta miljöhandlingsprogram kompletterar detaljplanerna för Lomma 25:1 m fl och
Lomma 25:2 m fl. Grunden utgörs av dokumentet ”Lomma Hamn – En ny stadsdel vid
Öresund, Miljöprogram för stadsdelens bebyggelse och utformning” (framtaget i
samarbete mellan Lomma kommun och Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi vid Lunds universitet, 2003-06-23). Programmet antogs av kommunstyrelsen i
Lomma 2003-12-03.
Lomma kommun vill att alla aktörer genom att tillföra sina yrkeskunskaper ska medverka
till miljöutveckling och miljöanpassning av byggnaderna och området. Som byggherre har
CA Fastigheter ansvaret att upprätta ett handlingsprogram som visar hur man planerar att
följa miljöprogrammets intentioner samt i övrigt vilka miljöambitioner man vill tillföra
projektet.
Miljöhandlingsprogrammet har tagits fram i nära samarbete med CA Fastigheter. Underhandssynpunkter från Lomma Hamnprojektet har beaktats.

2

CA FASTIGHETERS MILJÖARBETE
CA Fastigheter ansluter sig till Kretsloppsrådets vision från 20031 om en hållbar byggsektor:
”Om en generation arbetar sektorn enligt principerna för en hållbar byggd miljö. Byggsektorn använder byggvaror, byggsystem och byggmetoder samt förvaltar hus och
anläggningar på ett sätt som främjar hushållning med energi och naturresurser och
begränsar negativ miljöpåverkan samt säkerställer en god innemiljö. Arbetet sker i nära
samverkan mellan sektorn och brukarna.”

1

Hämtad ur Kretsloppsrådet – Miljöprogram 2010, antaget under namnet Byggsektorns
Miljöprogram 2003, 3 okt 2003.
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PROJEKTETS KRAV OCH MÅL
Som grund för arbetena med förändringen av Lomma Hamn finns miljökvalitetsmålet
”God bebyggd miljö”. Kortfattat syftar målet till bl a att:
•

skapa ett varierat utbud med kombination av bostäder, arbetsplatser, service och
kultur för att i sin tur minska bilanvändningen och förbättra förutsättningarna för
miljöanpassade och resurssnåla transporter

•

ta till vara och utveckla kulturhistoriska och estetiska värden

•

bevara och utveckla grön- och vattenområden i tätorter och inte öka andelen
hårdgjorda ytor.

•

främja en effektiviserad energianvändning.

Lomma kommun har fastställt en miljöpolicy med miljömål för Lomma Hamn som omfattar
mark, bebyggelse och grönstruktur. Det antagna miljöprogrammet baseras på sex mål för
exploateringen i Lomma Hamn. Dessa är:
1. Minskad klimatpåverkan
effektiva och miljöanpassade transportlösningar
förnyelsebar energi
2. Gröna miljöer inom området
grönstrukturer grundade på kretslopps- och balanseringstänkande
främjande av människors hälsa och välbefinnande
främjande av biologisk mångfald
3. En sund boendemiljö
en god ljudbild
sunda hus med god inomhusluft
allergikeranpassning
4. Resurseffektivitet och kretsloppsanpassning
resursbesparande, energihushållande och passiva system
robust och användarvänlig teknik
resurssnåla och hållbara material som kan underhållas
5. En levande stadsdel
skönhet, trivsel, och välbefinnande
trygghet
service
6. En lärande process för etappvisa förbättringar
erfarenhetsöverföring mellan byggetapper
dokumentation och diskussion kring valda lösningar
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3.1

SPECIFIKA KRAV OCH MÅL

För respektive mål har kommunens funktionskrav och specifika åtgärder listats som
byggherren ska uppfylla eller genomföra. Eventuella ytterligare miljöambitioner har
angivits. Genomgången av målen har delats upp i projekteringsfas, produktionsfas och
driftfas eftersom man styr mot de satta målen under dessa faser. Fokus har varit på
projekterings- och produktionsfaserna men CA Fastigheter kommer i möjligaste mån att
medverka till att uppställda krav och mål uppnås även under driftfasen.
3.1.1

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Projekteringsfas
Bostäderna planeras så att de samtliga har goda solvärden och att man utnyttjar det
naturliga dagsljuset.
Service och verksamheter förläggs med tillfart till genomfartsstråk och så att in- och utfart
inte stör omkringliggande bostäder.
Cykelstråk kommer att planeras in med ändamålsenliga dragningar. Likaså kommer
lättillgängliga cykelparkeringar för de gemensamma bostadshusen att planeras in.
För att underlätta distansarbete förbereds husen för snabba datoruppkopplingar, med
åtminstone kapacitet för 2 Mbit/s.
Produktionsfas
Leveranser till och från området samordnas så att trafiken minimeras. CA Fastigheter
kommer att ställa krav på transportsätt av material genom att till exempel överväga sjöoch tågtransportalternativ.
CA Fastigheter kommer i möjligaste mån att använda och ställa krav på sina
underleverantörer att använda miljöklassade drivmedel av åtminstone MK 1, att använda
miljöklassade lastbilar och arbetsmaskiner (t.ex. motortyp EURO 1/Mk 3.93 och EU/USA
steg 1), att använda miljöanpassade oljeprodukter (hydrauloljor, motoroljor, smörjoljor).
3.1.2

GRÖNA MILJÖER INOM OMRÅDET

Projekteringsfas
Värdefull befintlig vegetation behålls i så stor utsträckning som möjligt.
Nytt växtmaterial kommer i så hög utsträckning som möjligt att väljas med hänsyn till
allergivänliga alternativ. Växtmaterialet anpassas till klimatet, omgivningen och miljön.
Nyplantering inom grönområden sker i samverkan med kommunen.
Byggnader grundläggs så att de inte riskerar att utsättas för översvämning vid framtida
höga vattenstånd.
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Dagvatten omhändertas i möjligaste mån lokalt. Detta sker genom att dagvatten släpps ut
till infiltrationsbenägna ytor såsom dränstråk intill vägar och gångar eller gräsytor.
Dagvatten kommer också att ledas till en större dagvattendamm.
Grusade gångar används i så hög utsträckning som möjligt liksom plattsättning i anslutning till entréer.
Produktionsfas
CA Fastigheter kommer att visa omsorg om befintlig vegetation.
Platschef och arbetsledare informerar om att planteringsytor på packningskänsliga
lerjordar ska skyddas mot tung trafik och tunga laster.
3.1.3

EN SUND BOENDEMILJÖ

Projekteringsfas
Vid Hamnallén och Sjögatan kommer extra bullerdämpande åtgärder att krävas för att nå
accepterad invändig ljudnivå på 30 dBA, ekvivalent ljudnivå. I detaljprojekteringen
kommer åtgärder att ingå som säkerställer att riktvärden i bullerutredningen nås, t ex
ljudklassade fönster, friskluftsventiler och bullerplank vid uteplatser.
Vatten från tak och fasader kommer att avledas. Koppar undviks.
I alla byggnader kommer luftljudsisolering, stegljudsisolering samt installationer att, som
riktvärde, nå lägst ljudklass B i lägenhetsskiljande konstruktioner. Samtliga våtrum
kommer att ljudisoleras mot bostadsrum.
Trägolv och klinkers kommer att användas i möjligaste mån istället för limmade mattor.
Egenemissioner av flyktiga, organiska ämnen och partiklar i inomhusluft kommer att
undvikas. Materialval görs utifrån:
• ingen eller neutral lukt och låg avgasning av ämnen,
• ej avspjälkade fibrer eller partiklar till inomhusluft,
• minimerad allergirisk,
• lätt att rengöra utan onödiga kemiska medel,
• struktur som inte samlar damm.
Ventilationskanaler och rördragningar ska i möjligaste mån vara inklädda så att de inte
samlar damm.
Vägghängt badrumsporslin ska i möjligaste mån prioriteras.
Jordfelsbrytare installeras i alla bostäder.
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Gruppledningar, el-centraler, servicecentraler, hissmaskinrum och fläktrum samt pumpstationer placeras på motiverat avstånd från vistelsezoner (skolor, daghem, lekplatser
och bostäder).
Kortast möjliga dragning inomhus vid intag av serviceledningar och vid huvudledningar till
centraler ombesörjs.
5-ledarsystem installeras i samtliga byggnader. För att detta ska ge avsedd effekt krävs
dock att det för området gemensamma elnätet utformas för 5-ledare.
Produktionsfas
Fuktskyddsbeskrivning och dokumentation ska ingå i bygghandlingarna. Hela byggnaden
ska vara väl uttorkad innan den tas i drift.
Acceptabel fuktkvot i trä och relativ fuktighet i betong kontrolleras innan materialen
yttäcks.
På byggplatsen skyddas byggmaterial mot nederbörd.
Driftsfas
I samband med att färdigställda bostäder överlämnas till boende/brukare lämnas information om lämplig skötsel och passande rengöringsmedel.
3.1.4

RESURSEFFEKTIVITET OCH KRETSLOPPSANPASSNING

Projekteringsfas
De nybyggda husen dimensioneras för en låg energiförbrukning för uppvärmning, varmvatten och el. Den låga energianvändningen kan uppnås genom extra isolering av väggar
och tak samt med val av fönster med U-värde 1,0-1,2. I möjligaste mån eftersträvas
värmeåtervinning av ventilationsluft och varmvatten och användande av energisnåla
apparater.
Riktvärde: Värmeanvändningen ska vara ≤ 80 kWh/m2 BRA/år och ska beräknas genom
allmänt vedertagen standardmetod för tillförd värme och varmvatten. Vid beräkning
förutsätts en inomhustemperatur på 20 °C och en lägenhetsstorlek på 95 m2 samt ett
normalt levnadsmönster.
Riktvärde: Elanvändningen ska vara < 50 kWh/m2 BRA/år och ska beräknas genom
allmänt vedertagen standardmetod.
El-effektiv utrustning (minst klass B, när relevant) installeras, vilket avser till exempel
spis/ugn, mikrovågsugn, kyl/frys, tvättmaskin med god centrifugeringsförmåga (≥ 1300
varv), torktumlare (kondenserande) eller torkskåp.
El-effektiv belysning installeras, vilket avser till exempel installationer i kök, badrum, hall
och balkong, där stor vikt ska läggas vid reflektorer och placering av ljuskällor. HF-don
används för fasta armaturer i lägenheter. Lågenergilampor ska användas i gemensamma
utrymmen och utomhus. Närvarogivare installeras i trapphus.

ra04s 2010-01-14

7 (10)
RAPPORT
2010-02-22
MILJÖHANDLINGSPROGRAM - LOMMA
HAMN
Uppdrag 1270216100;
p:\1224\1270216\-100_miljöhandlingsprogram\19original\100222_miljöhandlingsprogram ca
fastigheter.doc

Individuella elmätare installeras för varje lägenhet där möjligheten att presentera
förbrukningen både i elenergi- och monetära enheter eftersträvas.
Projektering sker även ur avfalls-, underhålls- och ombyggnadsperspektiv för att minimera förbrukningen av icke-förnyelsebara råvaror och möjliggöra selektiv rivning, bland
annat genom att använda få sammansatta material och monteringsmetoder som gynnar
demonterbarhet.
Materialberäkning/materialupphandling måttanpassas, där så är möjligt, för att minimera
restprodukter/avfall. Speciellt gäller detta isoleringsmaterial, skivmaterial och mattor.
Byggmaterial värderas och bedöms utifrån påverkan på yttre miljö och inomhusmiljö
utifrån byggherrens eller en av byggsektorns etablerade bedömningssystem. Särskild vikt
bör läggas vid förekomst av OBS-listade kemikalier (Byggsektorns Kretsloppsråd har tagit
fram anvisningar som ska följas i dessa fall). Föreskrivna material får inte bytas utan
godkännande från byggherrens projektledning.
Material som används i byggnader, installationer eller beläggningar ska väljas så att
ingen risk finns för försämrad kvalitet av dagvatten eller avloppsvatten.
För att underlätta framtida utbyten och minska buller görs installationer för vatten och
avlopp, där så är möjligt, i lätt åtkomliga schakt eller som ”rör i rör”.
Grundutföranden och val av byggsystem ska göras så att spackling, avjämning och
fyllning minimeras.
I första hand används rikligt förekommande och lokala material. Slitstarka och robusta
material som är möjliga att underhålla och med lång livslängd kommer att användas.
Detta kan ske genom val av:
•

Trägolv och parkett framför linoleum.

•

Klinkers och kakel i våtrum.

•

Trätrallar etc för bruk på balkonger o. dyl. tillverkade av linoljeimpregnerat virke
eller beständigt träslag.

•

Silikatfärger för målning under balkonger och betongpelare.

•

Träfönster med karmar mot utsida i beständigt träslag/aluminiumbeklädda
fönster.

•

krossmaterial som kan användas som ballast i betong där det är möjligt.

I möjligaste mån undviks:
•

Mattor som limmas direkt mot betonggolv.

•

PVC-mattor, samt PVC-belagd plåt och plåtdetaljer.
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I den utsträckning det finns byggmaterial som uppfyller kriterier för officiella miljömärkningssystem ska dessa användas. Allt importerat regnskogsvirke som används i projektet
ska vara FSC-märkt (Forest Stewardship Council).
För att underlätta källsortering i bostäder och lokaler planeras för:
•

Diskbänksskåp med behållare för källsortering.

•

Utrymme för källsortering inom bostadsområdet för vanligt avfall, returpapper,
kartongpapper, färgat glas, ofärgat glas, hårdplast, metall, el, avfall, batterier,
glödlampor samt lysrör. (Beroende av hustyp.)

Vattenförbrukningen minimeras genom att vattensnål armatur och snålspolande toaletter
installeras.
Riktvärde: Vattenförbrukningen bör underskrida 150 liter per person och dygn.
Individuella vattenmätare installeras.
Produktionsfas
Källsorteringsprogram enligt SYSAVs riktlinjer upprättas så att rutiner och restprodukter
anpassas efter byggets framskridande.
Materialleverantörer ska själva ombesörja omhändertagande av sitt emballagematerial,
där så överenskommits med leverantörer.
Driftsfas
Byggmaterial som används dokumenteras och miljödeklareras (miljövarudeklaration,
byggvarudeklaration, miljödeklaration) med avseende på huvudsakliga beståndsdelar,
tillsatsämnen, fabrikat, mängd och placering. Relevanta uppgifter om material och
produkter samlas i en fastighetspärm som tillställs de boende vid övertagandet.
3.1.5

EN LEVANDE STADSDEL

Projekteringsfas
Flexibilitet eftersträvas, såväl för områdets uppbyggnad/struktur som för det enskilda
boendets planlösningar så att det passar för livets olika skeden.
Riktvärde: Informations- och kommunikationsteknologi kan medverka till att skapa en
levande stadsdel även dagtid. Snabb infrastruktur som stödjer dataöverföringshastigheter
på åtminstone 2 Mbit/s installeras.
Rumshöjd på minst 2,5 m och gärna 2,6 m eftersträvas för bättre luftflöden och ljusförhållanden. Gäller ej ovanvåning i småhus.
Klimatet ska vara gott utomhus. Människor ska i möjligaste mån skyddas från vind, buller
och stark trafik.
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Området ska vara tillgängligt för alla. Handikappinstitutets kommentarer till Boverkets
byggregler BBR ”Bygg i kapp handikapp” skall vara vägledande i planering och projektering. Bostäderna byggs så att de utan alltför stora ingrepp kan anpassas till funktionshinder.
3.1.6

EN LÄRANDE PROCESS FÖR ETAPPVISA FÖRBÄTTRINGAR

Byggandet efter detaljplanen är uppdelat i flera olika etapper, vilket ger möjlighet till
internt uppföljningsarbete. Detta drar man nytta av i nästa etapp av projektet.
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Kommunfullmäktige
2021-06-03

6

Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 69

s. 14 (20)

2021-05-19

KS KF/2019:245 - 315

Parkeringsstrategi för cykel och bil i Lomma kommun och
parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun - beslut om
antagande
Ärendebeskrivning
En ny parkeringsstrategi och en ny parkeringsnorm har tagits fram för Lomma
kommun. Dokumenten tas nu upp för beslut om antagande. Berörda parter är,
förutom kommunstyrelsen, de kommunala nämnderna och HSO Lomma.
Parkeringsnormen kommer även att påverka exploatörer verksamma inom Lomma
kommun.
Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-04-29 att syftet med en ny
parkeringsstrategi och parkeringsnorm för kommunen är att uppdatera
parkeringsnormen och att ta fram en ny planeringsstrategi gällande parkering för att
möta generella förändringar i vårt samhälle så väl som ändrade lokala förändringar.
Framtagandet av en ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm är, enligt
planeringsavdelningen, också en pusselbit i att driva omställningen mot ett mer
hållbart och attraktivt samhälle i linje med de mål och riktlinjer som kommunen redan
har antagit.
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Peter Hultin en redogörelse.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12, § 99.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12 § 99
‒ Skrivelse 2021-04-29 från planeringsavdelningen
‒ Parkeringsstrategi för cykel och bil i Lomma kommun 2021-04-29
‒ Parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun 2021-04-29
‒ Samrådsredogörelse 2021-04-29
‒ Konsekvensutredning 2021-04-29
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige antar, efter revidering med av kommunstyrelsens givna
direktiv, förslag till parkeringsstrategi för cykel och bil i Lomma kommun samt
förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun, daterade 2021-0423.
______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

s. 1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planeringsavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2021-04-29

Peter Hultin
040-641 11 75
peter.hultin@lomma.se
KS/KF 2019:245

Er referens:

Parkeringsstrategi för cykel och bil i Lomma kommun och parkeringsnorm för cykel
och bil i Lomma kommun – beslut om antagande
Ärende
En ny parkeringsstrategi och en ny parkeringsnorm har tagits fram för Lomma kommun. Dokumenten
tas nu upp för beslut om antagande. Berörda parter är, förutom kommunstyrelsen, de kommunala
nämnderna och HSO Lomma. Parkeringsnormen kommer även att påverka exploatörer verksamma
inom Lomma kommun.
Bakgrund/analys
Syftet med en ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm för kommunen är att uppdatera
parkeringsnormen och att ta fram en ny planeringsstrategi gällande parkering för att möta generella
förändringar i vårt samhälle så väl som ändrade lokala förändringar. Framtagandet av en ny
parkeringsstrategi och parkeringsnorm är också en pusselbit i att driva omställningen mot ett mer
hållbart och attraktivt samhälle i linje med de mål och riktlinjer som kommunen redan har antagit.
I 8 kap. 9 § första stycket 4, plan och bygglagen ställs krav på att det på tomter eller i deras närhet
ska finnas lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Lomma kommun har valt
att ta fram en parkeringsnorm och en parkeringsstrategi som tydliggör hur dessa krav ska uppfyllas.
Bakgrunden till detta finns i förarbetet till den äldre plan- och bygglagen (proposition 1985/86:1, sida
247) där det anges att det ”I kommunernas övergripande planering bör utredas efter vilka principer
parkeringsfrågorna skall lösas i fråga om t.ex. fördelning på gatumark och tomtmark, bestämmande
av parkeringsnormer för beräkning av utrymmesbehovet, (…)” och att ”ställningstagandet i dessa och
liknande frågor bör leda fram till utformandet av en parkeringspolitik och en parkeringsplanering för
kommunen.”
Föreliggande parkeringsstrategi och parkeringsnorm har arbetats fram av en intern arbetsgrupp med
stöd av extern trafikkonsult, samråd har skett med miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden,
kultur och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och HSO Lomma. Inkomna
synpunkter har besvarats i samrådsredogörelse 2021-04-27 och ändringar har genomförts.
Beslutsunderlag
Denna skrivelse
• Parkeringsstrategi för cykel och bil i Lomma kommun 2021-04-29
• Parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun 2021-04-29
• Samrådsredogörelse 2021-04-29
• Konsekvensutredning 2021-04-29

Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
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s. 2 (2)
Samråd
Samråd har skett med miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur och fritidsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Beslut om samråd togs av kommunstyrelsen
2020-04-22, § 49. Beslut om återremittering av ärendet till planeringsavdelningen för ytterligare
behandling fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-07 varefter samråd även har skett
med Handikappförbunden HSO Lomma.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till parkeringsstrategi för cykel och bil i Lomma kommun samt
förslag till parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun, daterade 2021-04-29 för beslut om
antagande i kommunfullmäktige.

Lovisa Liljenberg
Planeringschef

Peter Hultin
Planarkitekt

Beslutet expedieras till:
Planeringsavdelningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
HSO Lomma
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PARKERINGSSTRATEGI
FÖR CYKEL OCH BIL I
LOMMA KOMMUN

Antagandehandling 2021-05-20

POLITISK STYRGRUPP
Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROJEKTLEDARE
Peter Hultin			

Planarkitekt

TJÄNSTEMANNAGRUPP
Adam Bahr			
Karolina Jensen		
Urban Linse			
Jacob Thollonen		

Miljöstrateg
Gatu- och parkchef
Exploateringsingenjör
Samordnare byggenheten

KONSULT
Tyréns AB
Uppdragsansvarig:		
Handläggare:			
Kvalitetsgranskare:		

Helena Jönsson
Elin Areskoug
Eva-Marie Wenehed

INLEDNING
Parkering och angöring påverkar förutom tillgänglighet och färdmedelsfördelning även hur levande och attraktiva våra centrum- och bostadsmiljöer är, hur väl vi kan hushålla med mark samt vår bostadsförsörjning.
Planering och styrning av parkering påverkar, liksom övrig trafikplanering, även våra gröna och blå miljöer.
Sedan föregående parkeringsnorm har Lommabanan öppnat för persontrafik och tågstationen i Lomma har
invigts. En station i Flädie och en i Alnarp är planerade att stå klara 2026. Lomma kommun förväntas ha en
befolkningstillväxt på cirka 1,5 % de kommande åren. För att kunna växa hållbart behöver vi kunna bygga
tätt samtidigt som vi tillför gröna och blå kvaliteter och värnar om befintliga värden och karaktärer. För att
möta dessa utmaningar har denna parkeringsstrategi och en ny parkeringsnorm tagits fram. Parkeringsstrategin anger vilken inriktning parkeringsnormen ska ha.
Parkeringsstrategierna i detta dokument syftar till att uppnå en attraktiv och trygg livsmiljö för boende och
besökare i kommunen. De syftar även till att uppnå de kommunala mål som anges i bland annat översiktsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning, energi- och klimatplan, strategi för ökad andel gång- och cykeltrafik,
cykelplan och miljömål för Lomma kommun.
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BAKGRUND
Förutsättningarna som presenteras här fungerar
som en grund för framtagandet av parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Lomma kommun. Den
specifika statistik som ligger till grund för p-tal redovisas i parkeringsnorm för Lomma kommun.

–

Vi växer stadigt och balanserat relativt omgivande städer och tätorter.

–

När vi växer utvecklar vi befintliga villasamhällen till moderna tätorter med småstadskaraktär,
med utgångspunkt i befintliga värden och karaktärer.

INRIKTNING

–

Vi fokuserar på att samla, förtäta och förädla bebyggelse i strategiska, kollektivtrafiknära lägen.
Vi bygger så för att få bästa möjliga förutsättningar för stadsliv, service, rekreation, hållbart
resande samt framtida helhetslösningar för energi- och klimatutmaningar.

–

Vi eftersträvar ett brett, blandat bostadsutbud
både i kommunen som helhet och i de olika
kommundelarna, för att kunna möta efterfrågan
i alla skeden av livet och skapa goda förutsättningar för social och miljömässig hållbarhet.

–

Vi utvecklar en infrastruktur av mötesplatser och
stråk anpassad till människors skala och villkor
som gör det attraktivt att gå, cykla och röra sig
ute i samhället.

–

Vi verkar för att fler kunskapsintensiva företag,
som matchar befolkningens kompetensprofil,
etableras i kommunen.

–

Vi utökar och sammanlänkar de gröna stråken
och naturmiljöerna i landskapet. På så sätt kan
vi öka landskapets vattenhållande förmåga, möjligheterna till rekreation samt möjligheterna för
djur och växter att överleva, förflytta och sprida
sig i landskapet. Vi låter vattnet ta plats och skapa mervärden.

–

Vi skapar skyddsvall, samarbetar för att fördröja
vatten uppströms och utvecklar ett system av
ytor som tillåts översvämmas tillfälligt, för att
skydda det allmänna mot klimatförändringens
följder.

–

Vi värnar havet, kusten, naturen, åkerlandskapet
och utblickarna för kommande generationer, då
dessa värden är oumbärliga för kommunens attraktivitet.

–

Vi genomför samtliga åtgärder med fokus på
helhet och långsiktiga värden, på mark som med
sina naturliga förutsättningar är varaktigt lämpad
för ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19 att genomföra en översyn av då gällande parkeringsnorm och
koppla en översiktlig strategi till denna. Behovet av
översyn av parkeringsnormen och framtagande av
en parkeringsstrategi kom sig av förändringar som
skett i Lomma kommun så väl som generella förändringar i vår omvärld.
Detta dokument beskriver strategier för kommunens
fysiska planering. Strategierna ligger även till grund
för avväganden i parkeringsnormen som nivåer på
p-tal, möjligheten att sänka sitt p-tal genom att
genomföra åtgärder för hållbart resande (så kallade
mobilitetsåtgärder), zonindelningar och möjligheten
att samnyttja parkering.
Parkeringsstrategin ska verkställas genom fysisk
planering, trafikreglering och genom parkeringsnormen, vilken ligger till grund för beslut om bygglov.

ÖVERGRIPANDE
PLANERINGSMÅL
Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg
livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor
leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna,
miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet. (Vision Lomma kommun 2040)
Lomma kommun har tagit fram en planstrategi som
syftar till att bygga ett mer hållbart och attraktivt
samhälle med utgångspunkt från kommunens vision och befintliga förutsättningar och kvaliteter.
Planstrategin är en utgångspunkt för hur vi arbetar
med bland annat parkeringsfrågor i Lomma kommun:
–

Vi växer flerkärnigt med två jämbördiga men
inbördes olika tätortskluster, Lomma/Alnarp och
Bjärred/Flädie.
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Andra mål och dokument som har styrt arbetet med
att ta fram parkeringsstrategin och parkeringsnormen är de nationella och kommunala miljömålen
(se bilaga 1), de nationella transportpolitiska målen,
klimatmål för region Skåne (Ett klimatneutralt och
fossilbränslefritt Skåne, Klimat och energistrategi för
Skåne, Region Skåne, 2018), samt Strategi för ökad
andel gång och cykeltrafik i Lomma kommun.

Lommabanan öppnades för persontrafik i december
år 2020 och inledningsvis kommer sträckan Kävlinge-Lomma-Malmö C att trafikeras. Att Lommabanan öppnade för persontrafik bedöms påverka färdmedelsvalet för de som pendlar mellan Lomma och
Malmö. På kort sikt bedöms inte parkeringsbehovet
för boendeparkering i Lomma påverkas så mycket av
införandet av stationen, men det upplevda behovet
av att äga bil väntas minska och detta förväntas på
sikt ge ett minskat parkeringsbehov.

LOMMA KOMMUN
Skåne har ett fördelaktigt geografiskt läge i en av
de mest konkurrenskraftiga delarna i Europa. Skåne
är det län som lyckats öka kollektivresandet mest
under de senaste 10 åren (en fördubbling). Ytterligare en fördubbling är planerad och hittills följer
utvecklingen den önskade kurvan. Skåne har ett väl
utbyggt storstadsurbant kollektivtrafiksystem. Detta
gör Skåne till en hållbar och tillgänglig region vilket
är en viktig attraktivitetsfaktor.
Lomma kommun har ett attraktivt läge i Öresundsregionen med städerna Malmö, Lund och Köpenhamn
på nära avstånd. Det centrala läget i en växande och
tätbefolkad region ger ett stort utbud av arbetsplatser, utbildning, kultur och fritid. Från kommunen
sker en stor utpendling till arbete, främst till Malmö
och Lund. Det finns stora möjligheter med den stora
inflyttningen, närheten till Köpenhamn och det faktum att Skåne tillhör världens främsta kunskapsregioner. Andelen hållbara resor ligger dock lägre i
Lomma kommun än i Skåne län. Andelen resor under 1 km som görs med bil är också högre än snittet
i Skåne. Biltätheten per person ligger högt i kommunen och har ökat sedan förra parkeringsnormen.

FÖRÄNDRINGAR I REGIONEN
OCH KOMMUNEN
Region Skånes omvärldsanalys ser en ökad urbanisering i storstadsregioner vilket Lomma påverkas
av på grund av dess närhet till Malmö. Kommunens
befolkningsprognos pekar också på tillväxt. De flesta
åldersgrupper antas öka i antal i Lomma kommun,
men ökningen förväntas bli störst bland unga familjer. En ökad inflyttningsström bedöms sannolikt leda
till ett ökat sammantaget parkeringsbehov. Att det
främst är unga som står för den största tillväxten i
kommunen bedöms dock kunna bidra till en minskning av biltätheten per person i kommunen.

TRENDER
En global trend är ett allt starkare fokus på individen och självförverkligande. Det öppnar i sin tur
för ökat eget ansvarstagande och större möjlighet
att påverka den egna hälsan. Att alla ska färdas på
samma sätt till arbetet är inte en självklarhet, utan
det behövs olika alternativ för att attrahera olika
människor. Att kunna erbjuda motion i vardagen och
en aktiv livsstil blir därmed allt viktigare. Avstånden
är förhållandevis korta inom Lomma kommun, samt
till Malmö respektive Lund. Ett arbete med att göra
cykelvägnätet mer attraktivt, säkert och tryggt pågår
samtidigt som tågstation nu finns i Lomma och kommer att finnas i Flädie och Alnarp. Vi behöver fånga
upp dessa satsningar både i hur vi hanterar parkering i den kommunala planeringen och i hur vi ger
möjligheter till byggherrar som vill satsa på åtgärder
som stödjer cykling och kollektivtrafik. Att underlätta och göra det mer attraktivt för innevånarna att gå,
cykla och åka kollektivt i högre grad är en stor utmaning som Lomma kommun står inför.
Det stadsliv som finns idag består i stor utsträckning
av frivilliga aktiviteter. Idag besöker vi de allmänna
platserna i stor grad för att ta del av stadslivet och
känna att vi är en del av ett större sammanhang. Vi
tillfredsställer vårt basala sociala behov och behov
av självförverkligande i form av t.ex. kulturupplevelser och möjlighet att visa upp oss.
De rumsliga kvalitéer som de offentliga rummen
erbjuder blir också mycket viktiga för att vi ska välja
att uppehålla oss i dem. För att en ort ska upplevas
som attraktiv och för att det ska uppstå ett stadsliv krävs det inte bara att platserna upplevs som
attraktiva utan också det finns ett attraktivt fysiskt
nätverk av både platser och stråk, så att det finns
en rörelse av människor. Ett välfungerande lokalt
nätverk ska erbjuda en valfrihet av transportmedel,
men det är av stor betydelse att det mest attraktiva
sättet att transportera sig är att cykla och gå för att
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skapa kvaliteter till stadslivet. I både Lomma och
Bjärred centrum sker förtätningar och förbättringar
av centrumstråken med fokus på högre kvaliteter för
stadslivet. För att dra maximal nytta av detta förändringsarbete behöver fokus ligga på gående och cyklande och att öka andelen som cyklar, går och åker
kollektivt.
Teknikutvecklingen vi ser idag påverkar behovet av
att resa och människors resmönster på många olika
sätt. Möjligheten att arbeta hemifrån och ha digitala
möten bedöms till exempel kunna minska behovet
av att resa. Transportbehovet av varor förändras i
samband med att den tekniska utvecklingen förändrar konsumtionsmönster. Allt fler inköp sker på nätet
och levereras till utlämningsställen istället för till
butiker. Medan dessa trender påverkar fysiska butiker negativt syns dock ett uppsving av andra centrumverksamheter så som caféer och restauranger
som man besöker istället. I Lomma och Bjärred kan
det tänkas att en växande näthandel kan leda till en
omfördelning av parkeringsbehovet. Till exempel
kan efterfrågan på parkering vid servicepunkter (exempelvis postombud) komma att öka något.
Utvecklingen av autonoma bilar, delningsekonomin
och mobiltelefonin är exempel på teknisk utveckling
som har potential att revolutionera kollektivtrafiken
medan nya färdslag såsom elcykel gör det enkelt för
fler att cykla oftare och längre. Intelligenta transportsystem (ITS) är en annan teknikutveckling som
väntas möjliggöra effektivare användning av fordon
och befintlig infrastruktur samt öka trafiksäkerheten. Vilka konkreta effekter detta får för Lomma
kommun är i dagsläget svårt att förutse, men en
generell trend är att fokus ligger på många olika alternativ som tillsammans ger mobilitet i vardagen
snarare än ett förhärskande färdmedel som en privatägd bil. I Lomma kommun behöver vi därför se till
att det finns en infrastruktur som möjliggör mobilitet på många olika sätt.
Parkering är i sig ett viktigt styrmedel som vid smart
användning i samband med trender har stor potential för att flytta färdmedelsandelar till mer hållbara
alternativ.
Med tanke på den föränderlighet vi ser i dagens
samhälle är det viktigt att inte bygga in sig i oföränderliga system som ger oönskade effekter. Därför
behövs tydliga kommunala strategier kopplade till
en flexibel parkeringsnorm som skapar möjligheter
att anpassa sig efter de utmaningar och lösningar
som finns.
7/15

SYFTE OCH MÅL
Lomma kommun ska vara tillgänglig för alla. Gång,
cykel, kollektivtrafik och biltrafik gör tillsammans
kommunen tillgänglig för alla. Parkeringsnormen
säkerställer att parkering anordnas i enlighet med
plan- och bygglagen. Parkeringsstrategin fungerar
som ett beslutsunderlag i parkeringsfrågor för den
kommunala planeringen.
Parkering har en stor påverkan på hur attraktiva våra
stadsrum och bostadsmiljöer blir, byggkostnader och
hur stor andel av transporterna som sker med hållbara färdmedel. Parkeringsstrategin och parkeringsnormen behöver därför verka som ett verktyg för att
stimulera användandet av resurseffektiva alternativ
till bilen, utan att parkeringsbehovet spiller över på
allmän plats.

EFFEKTIVARE OCH
HÄLSOSAMMARE
TRANSPORTER
Cykel, gång och kollektivtrafik är mer resurseffektiva
färdmedel än bilar eftersom de tar upp mindre plats
och förbrukar mindre energi per resande. Därutöver ger bilism negativa effekter på hälsan i form av
buller, luftföroreningar och trafikolyckor. Att välja
färdmedel som ger motion ger stora positiva hälsoeffekter för både individ och folkhälsa, vilket i sin tur
får positiva effekter för samhällsekonomin.
Allt mer tyder på att framtidens städer inte kommer
vara lika beroende av bilen. Genom att skifta fokus
från enbart åtgärder för parkering till åtgärder för
mobilitet låser vi inte in oss i snabbt åldrande lösningar. Strategierna för parkering i detta dokument
tillsammans med den kommunala och regionala
planeringen i övrigt verkar för att en högre andel ska
välja cykel, gång och kollektivtrafik. Parkeringsnormen ger incitament till att genomföra åtgärder som
underlättar användandet av cykel- och kollektivtrafik.

ATTRAKTIVA
BOSTADSMILJÖER
Lomma kommun ska vara en kommun där
människor vill leva, verka och utvecklas. Parkeringsplatser ökar byggkostnaden för bostäder och lämnar
mindre plats över till gröna platser för samvaro.
Även där parkering läggs under mark leder den ofta
till sämre kvalité på de gröna rummen ovanför.
Minskade byggkostnader ger mer bostadsbyggande
och möjliggör en lägre boendekostnad. Större högkvalitativa gröna ytor för samvaro och rekreation
ger attraktiva bostäder som folk mår bra av att bo i.
Grönare gårdar ger också bättre förutsättningar att
tackla klimatförändringarnas högre temperaturer
och kraftigare och mer frekventa skyfall.
Parkeringsstrategin och parkeringsnormen verkar
för att det inte byggs fler parkeringsplatser än nödvändigt, att de är yteffektiva och för att byggherrar
ska ha möjlighet att sänka parkeringsbehovet genom
olika åtgärder för ökad mobilitet så att färre väljer
att äga bil i Lomma kommun.

ATTRAKTIVA STADSRUM
Parkering tar yta från fotgängare och cyklister, vilka
är en del av livet och tryggheten på gatan, torget
och i parken. Dessa intressen behöver prioriteras
framför bilen, samtidigt som vi vill att människor ska
kunna komma till våra besöksmål och uppleva Lommas kvaliteter. Strategierna i detta dokument verkar
för att rätt målgrupp prioriteras för respektive målpunkt och för att öka andelen människor som väljer
att resa med kollektivtrafik och cykel. Det ska vara
lätt att kombinera dessa färdmedel så att vardagens
resor kan göras smidigt utan bil.
Risken när man minskar kraven på parkering för bostäder och verksamheter är att parkeringsbehovet
spiller över på allmänna platser så att dessa inte kan
användas för avsett syfte. Dessutom subventioneras
parkering av skattebetalaren på mark som kunde
ha använts för andra ändamål. Parkeringsnormen
ställer därför krav på minsta antalet bilplatser för
både bostäder och verksamheter, men differentierar
dessa efter läge och vilka åtgärder byggherren är
beredd att göra för att minska bilägandet.
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STARKT NÄRINGSLIV
Med attraktivare stadsrum och en tätare bebyggelse
följer fler personer som väljer att sätta sig ned på
en restaurang eller ett café och fler personer som
handlar på torget eller i en butik längs gatan.
Vi mår bättre både fysiskt och psykiskt om vi får motion i vardagen och att behöva pendla med bil för att
få ihop vardagen kan vara det som gör att man inte
söker jobbet i Lomma kommun. Genom att verka för
färdmedel som på ett praktiskt sätt ger motion i vardagen och för en väl fungerande kollektivtrafik gör vi
Lomma kommun mer attraktivt för företag.
Strategierna i detta dokument verkar för att rätt
målgrupp prioriteras i centrum, att resurseffektiva färdslag ges dignitet och att tillgängligheten till
centrum förbättras. Den flexibla parkeringsnormen
syftar till att verksamhetsutövaren inte ska behöva
bygga fler parkeringsplatser än nödvändigt och att
denne får möjlighet att själv påverka sitt parkeringsbehov.

VÄLMÅENDE GRÖNA OCH
BLÅ MILJÖER
De gröna och blå miljöerna är en stor del av Lomma
kommuns identitet. Hårdgjorda trafikerade ytor ger
upphov till dagvatten som innehåller föroreningar.
Om inte dessa renas bort hamnar de till slut i våra
dagvattenrecipienter, exempelvis Lommabukten.
Genom att minska ytan som används till parkering
kan vi också minska mängden dagvatten och mängden föroreningar.
När stora ytor används för parkering trängs andra
värden bort. Genom att vara mer resurseffektiva
med parkering kan vi få mer utrymme för gröna rum
och de ekosystemtjänster de erbjuder. Under
bilaga 1 finns markerat vilka av Sveriges miljökvalitetsmål som bedöms påverkas av parkering i Lomma
kommun.
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PARKERINGSSTRATEGIER
Strategierna i detta dokument ger kommunen verktyg för att säkerställa en långsiktigt hållbar parkering
i kommunen som ger en högre andel fotgängare,
cyklister och resande med kollektiva färdmedel.

SAMNYTTJA
–

Lomma kommun ska verka för att möjliggöra
samnyttjande av parkering.

Olika grupper gör anspråk på en parkeringsplats
under olika tider. Att samla parkeringen innebär att
denna kan samnyttjas i de fall ett flertal olika grupper har anspråk på parkeringen. Detta bidrar i sin tur
till att färre parkeringsplatser behöver byggas då alla
gruppers parkeringsbehov inte behöver uppfyllas
samtidigt. Olika grupper har även olika stor potential
att samnyttja parkeringen med andra. För bostäder
förutsätts att en ganska stor del av det totala parkeringsbehovet behöver finnas att tillgå stora delar av
dygnet medan för andra verksamheter kan behovet
av parkering skifta kraftigt under dygnet vilket skapar bättre förutsättningar för att samnyttja.

SAMLA
–

Lomma kommun ska verka för att samla parkeringsbehovet i gemensamma anläggningar.

Syftet med strategin är att skapa plats för förtätning, stadsomvandling och olika stadskvalitéer som
kan medföra estetiska likväl som funktionella värden. Detta ska göras genom att parkering samlas
i gemensamma anläggningar likt i strategin ovan.
Parkeringshus bör prioriteras över markparkering
i syfte att minska parkeringens ytbehov utan att
minska antalet platser. Parkeringsanläggningar för
samlad och samnyttjad parkering bör placeras strategiskt i syfte att kunna nyttjas av flera grupper men
även för att minska söktrafik till olika målpunkter
så som centrum, stationen eller stranden. Strategin
möjliggör att fler attraktiva platser skapas i Lomma
kommun men även en större funktionsblandning då
mindre markparkering innebär att det finns mer yta
för andra funktioner så som stadsliv, grönstruktur
och vistelse. Förtätning innebär även en större koncentration av människor vilket leder till förbättrade
möjligheter till handel och stadsliv.

PRIORITERA HÅLLBARA
FÄRDSLAG
–

Lomma kommun ska verka för att förbättra
tillgängligheten till stora målpunkter genom att
främja resor med hållbara färdslag till dessa.

I Lomma kommun finns flera kvalitéer som lockar
besökare från såväl kommunen som utanför
kommunen. Målpunkter som lockar många besökare är till exempel stränderna i både Lomma och
Bjärred samt centrum- och restaurangstråk. Syftet
med denna strategi är att förbättra möjligheten att
resa till dessa platser med hållbara färdmedel.
För att öka tillgängligheten i kommunen bör planeringen riktas mot att främja resor med mindre
utrymmeskrävande färdmedel till platser som drar
mycket besökare. Detta kan till exempel göras genom att planera för attraktiv cykelparkering i nära
anslutning till viktiga målpunkter. Tillgänglighet för
alla ska dock prioriteras och parkering för rörelsehindrade ska finnas nära viktiga målpunkter.
En utgångspunkt vid planering av parkering till
områden som stundtals alstrar väldigt många
människor kan vara att närmsta parkeringsplats inte
bör finnas närmare målpunkten än närmsta kollektivtrafikhållplats. Att planera för säker och attraktiv
cykelparkering vid viktiga målpunkter är ytterligare
en åtgärd i syfte att förbättra tillgängligheten till
dessa. Utgångspunkten bör vara att cykelparkeringen ska placeras så nära målpunkten som möjligt och
gärna avsevärt närmre än eventuell bilparkering.
Samtidigt finns det människor som i stor grad är fysiskt beroende av den egna bilen och därför ska parkering för rörelsehindrade finnas nära målpunkerna.
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FÖRBÄTTRA
TILLGÄNGLIGHETEN TILL
CENTRUM
–

Lomma kommun ska verka för att förbättra tillgängligheten till centrum.

Att bygga parkeringsplatser i rätt läge för rätt målgrupp medför förbättrad tillgänglighet. Denna strategi ska bidra till att det ska vara enkelt att hitta en
parkering för både bil och cykel när man besöker
centrum i Lomma och Bjärred, samt Lomma station.
Parkering i centrum bör i första hand anordnas i syfte att främja handel och näringsliv.
Eftersom besökares ärende ofta är av en kortare karaktär bidrar reserverade platser till denna målgrupp
att dessa omsätts i högre utsträckning. En högre omsättning ger fler möjlighet att nyttja platsen och ökar
således tillgängligheten till centrum. Parkering i centrum bör därför i första hand anordnas för besökare.
I andra hand bör boendeparkering prioriteras och
i tredje hand arbetsplatsparkering (läs mer under
strategin ”Minska parkeringstillgången på arbetsplatser”). Utgångspunkten bör dock vara att samla
parkeringen även om det gäller besöksparkering.
Undantaget är parkering för rörelsehindrade som
ska prioriteras oavsett om målgruppen är besökare,
boende eller arbetande.
Olika former av avgifter och tidsregleringar fungerar
även det som ett sätta att öka tillgängligheten. Till
exempel kan man tidsreglera platser som man vill
ska omsättas i högre utsträckning eller avgiftsbelägga parkering man inte vill ska nyttjas som boendeparkering.
Att genom reglering styra platser mot en viss målgrupp gör att det blir enklare att hitta rätt parkering
vilket leder till att eventuell söktrafik minskar.

SKAPA
PENDLARPARKERINGAR
–

Lomma kommun ska i strategiska lägen bistå
med mark för pendlarparkeringar i syfte att
främja kombinerade resor.

Kommunen kan bistå med parkering på allmän
platsmark i de fall man till exempel vill främja resor
med hållbara färdmedel. Genom att skapa attraktiva
pendlarparkeringar för både bil och cykel i anslutning till starka kollektivtrafikstationer och hållplatser
skapas ett trafiksystem som främjar och uppmuntrar hållbara resvanor i form av kombinerade resor.
Dessa parkeringar bör underlätta för parkering över
en längre tid, till exempel en arbetsdag, i syfta att
främja kombinerade resor mellan bil/cykel och tåg.

MINSKA
BILPARKERINGSTILLGÅNGEN
PÅ ARBETSPLATSER
–

Lomma kommun ska aktivt verka för att parkeringstillgången på arbetsplatser ska hållas låg.

Det finns ett tydligt samband mellan hur människor
reser till sitt arbete och tillgången på parkeringsplatser vid arbetet. Studier visar att av de som arbetar på en arbetsplats med fri parkering så kör cirka
65 % bil till arbetet. Är parkeringen på arbetsplatsen
avgiftsbelagd sjunker siffran till 35 %. Finns det ingen parkering på arbetsplatsen kör endast 15 % av
medarbetarna till arbetsplatsen enligt statistiken.
Med grund i ovan nämnda parametrar bör parkeringsnormen för arbetsplatser göras flexibel i stor
utsträckning, där till exempel gångavstånd till tågstation kan ge kraftig reducering av parkeringstal.
Parkering för verksamheter har reducerats jämfört
med föregående parkeringsnorm och för att inte
antalet platser för rörelsehindrade ska reduceras har
andelen parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade höjts.
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UNDERLÄTTA
BOENDEPARKERING
–

Lomma kommun ska verka för att underlätta för
boendeparkering i syfte att kommuninvånarna
ska lämna bilen hemma till fördel för hållbara
transportmedel.

Parkering för boende ska planeras på ett sådant sätt
att det inte upplevs som fördelaktigt att ta bilen till
jobbet. Det ska således vara enkelt att långtidsparkera och ekonomiskt fördelaktigt att lämna bilen hemma. Ett exempel på detta är införande av så kallad
boendeparkering i områden med avgiftsbelagd parkering. Boendeparkering innebär att personer boende i ett område får köpa dags- eller veckobiljetter till
fordon som är registrerade på denna till ett förmånligt pris jämfört med timtaxan i området.
För att underlätta för parkering i anslutning till bostaden i de fall det är enbostadshus, men utan att
uppmuntra till ett ökat bilägande, bör parkeringen
planeras på ett sådant vis att minimikraven uppfylls
men att man även möjliggör för att ytterligare parkering i anslutning till bostaden kan byggas vid behov.
Till exempel bör det finnas en yta inom fastigheten
som enkelt kan göras om till en parkeringsplats om
behovet uppstår.

TILLÄMPA FLEXIBLA
PARKERINGSTAL
–

Lomma kommun ska tillämpa flexibla parkeringstal i syfte att främja hållbara transportmedel.

Tillgången på parkering har stor inverkan på val av
färdmedel och är således ett effektivt medel för
att främja hållbara färdmedel. Parkeringsnormen
kan genom flexibla parkeringstal och anpassning
efter exploateringens läge bidra till att underlätta
för hållbara resor och främja beteendeförändringar
mot ett mer hållbart resande. Flexibla parkeringstal
möjliggör avsteg från normen i de fall det finns eller
skapas omständigheter som medför att bilägandeandelen/bilanvändandet bedöms bli lägre än det
generella i kommunen. Åtgärderna som kan bidra till
en reduktion av parkeringstalen kan delas upp i fysiska åtgärder och beteendepåverkande åtgärder.

Fysiska åtgärder kan till exempel vara attraktiv cykelparkering eller smarta leverantörsskåp. Exempel på
beteendepåverkande åtgärder kan till exempel vara
kollektivtrafikkort eller möte med en resecoach. Det
finns även åtgärder som är en kombination av dessa,
som alltså både måste säkerställas i den fysiska planeringen men även fungerar som en beteendepåverkande åtgärd. Bil- och cykelpool med tillhörande
medlemskap kan vara exempel på denna typ av
åtgärder.
Ytterligare en åtgärd som både fungerar som en
mobilitetsåtgärd men även en lösning i de fall fastigheten inte kan tillgodose sitt eget parkeringsbehov
är parkeringsköp. Ett parkeringsköp görs i en närliggande fastighet inom angivet gångavstånd enligt
parkeringsnormen. Eftersom parkeringen i dessa fall
förläggs en bit från bostaden blir den mindre lättillgänglig. Detta leder till att bilen konkurrerar i större
utsträckning på samma premisser som kollektivtrafiken och dessutom ökar möjligheten till samnyttjande med andra verksamheter.

VERKA FÖR ALTERNATIV
–

Lomma kommun ska aktivt verka för att andra
färdmedel kan ersätta bilen vid planering av nya
bostadsområden

Lomma kommun är en till ytan liten kommun med
korta avstånd mellan målpunkter och lämpar sig
därmed väl för cykling och kollektiva färdmedel.
Vid planering av nya stadsdelar och bostadsområden finns stora möjligheter att satsa på åtgärder
som ökar cykling och kollektivtrafik för att i så lång
utsträckning som möjligt ersätta bilen med dessa
färdmedel.
I detaljplaneprocesser ska platsens förutsättningar
undersökas och möjligheten att säkerställa ordnandet av mobilitetsåtgärder i exploateringsskedet utredas med fokus på en helhet av hållbara färdmedel
som fungerar i vardagen, snarare än att bilen utgör
den förhärskande lösningen. Detaljplanens parkeringsutredning ska sedan utgöra parkeringsnorm.
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KONSEKVENSER
Den övergripande konsekvensen av implementeringen av parkeringsstrategin och parkeringsnormen
blir att Lomma kommun förbättrar förutsättningarna
för en högre andel fotgängare, cyklister och resande
med kollektiva färdmedel. Detta ger en attraktiv och
trygg livsmiljö där människor vill leva, verka och utvecklas.

TILLGÅNG TILL PARKERING
En viktig princip som legat till grund för p-talen för
bostäder respektive verksamheter är att människor
ska uppmuntras till att lämna bilen hemma. Parkeringsnormen är också differentierad på grund av att
den måste vara specifik med att ge rätt förutsättningar i rätt läge.
Biltätheten har ökat i kommunen och därför har
parkeringstalen för bostäder höjts sedan föregående
parkeringsnorm. För att spegla den förändring som
kan förväntas i människors resmönster har normen
sänkts för de bostäder som har ett kort cykelavstånd
från en tågstation. Mobilitetspaketen för bostäder
förväntas sänka parkeringsbehovet med den andel
parkeringsplatser som reduceras. Tillgänglighet till
boendeparkeringen förväntas därför inte påverkas
särskilt mycket med den nya normen även om alternativen blir fler.
För verksamheter sänks p-talen relativt mycket
jämfört med föregående norm (men i paritet med
grannkommuner) för att minska tillgången på
parkeringsplatser på arbetsplatser. Forskning har
nämligen visat att tillgången till gratis parkering vid
arbetsplatser leder till att fler väljer att ta bilen till
arbetet. För verksamheter med gångavstånd till tågstation sänks de ytterligare. För verksamheter med
en hög andel arbetande per totalt parkeringsbehov
erbjuds dessutom en reduktion om 25 % om fastigheten uppfyller kraven enligt mobilitetspaket. Både
närheten till station och mobilitetsåtgärderna förväntas därmed leda till ett reellt minskat behov av
parkeringsplatser.
För att se hur mobilitetspaketen fungerar behöver
byggherren göra en egen uppföljning efter 3, 5 ,7
och 10 år som denne redovisar för kommunen.
Inom den översiktliga planeringen görs även tillgänglighetsanalyser, ett arbete som kommer ligga till
grund för kommande revideringar av parkeringsnormen.

Reglering av parkeringstid och avgiftsbelagd parkering på gator och annan allmän plats är ett styrmedel för att säkerställa att bilplatserna användas på
det sätt som kommunen tänkt. För att exempelvis
öka tillgängligheten till centrum kan dessa styrmedel
användas för att se till att det finns bilplatser för
kortare ärenden.

FÄRDMEDELSFÖRDELNING
Parkeringsstrategin verkar för en ökad andel hållbara transporter genom att ge mer plats för förtätning,
prioritera de hållbara färdslagen vid målpunkter,
skapa pendlarparkeringar, minska kraven på parkering vid arbetsplatser, underlätta att lämna bilen
hemma, projektspecifika p-tal, bättre anpassade
p-tal och genom att göra normen flexibel så att exploatörers satsningar på hållbara färdmedel lönar
sig.

BOSTÄDER
Parkeringsstrategin verkar för att minska ytan som
används för bilparkering vid bostäder genom att
samnyttja och samla parkering, tillämpa flexibla
parkeringstal och öppna för projektspecifika p-tal.
Genom detta blir det mer plats över till bostäder.
En flexibel parkeringsnorm gör att byggaktörer och
i slutändan köpare av bostäderna inte behöver
finansiera parkeringsplatser de inte använder. Bostadsmiljöerna kan också göras mer levande och
attraktiva när inte lika stora ytor behöver upptas till
parkering.
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GRÖNA OCH BLÅ MILJÖER
Parkeringsstrategin och parkeringsnormen ger förutsättningar för minskat bilanvändande så väl som för
grönare bostadsgårdar och grönare gaturum. Grönskan tar bland annat hand om rening av dagvatten
innan det når Lommabukten, tar hand om stora
flöden av dagvatten vid störtskurar, sänker temperaturen under värmeböljor, stödjer pollinerare och
binder koldioxid.

NÄRINGSLIV OCH CENTRUM
Genom att prioritera besökare förbättras tillgängligheten till centrum. Att samnyttja och samla parkering gör att fler kan få plats på mindre yta, vilket
leder till att fler kan få parkeringsplats i rätt läge.
Satsningarna på hållbara färdslag innebär att fler
människor kan resa till centrum. Samtidigt anpassas

p-tal efter närhet till tåg och centrum och efter de
mobilitetsåtgärder som verksamhetsutövaren är beredd att genomföra. Allt detta gör att verksamheter
inte behöver belastas med outnyttjade parkeringsplatser och att fler verksamheter kan tillkomma i
centrum utan att antalet parkeringsplatser behöver
öka.

HÄLSA
Parkeringsstrategin och parkeringsnormen ger
förutsättningar för ökat användande av transportmedel som ger motion i vardagen, vilket har stora
hälsofördelar som avspeglas i bland annat minskad
överdödlighet. Minskat bilanvändande ger minskat
trafikbuller, minskad mängd luftföroreningar och
trafikolyckor.
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BILAGA
Ett av parkeringsstrategins och normens syften är
att verka i linje med de kommunens mål gällande
livsvillkor och miljö. Strategin och normen ska även
verka för att mål på regional och nationell nivå uppfylls. Detta kan till exempel omfatta mål så som de
transportpolitiska målen och mål om att skapa en
effektivare transportanvändning.

För att nå detta mål har 16 miljökvalitetsmål inom
områdena som redovisas i figuren nedan satts upp.
Inom Lomma kommun är det miljökvalitetsmål 1, 2,
3, 7, 8, 10, 13 och 15 som främst påverkas av parkeringsfrågor.

MILJÖKVALITETSMÅLEN
Sveriges miljömålssystem grundas på följande generationsmål:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
1

2

3

4

5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet

5

6

7

8

10. Hav i balans samt levande
kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap

9

10

11

12

14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

13

14

15

16

ILLUSTRATIONER
Sveriges miljömål		
Tobias Flygar
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INLEDNING
Sedan föregående parkeringsnorm har Lommabanan öppnat för persontrafik och tågstationen i Lomma har
invigts. En station i Flädie och en i Alnarp är planerade att stå klara 2026. Lomma kommun förväntas ha en
befolkningstillväxt på cirka 1,5 % de kommande åren. För att kunna växa hållbart behöver vi kunna bygga
tätare samtidigt som vi tillför gröna och blå kvaliteter och värnar om befintliga värden och karaktärer.
För att möta dessa utmaningar har en parkeringsstrategi och parkeringsnorm tagits fram. Parkeringsstrategin ligger till grund för parkeringsnormen genom ställningstaganden om p-tal, samnyttjande, att parkeringsnormen ska vara flexibel och att projektspecifika p-tal kan tas fram i detaljplaneprocesser.
Dessa dokument ger förutsättningar för ett minskat parkeringsbehov och för att uppnå en ökad andel hållbara transporter jämfört med idag. Därigenom verkar de för att tätare och attraktivare bostads- och stadsmiljöer kan byggas.
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UTGÅNGSPUNKTER
PARKERING FÖR
RÖRELSEHINDRADE
Enligt Boverkets Byggregler (2011:6) ska parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig
och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. I Boverkets Byggregler anges
både föreskrifter och allmänna råd om hur parkeringsplatserna ska utformas.
Föreskrifter och allmänna råd för parkering med
avseende på tillgänglighet finns även i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom
områden för andra anläggningar än byggnader
(BFS 2011:5 ALM 2), samt i Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2011:13 - HIN 2 och
BFS 2013:9 - HIN 3).
I Lomma kommun bedöms behovet av parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade uppgå till cirka
3 % av det totala antalet parkeringsplatser, men alltid minst en plats. För verksamheter har p-talet för
det totala antalet parkeringsplatser som krävs reducerats kraftigt jämfört med föregående norm och
därför har normen avseende andel platser reserverade för rörelsehindrade höjts till cirka 3-5 %. Minsta
andel bilplatser som behöver vara anpassade för
rörelsehindrade för att tillgodose lagkravet framgår i
bilparkeringsnorm för respektive bostads- och verksamhetstyp. Antalet bilplatser avsedda för rörelsehindrade kan inte reduceras med mobilitetsåtgärder.

KRAV PÅ BYGGLOV
Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringar
kräver bygglov. Parkeringar för en fastighet där det
endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus är dock undantagna från bygglovsplikten
om parkeringen enbart är avsedd uteslutande för
fastighetens behov. Parkeringsplats som anläggs
med stöd av väglagen eller på mark som i detaljplan
har avsatts till gata eller väg är också undantagen
från bygglovsplikten. Detaljplaner kan dock inne-

hålla bestämmelser om var parkering får eller inte
får finnas och bestämmelser kring markens egenskaper. Detaljplaner kan även innehålla in- och utfartsförbud mellan kvartersmark och allmän platsmark.
Dessa bestämmelser gäller även om parkeringen
inte är bygglovspliktig.

ÖVRIG LAGSTIFTNING
Det ställs krav på parkeringar även enligt annan
lagstiftning än plan- och bygglagen. Någon uttömmande lista över lagstiftning kan inte presenteras
här eftersom den reglerande lagstiftningen beror
på typ av och storlek på parkering, samt var den ska
anordnas.
Miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innehåller
krav på hantering av dagvatten från parkeringar. Exempelvis kan dagvatten som avleds från parkeringen
räknas som avloppsvatten om det avleds inom ett
detaljplanelagt område eller en begravningsplats.
Hanteringen och utsläppet av avloppsvatten är
miljöfarlig verksamhet. Även utsläpp av dagvatten
som inte definieras som avloppsvatten kan utgöra
miljöfarlig verksamhet om utsläppet riskerar att
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ytterligare bestämmelser gällande utsläpp av
avloppsvatten samt inrättande av avloppsanordningar finns i förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Eftersom parkeringar kan utgöra miljöfarlig verksamhet kan de också vara föremål för den kommunala
miljönämndens tillsyn. Krav på exempelvis oljeavskiljare kan komma att ställas i bygglovet eller för att
få startbesked för parkeringen. Huvudmannen för
vatten- och avloppsanläggningen kan även komma
att ställa krav på dagvattnets kvalitet.
Med ovanstående i beaktande kan det vara klokt att
kontakta kommunen i ett tidigt skede när man planerar en parkeringsplats eller en åtgärd som kräver
parkering.
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PARKERINGSTAL &
PARKERINGSNORM
Plan- och bygglagen (2010:900) säger att en tomt
som ska bebyggas ska ordnas så att det på tomten
eller i närheten av den i skälig utsträckning finns
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Även cyklar är fordon enligt lagen
om vägtrafikdefinitioner. Att ordna parkering för
byggnadsverk är fastighetsägarens ansvar.
Det är i beslutet om bygglov som prövningen om
parkeringsbehovet kan anses tillgodosett ytterst
sker. Till stöd för denna bedömning anger kommuner parkeringstal i sin parkeringsnorm. Kommunen
har ansvar för det kommunala trafiknätet, den
översiktliga planering av parkering och för att olika
trafikantgruppers behov beaktas. Genom att ange
parkeringstal för cykel och bil anger kommunen vad
som är en rimlig mängd platser i olika geografiska
lägen för olika typer av exploateringar.

Eventuella mobilitetsåtgärder enligt mobilitetspaketen ska redovisas i en särskild redovisning i ansökan
om bygglov eller förhandsbesked. Om ansökan inte
bedöms uppfylla samtliga kriterier för reduktionspaketet kommer kommunen neka reduktion och byggherren ska då följa de ordinarie parkeringstalen.
I detaljplaneprocessen har kommunen större möjligheter att ta fram och reglera lämpliga projektspecifika lösningar och infrastruktur för mobilitet. Därför
kan en projektspecifik parkeringsutredning tas fram
i detaljplaneprocessen. Detaljplanens specifika parkeringsutredning ska sedan utgöra parkeringsnorm
för bygglov som följer detaljplanen.

Viktiga faktorer för att säkerställa lämpliga parkeringstal är avstånd till kollektivtrafik och samhällsservice i övrigt och om exploatören är villig att
genomföra åtgärder för att underlätta för hållbara
resor och därmed ett minskat bilplatsbehov (så kal�lade mobilitetsåtgärder).
Parkeringsnormen kan genom flexibla parkeringstal
bidra till att underlätta för hållbara resor och främja
beteendeförändringar mot ett mer hållbart resande.
Flexibla parkeringstal möjliggör avsteg från normen
i de fall det skapas omständigheter som medför att
bilägandeandelen/bilanvändandet bedöms bli lägre
än det generella i kommunen.
När bygglov söks i ett område med en redan antagen detaljplan måste byggherren visa på att parkering anordnas i skälig utsträckning. För denna redovisning har kommunen tagit fram p-tal samt fasta
mobilitetspaket med åtgärder och villkor att följa
för att få den reduktion som paketet förväntas ge i
bilplatsbehov. Parkeringsnormen gäller som krav vid
bygglovsärenden.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
BILTÄTHET (BOENDE)
Enligt statistik från SCB (Statistiska centralbyrån)
bodde det vid slutet av år 2018 cirka 25 000 personer i Lomma kommun. Av dessa bor cirka 72 % i
enbostadshus, 25 % i flerbostadshus och resterande
3 % bor i specialbostäder eller övriga boendeformer.
Biltätheten i Lomma var år 2018 cirka 0,5 bilar per
person. I tabellen nedan redovisas boendetäthet
samt biltäthet efter bostadsform. Biltätheten per
boendeform är beräknad genom att boendetätheten
för bostadsformen har multiplicerats med biltätheten i kommunen. Biltätheten år 2012 redovisas som
en referens.
Boendeform
Enbostadshus
Flerbostadshus

Biltäthet
Boendetäthet
per
2018
bostad
2018
2,70
1,4
1,85
0,9

Biltäthet
per
bostad
2012
1,1
0,8

ARBETS- OCH
BESÖKSTÄTHET
(VERKSAMHETER)
Arbetstätheten avser antalet anställda per 1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA). Centrumzonen omfattas
av tätorterna Lomma och Bjärred. I tabellen nedan presenteras antagna tal för arbetstätheten. Till
grund för antagandena ligger liknande närliggande
kommuners arbetstäthet.
Verksamhet
Kontor i centrumzon

Arbetstäthet
40

Besökstäthet
4

Kontor i övriga delar
av kommunen

35

3

Handel i centrumzon
Handel i övriga delar
av kommunen
Industri
För- och grundskolor

15

50

10

40

15
8

3
-
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LJUS BTA
I denna parkeringsnorm används begreppet ljus BTA
(ljus bruttoarea). BTA är definierat i Svensk Standard
SS 21054:2020. Begreppet ljus BTA är dock inte definierat i denna standard. Bakgrunden till att ljus BTA
används är att utrymmen för garage, körytor, pannrum och fläktrum, samt förråd för bostäder inte ger
upphov till parkeringsbehov. Produkten som blir när
man räknar bort ytan för dessa användningar från
bruttoarean kallas för ljus BTA.
Definitionen av ljus BTA i denna parkeringsnorm är:
BTA reducerad med arean för garage, körytor, pannrum, fläktrum, samt förråd för bostäder. Arean som
räknas bort för nämnda utrymmen är nettoarean
(alltså golvarea). I de fall dessa utrymmen avgränsas
av yttervägg räknas även arean för den eller de ytterväggar som avgränsar utrymmet bort.
Lager och hanteringslokaler i direkt anslutning till
huvudlokalen samt trapphus ingår i ljus BTA och
arean av dessa ska inte räknas bort. I de fall två olika
verksamheter nyttjar en gemensam entré, korridor
eller liknande bör utrymmet räknas till den verksamhet som nyttjar det i störst grad. Bedöms utrymmet
nyttjas lika mycket av båda verksamheterna delas
utrymmet upp 50/50 mellan de olika verksamheterna.

ACCEPTABELT
GÅNGAVSTÅND
Gångavståndet till en bilparkeringsplats har stor
påverkan på hur attraktiv bilen upplevs vara jämfört
med andra färdmedel. Acceptabelt gångavstånd syftar till den maximala sträckan som kan accepteras
mellan en bilparkering och målpunkten för den som
är tänkt att nyttja bilparkeringen. Angöringsparkering ska finnas i närheten av byggnadsverk i syfte att
enkelt kunna komma fram med bil och hämta upp
eller släppa av passagerare och gods. Avstånden
nedan kan inte appliceras för bilparkering för rörelsehindrade, då det är ett lagkrav att dessa ska vara
möjliga att anordna inom 25 meter från entré.
ACCEPTABELT GÅNGAVSTÅND
Funktion

Maximalt
gångavstånd

Boende och besökande bostadshus
med samlad parkering

400 m

Arbete

500 m

Besökare handel och andra verksamheter
Angöringsparkering

200 m
75 meter
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PARKERINGSNORM FÖR BOSTÄDER
BERÄKNINGSMETOD
BOSTÄDER

CYKELPARKERINGSNORM
ALLA BOENDEFORMER

Bilparkeringsbehovet räknas ut för respektive bostadstyp genom att se om bostadsfastigheten ligger
inom cykelavstånd från tågstation (bilaga 1) och sedan räknas reduktion för mobilitetspaket bort från
parkeringsbehovet för boende. Reduktion för mobilitetsåtgärder sker bara på boendebilplatser som
inte är avsedda för rörelsehindrade eller gäster.

Nedan redogörs parkeringsbehovet för olika bostadstyper. Behovet motsvarar parkeringsbehov inklusive besöksparkering.

PARKERINGSTAL
Bostadstyp?
Cykelavstånd?
Rörelsehindrade

Boende

CYKELPARKERINGSNORM FÖR BOENDE,
ANTAL CPL/1000 M2 LJUS BTA OM INTE ANNAT
ANGES
Hela kommunen
Varav
Boendeform
Cpl
lådcykelplatser
En- och tvåbostadshus, parkering ska
4 per
finnas på fastigheten
1
bostad
eller i garage på denna.

Gäster

MOBILITETSÅTGÄRDER
Reduktion?

Flerbostadshus

40

4

Äldreboende/vårdboende

8

1

BERÄKNINGSEXEMPEL
CYKEL
Nedan visas ett exempel på hur cykelplatsbehovet
ska beräknas för en fastighet med 5000 m2 ljus BTA
lägenheter.

PARKERINGSBEHOV

ZONINDELNING
Zonindelningen för bostäder baseras på avståndet
till närmsta tågstation. Bostäder som ligger inom
cykelavstånd kan nå en eller flera tågstationer inom
1,5 km fågelvägen, ett vanligt cykelavstånd. Zonen
så som den ser ut idag illustreras i bilaga 1. Behovet
av cykelplatser bedöms inte skilja sig åt nämnvärt
beroende på bebyggelsens lokalisering, därför är det
samma antal oberoende av avstånd från tågstation.

–

Totalt cykelplatsbehov:
40 * 5000/1000 = 200 cykelplatser

–

Varav lådcykelplatser:
4 * 5000/1000 = 20 cykelplatser

–

Varav vanliga cykelplatser:
200 - 20 = 180 cykelplatser

Beräkningen visar att cykelplatsbehovet uppgår till
totalt 200 platser, varav 180 platser är för vanliga
cyklar och 20 platser är för lådcyklar.
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EN- OCH TVÅBOSTADSHUS,
BILPARKERINGSNORM
ENSKILD PARKERING FÖR EN- OCH
TVÅBOSTADSHUS,
ANTAL BPL/BOSTAD
Hela kommunen
Varav för
Varav för
Totalt antal
besökare
rörelsehindrade
1 + 1 per
bostadsenhet*
* 1 parkeringsplats per bostadsenhet ska anläggas. Därutöver ska det finnas möjlighet att anlägga ytterligare 1
parkeringsplats per bostadsenhet om behov uppstår.

SAMLAD PARKERING FÖR EN- OCH
TVÅBOSTADSHUS, ANTAL BPL/1000 M2 LJUS BTA
Cykelavstånd till tågstation enligt bilaga 1
Varav för
Varav för rörelseTotalt antal
besökare
hindrade
13*
Totalt antal
16,2*

1

0,4 (dock minst 1)

Övriga kommunen
Varav för
Varav för rörelsebesökare
hindrade
1,2
0,5 (dock minst 1)

* Om p-talet för samlad parkering blir högre än vad det
hade varit för enskild parkering räknat till antalet
p-platser per bostad ska p-talet för enskild parkering
istället gälla den samlade parkeringen. För samlad parkering måste dock samtliga parkeringsplatser i p-talet
byggas ut.

FLERBOSTADSHUS,
BILPARKERINGSNORM
FLERBOSTADSHUS, ANTAL BPL/1000 M2 LJUS BTA
Cykelavstånd till tågstation enligt bilaga 1
Varav för
Varav för rörelseTotalt antal
besökare
hindrade
9
1
0,3 (dock minst 1)
Övriga kommunen
Varav för
Varav för rörelseTotalt antal
besökare
hindrade
11,2
1,2
0,35 (dock minst 1)

VÅRD- OCH
OMSORGSBOENDEN,
BILPARKERINGSNORM
VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN,
ANTAL BPL/1000 M2 LJUS BTA
Cykelavstånd till tågstation enligt bilaga 1
Varav för
Varav för rörelseTotalt antal
besökare
hindrade
5
0,15 (dock minst 1)
Övriga kommunen
Varav för
Varav för rörelseTotalt antal
besökare
hindrade
5
0,15 (dock minst 1)

BERÄKNINGSEXEMPEL BIL
Nedan visas ett exempel på hur bilplatsbehovet ska
beräknas för ett flerbostadshus med 5000 m2 BTA
lägenheter som ligger utanför zonen cykelavstånd
till tågstation.
–

Totalt bilplatsbehov:
11,2 * 5000/1000 = 56 parkeringsplatser

–

Varav besöksparkering:
1,2 * 5000/1000 = 6 parkeringsplatser

–

Varav parkering för rörelsehindrade:
0,35 * 5000/1000 = 2 parkeringsplatser

–

Varav boendeparkering:
56 - 6 -2 = 48 parkeringsplatser

Beräkningen visar att bilplatsbehovet uppgår till totalt 56 platser, varav 6 platser för besökare, 2 platser
för rörelsehindrade och 48 platser till boende.

6/19

PARKERINGSNORM FÖR
VERKSAMHETER
BERÄKNINGSMETOD
VERKSAMHETER
Parkeringsbehovet räknas ut för respektive verksamhetstyp genom att se om fastigheten ligger inom
centrumzon (bilaga 2) samt om den ligger inom
gångavstånd från tågstation (bilaga 3). Sedan räknas
reduktion för mobilitetspaket bort från parkeringsbehovet för besökare och anställda. Reduktion för
mobilitetsåtgärder sker bara på bilplatser som inte
är avsedda för rörelsehindrade.
PARKERINGSTAL

för gångavstånd till tågstation redovisas i bilaga 3.
I takt med att nya stationer byggs kommer denna
zons utbredning att förändras. Behovet av cykelplatser bedöms inte skilja sig åt nämnvärt beroende
på bebyggelsens lokalisering, därför är det samma
antal oberoende av avstånd till tågstation samt om
det är centrumzon eller inte.

CYKELPARKERINGSNORM
ALLA VERKSAMHETSTYPER
CYKELPARKERINGSNORM FÖR VERKSAMHETER,
ANTAL CPL/1000 M2 LJUS BTA
Hela kommunen
Verksamhetstyp
Cpl
Kontor
20
Handel
25

Verksamhetstyp?
Centrumzon?

Gångavstånd till tågstation?

Rörelsehindrade

Anställda & besökare

MOBILITETSÅTGÄRDER
Reduktion?

Industri

5

Förskola

20

Grundskola

40

Restauranger/Café

40

Samlingslokaler/ Övriga lokaler

Särskild utredning krävs

BERÄKNINGSEXEMPEL
CYKEL
Nedan visas ett exempel på hur cykelplatsbehovet
ska beräknas för en fastighet med 2000 m2 ljus BTA
kontor och 1000 m2 ljus BTA handel.

PARKERINGSBEHOV

ZONINDELNING
Zonindelningen för verksamheter baseras på närhet
till andra verksamheter och målpunkter. Zonindelningen för centrumzoner redovisas i bilaga 2.
Utöver zonindelningen för centrumområden ges en
reduktion om 15 % för de verksamheter som ligger
inom 500 meter ifrån tågstation fågelvägen. Zonen

–

Cykelplatsbehov kontor:
20 * 2000/1000 = 40 cykelplatser

–

Cykelplatsbehov handel:
25 * 1000/1000 = 25 cykelplatser

–

Totalt cykelplatsbehov:
40 + 25 = 65 cykelplatser

Beräkningen visar att cykelplatsbehovet uppgår till
totalt 65 platser, varav 40 platser för kontor och 25
platser för handel.
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KONTOR & MÄKLARE,
BILPARKERINGSNORM

INDUSTRI,
BILPARKERINGSNORM

KONTOR & MÄKLARE,
ANTAL BPL/1000 M2 LJUS BTA
Centrumzon (bilaga 2)

Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

Totalt antal

Varav för rörelsehindrade

9,5

0,4 (dock
minst 1)

11

0,4 (dock
minst 1)

INDUSTRI,
ANTAL BPL/1000 M2 LJUS BTA
Centrumzon (bilaga 2)
Totalt antal
Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

Totalt antal

Varav för rörelsehindrade

13,5

0,7 (dock
minst 1)

16

0,7 (dock
minst 1)

HANDEL & BANK,
BILPARKERINGSNORM

Totalt antal
Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

9,5

Varav för rörelsehindrade
0,4 (dock
minst 1)

11

0,4 (dock
minst 1)

FÖRSKOLA,
ANTAL BPL/1000 M2 LJUS BTA
Centrumzon (bilaga 2)

Totalt antal

Varav för rörelsehindrade

15,5

0,7 (dock
minst 1)

18

0,7 (dock
minst 1)

Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

Övriga kommunen

Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

0,35 (dock
minst 1)

FÖRSKOLA,
BILPARKERINGSNORM

HANDEL & BANK,
ANTAL BPL/1000 M2 LJUS BTA
Centrumzon (bilaga 2)

Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

8
Övriga kommunen

Övriga kommunen

Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

7

Varav för rörelsehindrade
0,35 (dock
minst 1)

Totalt antal

Varav för rörelsehindrade

4,5

0,2 (dock
minst 1)

5

0,2 (dock
minst 1)

Övriga kommunen

Totalt antal

Varav för rörelsehindrade

19

1,0 (dock
minst 1)

22

1,0 (dock
minst 1)

Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

Totalt antal

Varav för rörelsehindrade

5

0,2 (dock
minst 1)

6

0,2 (dock
minst 1)
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SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING,

GRUNDSKOLA,
BILPARKERINGSNORM
GRUNDSKOLA,
ANTAL BPL/1000 M2 LJUS BTA
Centrumzon (bilaga 2)

Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

Totalt antal

Varav för rörelsehindrade

3,5

0,2 (dock
minst 1)

4

0,2 (dock
minst 1)

Övriga kommunen

Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

Totalt antal

Varav för rörelsehindrade

4,5

0,2 (dock
minst 1)

5

0,2 (dock
minst 1)

VERKSAMHETER MED
SPECIFIKA
PARKERINGSBEHOV
Det finns verksamheter som inte lämpar sig för
generaliserade parkeringstal. För dessa måste en
särskild parkerings- och mobilitetsutredning alltid
tas fram. Beräkningen ska utgå från de tillfällen då
anläggningen bedöms nyttjas maximalt (dimensionerande tider).
Exempel på dessa verksamheter är samlingslokaler,
sport- och idrottsanläggningar, hotell, samt café och
restauranger. Nedan beskrivs normalfall i Lomma
kommun. Platser för rörelsehindrade utgör
cirka 3 % av det totala antalet parkeringsplatser. Avsteg från dessa parkeringstal ska motiveras i parkerings- och mobilitetsutredningen.

NORMALFALL FÖR SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING,
ANTAL PLATSER PER PERSON
Hela kommunen
Bilplatser
Cykelplatser

Besökande

Idrottande

0,1-0,3
0,4-0,6

0,2-0,4
0,4-0,6

HOTELL
NORMALFALL FÖR HOTELLANLÄGGNING
Tätort med kollektivtrafik
Bilplatser, antal
0,15
bpl/rum
Cykelplatser
Antal/1000 m2
4
ljus BTA
Tätort som saknar kollektivtrafik
Bilplatser, antal
bpl/rum

0,3

Cykelplatser
Antal/1000 m2
ljus BTA

4
Utanför tätort
Normalfall anges ej

CAFÉ & RESTAURANG
I centrumzon (bilaga 2) och Lomma hamn krävs vid
ändrad användning inte fler parkeringsplatser än
den tidigare verksamheten har byggt ut (antal
utbyggda platser redovisas i bygglovsansökan).
NORMALFALL CAFÉ & RESTAURANG
ANTAL BPL/1000 M2 LJUS BTA
Centrumzon (bilaga 2)

Gångavstånd till
tågstation
(bilaga 3)
Inte gångavstånd
till tågstation

Totalt antal

Varav för rörelsehindrade

19

0,65 (dock
minst 1)

22

0,65 (dock
minst 1)

Övriga kommunen
Normalfall anges ej
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BERÄKNINGSEXEMPEL BIL
Nedan visas ett exempel på hur bilplatsbehovet ska
beräknas för en fastighet med 2000 m2 ljus BTA kontor och 1000 m2 ljus BTA handel som ligger utanför
centrumzonerna men med gångavstånd till tågstation.

Beräkningen visar att bilplatsbehovet uppgår till
totalt 46 platser, varav 27 platser för kontor och 19
platser för handel. En av parkeringsplatserna för
kontor respektive för handel ska vara för rörelsehindrade.

Kontor:
–

Totalt bilplatsbehov:
13,5 * 2000/1000 = 27 parkeringsplatser

–

Varav parkering för rörelsehindrade:
0,7 * 2000/1000 = 1 parkeringsplats

Handel:
–

Totalt bilplatsbehov:
19 * 1000/1000 = 19 parkeringsplatser

–

Varav parkering för rörelsehindrade:
1,0 *1000/1000 = 1 parkeringsplats
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SAMNYTTJANDE
Vid ansökan om bygglov eller förhandsbesked gäller
ordinarie parkeringstal. En bilplats kan dock nyttjas
av flera bilar under ett dygn om bilarna gör anspråk
på platsen vid olika tillfällen. Om byggherren vill reducera p-talet genom samnyttjande av parkering ska
detta redovisas särskilt. Beläggningsgrader för
dimensionerande tider i nedanstående tabell ska
vara beräkningsgrundande.
Samnyttjande kan endast appliceras när nedanstående krav uppfylls:
•

Parkeringsanläggningen tillhandahåller totalt ett
minimum om 50 bilparkeringsplatser.

•

Anläggningen är öppen för allmänheten, alternativt öppen för verksamheter/funktioner med
olika tidsanspråk.

•

Platserna i aktuell anläggning är inte reserverade
för en specifik användare.

•

Det finnas en blandning av verksamheter/funktioner som gör anspråk på parkeringen.

•

Det totala antalet bilplatser inom anläggningen
får aldrig understiga bruttobehovet för den verksamhet som har störst behov.

SAMNYTTJANDE, PROCENTUELL BELÄGGNING VID DIMENSIONERANDE TIDER
Funktion
Vardag 10-16
Fredag 16-19
Lördag 10-13
Bostäder (boende)
75 %
75 %
70 %
Bostäder (besökare)
10 %
60 %
60 %

Natt
100 %
50 %

Kontor

70 %

20 %

10 %

5%

Handel

50 %

80 %

100 %

0%

Industri

90 %

10 %

5%

10 %

Hotell

50 %

50 %

30 %

80 %

Förskola/ Skola*

90 %

10 %

0%

0%

Restaurang

80 %

40 %

60 %

0%

* Skola utan idrottshall, fotbollsplan, multisportarena eller liknande funktion som används efter skoltid.
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BERÄKNINGSEXEMPEL FÖR
SAMNYTTJANDE
Nedan visas ett exempel på hur samnyttjandet ska
beräknas för en fastighet med 5000 m2 ljus BTA lägenheter, 2000 m2 ljus BTA kontor och 1000 m2 ljus
BTA handel. Bruttobehovet är framräknat utifrån
parkeringstalen för bostäder och verksamheter. I
exemplet ligger bostäderna på cykelavstånd från
tågstation, men verksamheterna tillhör inte centrumzonen och de ligger inte på gångavstånd från
tågstation.
Beräkningen visar att samnyttjandet resulterar i en
minskning av efterfrågan på bilplatser (bpl) med 35
platser, från 99 till 64 platser. Dimensionerande situation för parkeringsanläggningen, dvs då parkeringsbehovet är som störst, är under vardagen.
BERÄKNINGSEXEMPEL FÖR SAMNYTTJANDE
Vardag 10-16
Fredag 16-19
Lördag 10-13
Natt
Bruttobehov
Bruttobehov
Bruttobehov
Funktion Bruttobehov
Antal
Antal
Antal
Antal
Beläggnings- belagda Beläggnings- belagda Beläggnings- belagda Beläggnings- belagda
grad
grad
grad
grad
Bostäder,
5 000 m2 ljus BTA
Boende &
40 bpl
40 bpl
40 bpl
40 bpl
rörelse30 bpl
30 bpl
28 bpl
40 bpl
75 %
75 %
70 %
100 %
hindrade
5 bpl
5 bpl
5 bpl
5 bpl
Besökare
1 bpl
3 bpl
3 bpl
3 bpl
10 %
60 %
60 %
50 %
Kontor, 2 000 m2 ljus BTA
Anställda
och
besökare

32 bpl
70 %

22 bpl

32 bpl
20 %

6 bpl

32 bpl
10 %

3 bpl

32 bpl
5%

2 bpl

Handel, 1 000 m2 ljus BTA
Anställda
och
kunder

22 bpl
50 %

11 bpl

22 bpl
80 %

18 bpl

22 bpl
100 %

22 bpl

22 bpl
0%

0 bpl

Summa
Totalt
antal
belagda

99 bpl

64 bpl

99 bpl

57 bpl

99 bpl

56 bpl

99 bpl

45 bpl
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MOBILITETSÅTGÄRDER OCH
FLEXIBLA PARKERINGSTAL
En relativt ny företeelse i parkeringsnormer är flexibla parkeringstal. Detta innebär att en fastighetsägare har möjlighet att bygga färre parkeringsplatser än
vad normen anger om denna åtar sig att genomföra
mobilitetsåtgärder. Målsättningen vid genomförandet av mobilitetsåtgärder är att minska behovet av
bilen. Det kan handla både om att minska behovet
av att äga en bil men även om att underlätta för resor med andra färdmedel eller minska det generella
behovet av att resa.
Detta kapitel anger möjlig reduktion av parkeringstalen kopplat till genomförandet av mobilitetsåtgärder
i samband med ny- och förändrad exploatering.
För att byggherren ska kunna tillgodoräkna sig reduktionen måste denna redovisa en uppföljning av
mobilitetsåtgärderna 3, 5, 7 respektive 10 år efter
fastighetens färdigställande. I samband med inflyttning förbinder sig fastighetsägaren att genomföra en
informations- och marknadskampanj för de mobilitetslösningar som fastigheten tillhandahåller.

MOBILITETSÅTGÄRDER FÖR
BOSTÄDER
Reduktion kan ges om man genomför samtliga mobilitetsåtgärder enligt något eller båda paketen
nedan. Åtgärderna ska redovisas i ansökan om
bygglov eller förhandsbesked. Denna redovisning
ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra
uppgifter som behövs för prövningen av om mobilitetspaketets kriterier är uppfyllda. Om ansökan inte
bedöms uppfylla samtliga kriterier för reduktionspaketet kommer kommunen neka reduktion och
byggherren ska då följa de ordinarie parkeringstalen
utan reduktion. I de fall man genomför mobilitetsåtgärder enligt båda paketen erhålls en reduktion om
30 % av boendeparkeringen.
Reduktion för samnyttjande tillgodoräknas efter
att eventuell reduktionen för mobilitetsåtgärder är
medräknad och bilplatser för rörelsehindrade och
besökare går inte att reducera.

Eftersom området är relativt nytt kommer Lomma
kommun att genomföra en översyn av reduktionstalen efter det att utvärderingar har genomförts.
Reduktionstalen kan därmed komma att behöva
höjas likväl som sänkas i parkeringsnormen.
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PAKET ETT: ALLT FÖR CYKLING

PAKET TVÅ: BIL- OCH CYKELPOOL

10 % reduktion av flerbostadshusnormen kan ges
om fastighetsägaren uppfyller följande krav:

20 % reduktion av flerbostadshusnormen kan ges
om fastighetsägaren uppfyller följande krav:

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Centrum- till centrumavståndet för cykelstället,
dvs den plats som varje cykel har att tillgå, ska
uppgå till minst 50 cm för alla cykelställ.
Minst 50 % av cykelplatserna ska vara väderskyddade och säkra, dvs finnas inom ett låsbart
område.
Minst 10 % av cykelplatserna ska vara anpassade för platskrävande cyklar, varav minst 50 % av
dessa ska vara väderskyddade och inom låsbart
område.
Cykelparkeringen ska anordnas i markplan alternativt garage, ej i källarförråd.
Cykelparkeringen i garage ska kunna angöras
via en ramp med lutning om max 1:12. Rampen
ska vara anpassad för platskrävande cyklar i de
fall det finns parkering för platskrävande cyklar
under markplan. Alternativt ska cyklarna kunna tas upp via genomgående hiss till marknivå.
Hissen ska då ha minimimåttet 2 meter djup och
1 meter bred. Antalet hissar ska anpassas efter
mängden cyklar.
Alla cykelplatser utanför inlåst utrymme ska
möjliggöra ramlåsning.
Dörrar till cykelparkeringsutrymmen ska förses
med automatisk dörröppning och anpassas efter typen av cyklar som förväntas parkera där,
till exempel platskrävande cyklar.
Om tvåvåningsställ används ska cyklar även på
övre planet vara lättillgängliga. Detta säkerställs
genom att cykelställen är utrustade med gasfjäderassistans som underlättar upp- och nedlastning av cykeln eller annan lösning som ger
motsvarande tillgänglighet.
All cykelparkering ska placeras lättillgänglig. Detta innebär att vägen till cykelparkeringen inte får
innehålla för många hinder. Cykelparkeringen
ska även vara lätt att hitta och logiskt placerad,
till exempel nära entrén.
Fastigheten ska tillhandahålla ett cykelserviceutrymme med pump, verktyg och vatten. Utrymmet ska bland annat kunna nyttjas för reparationer och tvätt av cykeln.

•
•
•
•

Medlemskap i bilpool garanteras för varje hushåll i minst 5 år och kostnaden för medlemskapet ingår i hyran (undantag för de med rörelsehinder) eller bostadens försäljningspris.
Bilpoolsbilen ska vara lättillgängligt placerad och
kunna nås inom 200 meter.
Det ska finnas en bilpoolsbil per ~50 lägenheter.
Det ska finnas minst två bilpoolsbilar inom gångavstånd (400 meter).
Det ska finnas 1 ellådcykel med laddningsinfrastruktur per 25 lägenheter (utöver den bedömda parkeringsefterfrågan) med serviceavtal i 10
år. Ett tydligt och heltäckande bokningssystem
ska ingå. Medlemskap i cykelpoolen ska ingå i
hyran (undantag för de med rörelsehinder).

BERÄKNINGSEXEMPEL
MOBILITETSÅTGÄRDER
BOSTAD
Nedan visas ett exempel på hur reduktion för mobilitetsåtgärder ska beräknas för ett flerbostadshus
med 5000 m2 ljus BTA som ligger utanför zonen
cykelavstånd till tågstation och som uppfyller båda
mobilitetspaketen.
Bruttobehov enligt norm:
–

Bilplatsbehovet uppgår till totalt 56 platser, varav 6 platser för besökare, 2 platser för rörelsehindrade och 48 platser till boende.

Med reduktion för mobilitetsåtgärder:
–

Totalt bilplatsbehov:
0,7*48 + 6 + 2 = 42 parkeringsplatser
– Varav besöksparkering:
6 parkeringsplatser
– Varav parkering för rörelsehindrade:
2 parkeringsplatser
– Varav boendeparkering:
34 parkeringsplatser
Beräkningen visar att användning av mobilitetsåtgärder resulterar i en minskning av efterfrågan på
bilplatser med 14 platser, från 56 till 42 platser.
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MOBILITETSÅTGÄRDER FÖR
VERKSAMHETER
Kontor & mäklare, industri, förskola och grundskola
kan erhålla en reduktion om 25 % om fastigheten
uppfyller kraven enligt mobilitetspaketet nedan.
För handel är andelen anställda i förhållande till antalet kunder/besökare betydligt lägre än för övriga
verksamheter. Reduktionen som ges blir därför 5 %
för handel om fastigheten uppfyller kraven enligt
mobilitetspaketet. Kan en högre andel anställda i
förhållande till besökare påvisas kan byggherren tillgodogöra sig upp till 25 % reduktion.
Reduktion för samnyttjande tillgodoräknas efter
att eventuell reduktionen för mobilitetsåtgärder är
medräknad och antalet platser för rörelsehindrade
reduceras inte.
Åtgärderna ska redovisas särskilt i ansökan om
bygglov eller förhandsbesked. Denna redovisning
ska innehålla de ritningar, beskrivningar och andra
uppgifter som behövs för prövningen av om mobilitetspaketets kriterier är uppfyllda. Om ansökan inte
bedöms uppfylla samtliga kriterier för reduktionspaketet kommer kommunen neka reduktion och
byggherren ska då följa ordinarie parkeringstal utan
reduktion.

BERÄKNINGSEXEMPEL FÖR
MOBILITETSÅTGÄRDER
VERKSAMHETER
Nedan visas ett exempel på hur reduktion för mobilitetsåtgärder ska beräknas för en fastighet med
2000 m2 BTA kontor som ligger utanför centrumzonerna men med gångavstånd till tågstation. Observera att platser för rörelsehindrade inte reduceras.
Bruttobehov enligt norm:
–

Bilplatsbehovet uppgår till totalt 27 platser,
varav 1 plats för rörelsehindrade.

Med reduktion för mobilitetsåtgärder
–

Totalt bilplatsbehov = 0,75*26 + 1 = 21 parkeringsplatser

–

Varav parkering för rörelsehindrade = 1 parkeringsplats

Beräkningen visar att användning av mobilitetsåtgärder resulterar i en minskning av efterfrågan på
bilplatser med 6 platser, från 27 till 21 platser.

PAKET FÖR VERKSAMHETER:
•

Dusch och omklädningsrum tillhandahålls.

•

Samtliga kriterier för paketet 1: Allt för cykling
under mobilitetsåtgärder för bostäder uppfylls,
utom punkten om cykelserviceutrymme som
får ersättas av mobil cykelservice. En mobil
cykelservice ska i så fall besöka arbetsplatsen
och erbjuda de anställda gratis cykelservice två
gånger per år.

•

Realtidsinformation om kollektivtrafikavgångar
från närliggande hållplatser samt information
om linjer och biljetter tillhandahålls.

•

Avgiftsbelagd bilparkering, med ett marknadsmässigt pris, vilken betalas genom separat avi
och inte subventioneras av arbetsgivaren.
(med undantag av platser för rörelsehindrade)
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BILAGA 1 – CYKELAVSTÅND
TÅGSTATION (BOSTÄDER)
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BILAGA 2 – CENTRUMZONER
(VERKSAMHETER)
LOMMA
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BILAGA 2 – CENTRUMZONER
(VERKSAMHETER)
BJÄRRED
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BILAGA 3 - GÅNGAVSTÅND
TÅGSTATION (VERKSAMHETER)
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planeringsavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2021-04-29

Peter Hultin
040-641 11 75
peter.hultin@lomma.se
KS/KF 2019:245

Er referens:

Redogörelse av inkomna synpunkter vid remiss av parkeringsstrategi med
parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma kommun
Ärende
Kommunstyrelsen fattade 2020-04-22 beslut om att uppdra till planeringsavdelningen att skicka ut
parkeringsstrategi med parkeringsnorm för cykel och bil i Lomma Kommun (remissversion 2020-0416) på remiss till miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur och fritidsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2020-10-07 beslut om att återremittera ärendet till
planeringsavdelningen för ytterligare behandling. Dokumenten har behandlats av
planeringsavdelningen och sedan skickats ut på remiss till Handikappför. Samorganisation HSO
Lomma. Planeringsavdelningen har även varit till förfogande för att besvara frågor vid Kommunala
funktionshindersrådet den 15 april 2021.
Nedan sammanfattas och kommenteras de inkomna yttrandena. Samtliga skrivelser finns i sin helhet
tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.
Remissvar med kommentarer:
HSO Lomma har 2021-04-17 inkommit med yttrande över remitterad parkeringsstrategi och
parkeringsnorm. Förbundet lyfter vikten av bilen som ett hjälpmedel vilket deras medlemmar är
beroende av för att klara sitt dagliga liv. Organisationen ser därför med oro på ansträngningar för att
försvåra för biltrafiken. Organisationen upplever inte att möjligheterna för deras medlemmar att resa
kollektivt förbättras i någon större utsträckning och poängterar att om inte parkering fungerar så är
färdtjänst det enda alternativet för många av deras medlemmar, vilket inte är bra vare sig ur
samhällsekonomisk eller miljömässig synvinkel. Organisationen saknar jämförelsetal från tidigare
parkeringsnorm. På vilket sätt och hur mycket förändras normen?
Organisationen ställer sig undrande till strategin ”minska bilparkeringstillgången på arbetsplatser” då
deras medlemmar i många fall saknar alternativ till den egna bilen. Vidare efterfrågar organisationen
källa på påståendet ”Studier visar att av de som arbetar på en arbetsplats med fri parkering så kör
cirka 65 % bil till arbetet”. Organisationen uttrycker även att det är en konkurrensnackdel att inte
erbjuda parkering vid arbetsplatsen för de grupper som har stort behov av den egna bilen. Alternativt
vill organisationen se att procentuella andelen platser för rörelsehindrade ökar när p-talet minskar i
denna kategori.
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Organisationen vill se att cykelparkeringsnormen tar upp förvaring och laddning av elrullstolar och 3hjuliga el-scooters. Organisationen säger sig ha hittat ett räknefel på sida 6 i dokumentet som går ut
på att platser avsedda för rörelsehindrade reduceras för mobilitetsåtgärder.
Organisationen avstyrker obligatoriskt medlemskap i de cykel- och bilpooler som förslås för att
byggherren ska kunna erhålla ett reducerat p-tal med hänvisning till att personer som inte har
möjlighet att använda cykel eller bil ska vara med och betala för det via boendekostnaden.
Svar: Planeringsavdelningen har stor förståelse för att den egna bilen i många fall är enda
möjligheten för de med rörelsehinder. I strategidokumentet har det därför förtydligats att
rörelsehindrade är en sådan grupp som ska prioriteras under strategerna ”prioritera hållbara
färdslag”, ”förbättra tillgängligheten till centrum” och ”minska bilparkeringstillgången på
arbetsplatser”. En jämförelse med föregående parkeringsnorm och Lunds kommuns parkeringsnorm
samt en kunskapssammanställning har framställts på förvaltningen. Slutsatserna från denna finns
redovisade i strategidokumentet under konsekvensdelen ”tillgång till parkering”. För verksamheter
sänks p-talen relativt mycket jämfört med föregående norm (men i paritet med grannkommuner) för
att minska tillgången på parkeringsplatser på arbetsplatser. För bostäder som är flerfamiljshus ökar
p-talet något. För verksamheter har föregående parkeringsnorm tagits fram genom att multiplicera
arbetstäthet med den uppskattade bilförarandelen. Dessa tal har sedan jämförts med företrädesvis
Vellinge kommuns parkeringsnorm. Föreliggande förslag till parkeringsnorm har tagits fram med
hjälp av trafikplaneringskonsult med fackkunskap och till grund för antagandena ligger liknande
närliggande kommuners arbetstäthet.
Planeringsavdelningen vill framhålla att parkeringsnormen inte sätter några högsta p-tal för hur
många bilplatser som får byggas ut, utan enbart ett minimital. Ur konkurrenssynpunkt får förtagarna
anses vara kompetenta/i möjlighet att anskaffa kompetens att utreda frågan. För trafikplaneringen
är det av vikt att p-talet för verksamheter inte sätts för lågt så att parkeringsbehovet spiller över på
allmän plats. Ur likabehandlingsperspektiv är det så klart mycket viktigt att tillräckligt antal platser
byggs för rörelsehindrade. Parkeringsnormen revideras inför antagandet så att verksamheter ska
avsätta 3-5 % av parkeringsplatserna för rörelsehindrade istället för remissversionens 3 % eftersom
det totala antalet parkeringsplatser som krävs för verksamheter har minskats från föregående
parkeringsnorm i motsvarande utsträckning.
Planeringsavdelningen har varit i kontakt med bygglovsavdelningen för att få en bild av deras arbete
med frågan om el-rullstolar och el-scooters. I Boverkets Byggregler (BBR), 3:23 Bostadskomplement,
anges föreskriften ” I bostadslägenhetens närhet ska det finnas rum för förvaring av barnvagnar,
cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande samt utrymme för postboxar.” samt rådet
”Förvaringsutrymmen samt gemensamma tvättstugor bör finnas inom 25 meters gångavstånd från
en sådan entré som avses i avsnitt 3:132. I SS 91 42 21 finns lämpliga mått för förvaring. Regler om
tillgängliga och användbara bostadskomplement finns i avsnitt 3:148. Regler om avfallsutrymmen
finns i avsnitt 3:4.”
Bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att en procentandel av antalet cykelplatser som ska
avsättas för el-rullstol snarare skulle vara till nackdel vid bygglovsansökan då avdelningen ser över
behovet av förvaring utifrån kraven i BBR. De flesta utrymmen har idag åtminstone 1-fas 230V
eluttag eftersom de måste kunna städas. För övrig laddning av elfordon finns det som nämns i svaret
på miljö- och byggnadsnämndens yttrande redan en reglerande lagstiftning och en dubbelreglering
med kommunala särkrav är inte önskvärd.
Räkneexemplet på sida 6 i dokumentet innehåller ingen reduktion för mobilitetsåtgärder. Exempel på
reduktion finns under kapitlet ”mobilitetsåtgärder och flexibla parkeringstal” (inte heller i dessa
exempel reduceras platser för rörelsehindrade). På sida 6 utgör platser avsedda för rörelsehindrade
2/56=0,036, alltså 3,6 %.
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Planeringsavdelningen har, i parkeringsnormen under mobilitetspaket två för bostäder, lagt till en
formulering om att hushåll som fysiskt inte har möjlighet att nyttja bilpool eller cykelpool får
undantas från medlemskapsavgift för cykelpool i hyra/avgift. Planeringsavdelningen har även lagt till
en formulering om att platser för rörelsehindrade inte behöver vara avgiftsbelagda under
mobilitetspaketet för verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden har 2020-06-15 (KFN § 43) beslutat att godkänna och översända yttrande
över remitterad parkeringsstrategi med parkeringsnorm enligt nämndens givna direktiv till
kommunstyrelsen. Yttrandet tar upp att kommunens barn och ungdomar ofta rör sig i trafikmiljön,
när de tar sig till och från skolan eller olika fritidsaktiviteter. Förvaltningen understryker därför vikten
av att beakta god trafiksäkerhet, även när det gäller planering av parkeringsytor i kommunen.
Svar: Planeringsavdelningen instämmer i det anförda och anser att säkerställandet av en god
trafiksäkerhet ingår i en god samhällsplanering. Avseende parkeringsstrategi med parkeringsnorm för
cykel och bil i Lomma kommun anges övergripande strategier för att styra parkeringsfrågor så att de
bidrar till en utveckling i linje med de kommunala målen, däribland god tillgänglighet och ett
främjande av hållbara färdmedel så som cykel. Planeringsavdelnings bedömning är att
parkeringsstrategin med parkeringsnorm inte motverkar ett säkerställande av god trafiksäkerhet,
utan ger stöd i planeringsskeden för att prioritera oskyddade trafikanter.
Parkeringsstrategin och parkeringsnormen anger inte den fysiska utformningen av
parkeringsplatser och kommunikationsytor, men plan- och bygglagen anger att trafiksäkerheten ska
beaktas i all fysisk planering och i beslut om bygglov. Säkerställandet av en god trafiksäkerhet i den
fysiska planeringen sker främst genom översiktlig planering och detaljplaner. Inom enskilda
fastigheter/anläggningar säkerställs den även vid beslut om bygglov. Andra verktyg är lokala
trafikföreskrifter och beslut om utbyggnad av infrastruktur.
Socialnämnden har 2020-06-16 (SN § 53) beslutat att anta socialförvaltningens yttrande så som sitt
eget och att översända detta till kommunstyrelsen. Nämnden anser att det är av mycket stor vikt att
strategin om att minska bilparkeringstillgången på arbetsplatser kompenseras med en fortsatt
utveckling av alternativa transportsätt, så som kollektivtrafik. Socialnämnden anser att den svarstid
som angavs i remissen var för snävt satt.
Svar: Planeringsavdelningen instämmer i att en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och andra
alternativa färdmedel till bilen är mycket viktigt för både kommunens konkurrenskraft och för en god
samhällsutveckling i övrigt.
Minimitalen för verksamheter är utredda och hänsyn har tagits både till kommunens läge i regionen
och till olika förutsättningar inom kommunen så som tillgång till kollektivtrafik. Avseende svarstiden
för remissen noterar planeringsavdelningen detta och att flera andra nämnder begärt (och fått)
uppskov på svarstiden.
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-16 (BUN § 55) beslutat att godkänna och översända
yttrande över remitterad parkeringsstrategi med parkeringsnorm. Yttrandet tar upp att kommunens
barn och ungdomar ofta rör sig i trafikmiljön, när de tar sig till och från skolan eller olika
fritidsaktiviteter. Förvaltningen understryker därför vikten av att beakta god trafiksäkerhet, även när
det gäller planering av parkeringsytor i kommunen.
Svar: Planeringsavdelningen instämmer i det anförda och anser att säkerställandet av en god
trafiksäkerhet ingår i en god samhällsplanering. Avseende parkeringsstrategi med parkeringsnorm för
cykel och bil i Lomma kommun anges övergripande strategier för att styra parkeringsfrågor så att de
bidrar till en utveckling i linje med de kommunala målen, däribland god tillgänglighet och ett
främjande av hållbara färdmedel så som cykel. Planeringsavdelnings bedömning är att
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parkeringsstrategin med parkeringsnorm inte motverkar ett säkerställande av god trafiksäkerhet,
utan ger stöd i planeringsskeden för att prioritera oskyddade trafikanter.
Parkeringsstrategin och parkeringsnormen anger inte den fysiska utformningen av
parkeringsplatser och kommunikationsytor, men plan- och bygglagen anger att trafiksäkerheten ska
beaktas i all fysisk planering och i beslut om bygglov. Säkerställandet av en god trafiksäkerhet i den
fysiska planeringen sker främst genom översiktlig planering och detaljplaner. Inom enskilda
fastigheter/anläggningar säkerställs den vid beslut om bygglov. Andra verktyg är lokala
trafikföreskrifter och beslut om utbyggnad av infrastruktur.
Tekniska nämndens arbetsutskott har 2020-08-17 (TN AU § 58) beslutat att anta [tekniska]
förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen. Yttrandet
tar upp att det hade varit önskvärt att dela upp parkeringsstrategi med parkeringsnorm i två delar
där tekniska nämnden beslutar om normen och kommunstyrelsen beslutar om strategidelen. Detta
skulle underlätta och påskynda revideringar i parkeringsnormen när förutsättningar ändras.
Tekniska nämnden upplyser om att parkeringsbeteende kan styras med avgifter eller
tidsbegränsningar och att det är viktigt att sådana åtgärder stäms av, inte bara mot
strategidokument, utan mot övriga styrande dokument och regelverk.
Tekniska nämnden anser att det vore önskvärt att det i dokumentet anges hur parkeringsstrategin
ska uppdateras. Det kan till exempel anges att dokumentet ska gås igenom och aktualiseras en gång
per mandatperiod.
Svar: Planeringsavdelningen delar bedömningen att parkeringsstrategin regelbundet behöver
uppdateras beroende på omvärldsförändringar och lokala förutsättningar. Dokumentet är också ett
medel för att styra kommunens utveckling i en viss riktning, medan parkeringsnormen ska ses som en
verkställande del. Att ange när dokumenten ska uppdateras anser inte planeringsavdelningen vara
önskvärt utan det är bättre att uppdateringar och revideringar sker inom ramen för respektive
avdelnings ordinarie verksamhet och då efter uppdrag från kommunstyrelse eller den nämnd som
hanterar översiktlig trafikplanering.
Planeringsavdelningen delar tekniska nämndens arbetsutskotts mening att det är viktigt att avgifter
och tidsbegränsningar stäms av mot övriga styrande dokument och regelverk vid beslut om att införa
dessa. Parkeringsstrategin lyfter upp tidsbegränsningar och parkeringsavgifter som verktyg för att
uppnå målen med strategierna, men avstämning måste ske vid beslut om åtgärder.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2020-08-25 (MBN § 92) beslutat att anta miljö- och
byggförvaltningens yttrande som sitt eget med tillägg att nämnden önskar att man i arbetet med
parkeringsnormen ser över möjligheterna att förtydliga något om plats för laddning av elbil
(placering av elbilar). Nämnden är medvetna om att det även kan komma förtydliganden om detta i
kommande energi- och klimatplan.
Svar: Planeringsavdelning har uppmärksammat att det i 8 kap. 4 § första stycket 11 plan- och
bygglagen (2010:900) har förts in bestämmelser som innebär att laddning av elfordon är ett
egenskapskrav. Dessa regler började gälla 11 mars 2021. Vilka byggnader som ska ha utrustning för
laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av
3 kap. 20 b § plan- och byggförordningen (2011:338).
En dubbelreglering genom att föra in särskilda krav om ledningsinfrastruktur i parkeringsnormen är
inte önskvärt och skulle även kunna medföra att kommunen ställer ett eget tekniskt särkrav. Enligt
8 kap. 4 a § plan- och bygglagen får en kommun inte ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska
egenskaper i ärenden enligt plan- och bygglagen (exempelvis vid beslut om bygglov). Om kommunen
ställer sådana krav är dessa krav utan verkan.
Planeringsavdelningen kan inte hitta något lagstöd för att precisera avstånd för de platser som
enligt lag måste förberedas för ledningsinfrastruktur annat än de krav som finns för bilplatser utan.
För nya bostadshus med fler än 10 bilplatser ska alla platser förberedas för ledningsinfrastruktur och
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för övriga uppvärmda hus med mer än 10 bilplatser i huset eller på tomten gäller att de ska ha
ledningsinfrastruktur till minst 20 % av bilplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon. Någon
precisering av om de 20 % bilplatserna som ska ha ledningsinfrastruktur ska ligga på annat avstånd
än bilplatser utan ledningsinfrastruktur ges inte och därmed kan inte parkeringsnormen heller ge en
vägledning om vad som anses vara ett skäligt avstånd annat än de avstånd som anges för alla
bilplatser oavsett ledningsinfrastruktur. Planeringsavdelningen har inte heller lyckats finna lagstöd till
att närmre precisera vilka bilplatser som ska vara försedda med ledningsinfrastruktur inom en
parkeringsanläggning. Det förefaller dock rimligt att en viss del av de parkeringsplatser som ska
kunna ordnas för rörelsehindrade också är försedda med laddningsinfrastruktur. Procentfördelningen
är inte något problem vid bostäder där alla bilplatser ska ha laddningsinfrastruktur. Vid andra
uppvärmda byggnader än bostäder, där 20 % av platserna ska vara förberedda för
laddningsinfrastruktur, anser inte planeringsavdelningen att parkeringsnormen kan ange hur många
av dessa som ska vara ordnade för rörelsehindrade. Ett rimligt antagande kan tyckas vara att 20 %,
eller minst 1, av de platser som ska vara ordnade för rörelsehindrade också är förberedda med
laddningsinfrastruktur.
Möjligheten att föra in laddningsinfrastruktur som en mobilitetsåtgärd bedömer
planeringsavdelningen vara begränsad. Eftersom mobilitetspaketen i parkeringsnormen anger ett
sätt att minska bilplatsbehovet anser planeringsavdelningen inte att de mobilitetsåtgärder som finns i
parkeringsnormen utgör särkrav. Byggherren kan alltid välja att bygga ut det fulla bilplatsbehovet
enligt normen istället för att utföra åtgärder som minskar behovet av bilplatser. Även om
ledningsinfrastruktur är en eftersträvansvärd åtgärd så minskar den dock inte bilbehovet på samma
sätt som för andra mobilitetsåtgärder gör. Därmed påverkar den inte behovet av bilplatser på ett
direkt sätt. Övriga mobilitetsåtgärder kan förväntas leda till ett minskat behov av bilplatser och
därför har de även stöd i den lagstiftning som anger att det ska finnas tillräckligt många bilplatser för
tomten, nämligen i ”skälig utsträckning ” (8 kap. 9 § första stycket punkt 4 och 10 § plan- och
bygglagen). I skälig utsträckning beskriver, enligt PBL kunskapsbanken från Boverket, lagstiftarens
vilja att ange en bestämd tolkningsinriktning utan att precisera det exakta innehållet och kommunens
arbete med parkeringsfrågorna ska på alla nivåer utgå från en skälighetsbedömning. Eftersom
bilplatser med laddningsinfrastruktur inte sänker bilplatsbehovet kan åtgärden inte heller skäligen ge
en reduktion av p-talet.
Genom kommunens energi- och klimatplan och andra dokument har kommunen möjlighet att styra
utvecklingen av sina egna verksamheter eller upphandlade tjänster i önskad riktning.
Planeringsavdelningens mening är att denna typ av dokument bör skiljas från dokument som är
vägledande för kommunen som myndighetsutövare. I parkeringsstrategin lyfts dock åtgärder som
kommunen ska sträva efter genom sin fysiska planering, men även genom sina investeringar.
Planeringsavdelningens mening är att detaljer i frågan bättre regleras i energi- och klimatplanen.
Energi- och klimatplanen följer även Lag 1977:439 om kommunal energiplanering och reglerar
energiförsörjning i ett större perspektiv.
Nuvarande energi- och klimatplan (Energi och klimatplan för Lomma kommun, 2021-2025, antagen
av kommunfullmäktige 2020-12-03) säger att
•
•

Lomma kommun ska verka för att öka allmänhetens tillgång till stationer med förnybara
bränslen för exempelvis miljöbilar, elmopeder och elcyklar. (åtgärd 2.1.6)
Det ska finnas laddstolpar eller annan lösning för att möjliggöra att samtliga av kommunens
bilar kan vara miljöbilar (miljöbilar avser bilar klassade som bonus i Bonus-malus systemet
eller motsvarande i efterföljande miljöbilsdefinition). (åtgärd 2.2.3)

Om kommunen ska verka för att öka allmänhetens tillgång till stationer med förnybara bränslen kan
det innebära att kommunen bygger in ledningsinfrastruktur dimensionerad för laddning av elbilar vid
kommunens bilplatser för allmänheten. Planeringsavdelningen anser att frågor kring utbyggnad av
kommunal laddningsinfrastruktur lämpligast hanteras inom energi- och klimatplanen då denna tar
ett helhetsgrepp kring energitillförsel enligt nämnda lagstiftning och att strategier för att minska och
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effektivisera ytan som används för bilar regleras i parkeringsstrategin. Genom denna uppdelning
hoppas planeringsavdelningen dels att inte föregripa energi- och klimatplanen dels att undvika en
dubbelreglering.
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, fortsättning: Byggenheten vill se ett förtydligande i
remisshandlingen om normen ska utgöra krav eller en viljeinriktning vid prövning av
bygglovsärenden.
Svar: Parkeringsnormen har förtydligats med formuleringen ”Parkeringsnormen gäller som krav vid
bygglovsärenden.” och med ytterligare förklarande text kring hur parkeringsnormen ska följas vid
bygglov respektive detaljplaneläggning.
Parkeringsnormen är ett stöd både för kommunen och för sökanden att avgöra hur många bilplatser
som behöver ordnas. I plan- och bygglagen anges att parkering ska finnas i skälig utsträckning och
avgörandet av vad som är i skälig utsträckning ska ske på alla nivåer i PBL-kedjan enligt Boverket.
Parkeringsnormen är ett sätt för kommunen att säkerställa sin trafikplanering, en lämplig
trafikförsörjning och en god trafikmiljö genom att ange vad kommunen bedömer vara skäliga krav på
parkering, men parkeringsnormen är inte är ett rättsligt bindande dokument. Oavsett hur
parkeringstalet uttrycks ska det alltid göras en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Miljö- och
byggnadsnämnden har att med stöd av parkeringsnormen i beslut om bygglov avgöra vad som är
skäligt i det enskilda fallet.

Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, fortsättning: Byggenheten lyfter att de gärna ser en
kortare version med enbart parkeringsnorm utan strategi.
Svar: Planeringsavdelningen har valt att dela upp dokumentet i en parkeringsstrategi och en
parkeringsnorm samt att göra parkeringsnormen tydligare.
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, fortsättning: Byggenheten tar upp att stycken rörande krav
på parkering och krav på parkering anpassad för rörelsehindrade har förts samman till ett stycke och
att förtydligande av krav enligt plan-och bygglagen har skett till antagandehandlingen, samt att dessa
ändringar gjorts efter interna diskussioner.
Svar: Synpunkten noteras.
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, fortsättning: Byggenheten tar upp att formuleringen kring
minsta antal parkeringsplatser vid samnyttjande var otydligt formulerad. Formuleringen kunde tolkas
som att användningen med störst behov av parkeringsplatser efter att ha vägt in faktorn
beläggningsgrad skulle vara dimensionerande för parkeringsanläggningen, vilket redan framgår av
tabellen och syftet med att göra en uträkning för samnyttjande.
Svar: Formuleringen har förtydligats i enlighet med yttrandet så att det tydligare framgår att antalet
parkeringsplatser inte får understiga bruttobehovet för den verksamhet som har störst bruttobehov.
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, fortsättning: Byggenheten lyfter att formuleringen kring att
parkering ska lokaliseras till kvartersmark är problematisk.
Svar: Till antagandet har denna formulering lyfts bort ur dokumentet.
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Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, fortsättning: Byggenheten har uppmärksammat att antalet
parkeringsplatser som krävs vid en- och tvåbostadshus med samlad parkering kan bli oskäligt högt.
Svar: Parkeringsnormen har ändrats så att samma krav på antal parkeringsplatser gäller för en- och
tvåbostadshus med samlad parkering som för en- och tvåbostadshus med enskild parkering i de fall
kravet på antal bilplatser för husen med samlad parkering överskrider kravet på antal
parkeringsplatser som husen skulle haft om de hade haft enskild parkering vid varje bostadshus.
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, fortsättning: Byggenheten lyfter upp det osäkra rättsläget
kring krav på mobilitetsåtgärder i bygglov och säkerställandet av dessa i samband med slutbesked.
Svar: Planeringsavdelningen har noterat att Boverket genom sin hemsida ”PBL Kunskapsbanken”
numera ger visst stöd i frågan. Det Boverket främst lyfter som ett medel för att implementera
mobilitetsåtgärder är exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Planeringsavdelningen bedömer
möjligheterna för att implementera mobilitetsåtgärder vid planerings- och exploateringsskeden som
goda. Planeringsavdelningen är medveten om svårigheterna som kan uppstå i bygglovskedet men
anser samtidigt att liknande möjligheter för byggherren att själv kunna påverka behovet av bilplatser
måste finnas i bygglovsärenden som i planerings- och exploateringsprocesser.
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, fortsättning: Miljöenheten anför i yttrandet att en
genomgång av miljölagstiftning med krav på utförande och tillstånd behöver finnas i
parkeringsnormen.
Svar: Handlingarna har kompletterats med ett stycke om miljölagstiftning och tillstånd enligt denna.

Peter Hultin
Planarkitekt
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SYFTE

1

Syftet med denna konsekvensbeskrivning är att ge en bild av varför ett ändrat sätt att
tänka kring mobilitet är viktigt, att beskriva förutsättningar för mobilitet och vilka
effekter parkeringsstrategin och parkeringsnormen kan få för Lomma kommun.

ATTRAKTIVITET

2

Skåne har ett fördelaktigt geografisk läge i en av de mest konkurrenskraftiga delarna i
Europa. Det finns stora möjligheter med den stora inflyttningen, närheten till
Köpenhamn och det faktum att Skåne tillhör världens främsta kunskapsregioner. Den
globala konkurrensen är dock hård och ökade pendlingsmöjligheter och bredare
arbetsmarknad ger större valmöjligheter för människor att bosätta sig i på platser som
de ser som attraktiva. Om människor tidigare har flyttat nära sitt arbete har
flyttströmmarna nu ändrats och människor väljer att flytta till en livsmiljö som tilltalar
dem och istället pendla till sina arbeten. Mobilitet blir därför allt viktigare för att kunna
erbjuda effektiv pendling till näringslivskluster.
För att Öresundsregionen ska fortsätta att vara en attraktiv och innovativ region måste
vi fortsätta att utveckla vårt sociala och urbana kapital. Att arbeta med kommunens
eller ortens attraktionskraft och livsmiljöer och skapa ett inkluderande samhälle, har
stor betydelse för regionens utveckling. Den fysiska planeringen har en central roll i
skapandet av en attraktiv kommun och region och kan inte ses isolerat som endast
planering av fysiska strukturer. För att öka mobiliteten måste därför kommunen inte
bara verka genom sin egen fysiska infrastruktur utan även genom information och
verka för att privata aktörer bidrar med sin del av pusslet genom både fysiska och icke
fysiska lösningar som ansluter till kommunen och regionens satsningar.
Människors värderingar och val förändras ständigt och inom samhällsplaneringen är
det en utmaning att kunna förutspå och ligga före i planeringen för att kunna möta
människors nya krav och preferenser.
Bilismen ses idag som mer och mer omodern och många megastäder, storstäder och
städer har börjat prioritera ned bilen. Berlin har idag ingen p-norm och London, Zürich,
San Francisco och Paris har bytt till enbart maxnorm för antalet parkeringsplatser
istället för miniminorm. 1

1)

Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturvårdsverket, Spacescape, Evidens, Trivector och Theory Into
Practice. Framtiden för parkering och nya bostäder, 2020, s. 26.
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Idag behöver vi i princip inte vistas i det offentliga rummet, vi har gott om plats
inomhus och i den egna trädgården och med hjälp av bilen kan vi transportera oss utan
exponera oss i det offentliga rummet. Det stadsliv som finns kvar idag består därför i
stor utsträckning av frivilliga aktiviteter. Från att det tidigare främst har handlat om att
man är i de offentliga rummen för att handla, handlar det idag mer om att ta del av
stadslivet och känna att man är en del av ett större sammanhang. Vi tillfredsställer vårt
basala sociala behov och behov av självförverkligande i form av t.ex. kulturupplevelser
och möjlighet att visa upp oss.
Vi lever i en värld av ökande rörlighet, såväl fysiskt som socialt och moderna människor
förflyttar sig mer än någonsin, både mellan olika platser och mellan olika livsstilar och
livsprojekt. Den nya kommunikationsteknologin, med smartphones och internet, har
inte inneburit att vi träffar andra mindre utan har haft motsatt effekt. Vi har idag
större personliga och professionella nätverk, som vi upprätt håller genom fysiska
möten, i det offentliga rummet, vilket är en anledning till att t.ex. cafékulturen
blomstrar. Stadslivet är således det offentliga rummets främsta attraktion. De
livskvaliteter som trängs ut av bilismens krav på stora ytor, buller och föroreningar
samt krav på reglering av naturlig rörelse på grund av trafiksäkerhet och trafikmatning
gör att städer som anpassas för bilar tappar i attraktivitet.
Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturvårdsverket, Spacescape,
Evidens, Trivector och Theory Into Practice har visat att om parkeringstalet halveras så
kan upp till 20% fler bostäder byggas i Stockholm och 8% fler i Göteborg 2. De visar
också att parkering inte skapar högre fastighetsvärden och att parkeringskraven kan
öka produktionskostnaden för nybyggnation med 15%. Betalningsviljan för en
parkeringsplats är cirka 800 kronor i månaden, men eftersom en parkeringsplats i
nedschaktat garage kostar cirka 400 000 kronor att bygga blir månadskostnaden 4 000
kronor i månaden med ett årligt avkastningskrav på 10%. I praktiken medför det en
subventionering av parkeringsplatser som drabbar även dem som inte använder dem.
Subventioneringen sker antingen av skattebetalare genom gatuparkering eller av de
hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare som inte nyttjar parkeringsplatserna.
Parkeringskraven konkurrerar också med ytor för lek för rekreation som kunde ha
använts av samtliga boende. Läggs garagen under bostadsgårdar försvårar detta både
grönska och dagvattenhantering.
Rapporten innehåller även ett diagram som redovisar förhållandet mellan tomtexploateringstal
(bruttoarea genom markyta för fastigheten), p-tal och andel av fastigheten som blir kvar efter
parkeringsbehovet enligt p-talet. Av diagrammet 3 går att utläsa att sluten kvartersstruktur
medför att cirka 42-43 % av fastigheten är obebyggd. Vid ett p-tal på 1 per bostadsenhet upptas
hela denna yta av parkering redan vid ett tomtexploateringstal på 1,5. Som jämförelse kan
nämnas att Bo01 har ett exploateringstal per fastighet på 2,1.4

2)
3)
4)

Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturvårdsverket, Spacescape, Evidens, Trivector och Theory Into
Practice. Framtiden för parkering och nya bostäder, 2020, s. 4
Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturvårdsverket, Spacescape, Evidens, Trivector och Theory Into
Practice. Framtiden för parkering och nya bostäder, 2020, s. 13
Malmö stadsbyggnadskontor, Västra Hamnen i siffror / in figures, 2018, s. 2
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Bostadsbyggandet i både Skåne och i Sverige är lågt i förhållande till det demografiska behovet.
Bostäder behövs för att regionen ska kunna ha tillväxt och vara attraktiv och i förlängningen för
att medborgarna ska få bästa möjligheterna till bl.a. studier och arbete och en attraktiv region i
ekonomisk tillväxt. Fungerar inte bostadsmarknaden hämmas tillväxten. Ett lågt p-tal kan ge
lägre boendekostnader. 5
En viktig attraktionskraft att arbeta med är människors livskvalitet. För att så många
människor som möjligt ska hitta de värden de söker, krävs god tillgänglighet och
valfrihet. Skåne är det län som lyckats öka kollektivresandet mest under de senaste 10
åren (en fördubbling). Ytterligare en fördubbling är planerad och hittills följer
utvecklingen den önskade kurvan. Skåne har ett väl utbyggt storstadsurbant
kollektivtrafiksystem. Detta gör Skåne till en hållbar och tillgänglig region vilket är en
viktig attraktivitetsfaktor, men Lomma kommun måste dels ha en väl utbyggd grön och
attraktiv infrastruktur, dels styra sina innevånare mot att använda kollektivtrafik och
gröna färdmedel för att följa med i denna positiva utveckling. Bilägandet i kommunen
har ökat sedan förra parkeringsnormen och andelen resor under 1 km som görs med
bil är fortfarande högre än för skånesnittet. För att en ort ska upplevas som attraktiv
och för att det ska uppstå ett stadsliv krävs det inte bara att platserna upplevs som
attraktiva utan också det finns ett attraktivt fysiskt nätverk av både platser och stråk,
så att det finns en rörelse av människor. Ett välfungerande lokalt nätverk ska erbjuda
en valfrihet av transportmedel, men det är av stor betydelse att det mest attraktiva
sättet att transportera sig är att cykla och gå, för att stadsliv ska uppstå.

3

HÄLSA

Den motion som icke-motoriserad pendling ger kan minska risken för att dö i förtid
med upp till 40 %. 6 Bilpendlande leder till övervikt och fetma, högt blodtryck och
psykisk ohälsa. 7 Stillasittande livsstilar och övervikt kostar samhället minst 22 miljarder
kronor per år. 8
Biltrafik bidrar även till luftföroreningar som skadar vår hälsa. Dessa uppskattas kosta
samhället cirka 56 miljarder per år. Cirka 7600 svenskar beräknas dö i förtid varje år på
grund av luftföroreningar. I genomsnitt motsvarar varje dödsfall en förlust av drygt 11
levnadsår. Vägdamm beräknas enligt en svensk studie ligga bakom 215 dödsfall per år.
Bilavgaser uppskattas leda till cirka 2850 dödsfall per år. De regionala
bakgrundskoncentrationerna för de skadligaste ämnena är högst i södra Sverige. 9
Barn och personer med astma, allergi eller nedsatt lungfunktion drabbas särskilt hårt
av luftföroreningar.10 Barns organ och immunsystem är under utveckling vilket gör det
dem extra sårbara, men de tar även upp mer luftföroreningar i luftvägar och lungor.
5) Henriksson, 2017 refererad i Sänkt p-tal som drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och hållbar mobilitet, IVL Svenska miljöinstitutet,
Anders Roth, Cecilias Hult, Åsa Hult; IVL, Torunn Vikengren, Michael Koucky; Koucky & Partners, 2018), ref. s. 18
6) Andersen LB, Schnohr P, Schroll M, Hein HO, 2000 refererade i Statens folkhälsoinstitut, Aktiv transport – på väg mot bättre
förutsättningar för gång- och cykeltrafik, 2008, ref. s. 13
7 Statens folkhälsoinstitut, Aktiv transport – på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik, 2008, s. 13
8) Bolin, K. och Lindgren, B. Editor, 2006 samt även Persson, U. och Ödegaard, K., 2005 refererade i Statens folkhälsoinstitut, Aktivt liv i
byggda miljöer, manual för kommunal planering, 2010, ref. s 15
9) Malin Gustafsson, Jenny Lindén, Lin Tang, Bertil Forsberg, Hans Orru, Stefan Åström, Karin Sjöberg, IVL Svenska miljöinstitutet,
Umeå universitet, Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts, s. 7; 7; 36-39
10) Naturvårdsverket, Luft & miljö, om luftmiljö och svensk luftövervakning, barns hälsa, 2017, s. 6
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Mödrar som utsätts för luftföroreningar riskerar att föda barn med för låg vikt och
riskerar att föda för tidigt. 11 Koncentrationen av föroreningar som finns i luften orsakar
problem i tätorter/städer där biltrafik och andra källor är samlade på liten yta som ofta
har dålig luftrörelse. För små partiklar, som är de skadligaste, har dock inga säkra
nivåer hittats och man ska verka för så få källor som möjligt.12
Buller leder till sömnstörningar, försämrad koncentration (inlärning och prestation),
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och hörselskador. Tätare bebyggelse och fler
transporter gör att fler utsätts för trafikbuller. Eftersom trafikbullers
frekvenssammansättning ligger nära talets orsakar också trafikbuller försämrad
talförståelse, något som i läromiljöer också visat sig ge röstproblem.
Cirka 8% av Sveriges befolkning upplevde sig störda av trafikbuller 2019.13 I Sverige
upplevde 3% sömnstörningar på grund av buller år 2019 och i Skåne upplevde 4,8%
sömnstörningar. I Lomma kommun upplevde 2% sömnstörningar. 14
År 2019 dog 221 människor i trafiken och 1951 skadades svårt. I 103 av dödsfallen satt
personen i en personbil, 29 körde mc, ingen satt i buss, 17 cyklade och 27 var gående.
Av de svårt skadade satt 1058 i bil. 15
Det finns alltså både stora samhälls- och individvinster med att prioritera cyklande,
gående och kollektivtrafik över bilen. Genom att öka andelen som cyklar och går eller
kombinerar detta med buss och tåg kan individen uppnå bättre hälsa, vilket i sin tur
ger samhället mindre kostnader både i produktionsbortfall och i sjukvårdskostnader.
Koncentrationen av farliga partiklar i luften kan också sänkas, vilket ger hälsoeffekter
även där riktvärden inte överskrids. Att bullernivåerna minskar leder förutom till stora
hälsoeffekter även till att våra arbetsplatser och skolor blir mer effektiva och ger
möjlighet för människor att prestera och må bättre. Riskerna i trafiken för olyckor med
dödlig eller livsförändrande utgång kan också sänkas.
Lomma kommuns innevånare är vid god hälsa om man jämför med rikssnittet 16. Men
ökad motion, minskade bullerstörningar och luftföroreningar samt minskad risk för
trafikolyckor med allvarlig utgång ger positiva effekter oavsett den ursprungliga nivån.

11) Naturvårdsverket, Luft & miljö, om luftmiljö och svensk luftövervakning, barns hälsa, 2017, s. 22
12) Naturvårdsverket, 2020, Luftföroreningar och dess effekter,
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-ochluft/Luftfororeningar/#:~:text=Luftf%C3%B6roreningar%20och%20dess%20effekter%20Luftf%C3%B6roreningar%20p%C3%A5verkar%2
0b%C3%A5de%20h%C3%A4lsa,till%20v%C3%A4xtskador%2C%20korrosion%2C%20nedsmutsning%2C%20%C3%B6verg%C3%B6d
ning%2C%20f%C3%B6rsurning%20och%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar. (Hämtad 2021-04-29)
13) Folkhälsomyndigheten, Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer, 2019
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-buller-och-hoga-ljudnivaer/?
(hämtad 2021-04-29)
14) Region Skåne, Region Skånes folkhälsorapport, 2019
https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/folkhalsorapporten/miljohalsa-och-boende/#Buller, (Hämtad 2021-04-29)
15) Transportstyrelsen, Statistik över vägtrafikolyckor: nationell statistik (årsvis). [omkomna; skadade UOS], 2019
16) Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser folkhälsa 2019, 2019
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EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH MILJÖ

Då Lomma är en låglänt kustkommun kommer den i stor utsträckning att påverkas av
kommande havsnivåhöjningar till följd av klimatförändringar. Elektrifieringen av
fordonsflottan är en stor potential för att uppnå Sveriges klimatmål om att minska
inrikes transporters klimatpåverkan med 70 % till år 2030, men mer energieffektiva
transportmedel som cykling och kollektivtrafik kommer troligtvis också att behöva öka
om vi ska kunna uppnå målet.
Elektrifierandet av fordonsflottan förväntas bidra starkt till att minska klimatpåverkan från
transporter, men samtidigt råder det akut elbrist i Skåne och spikar i nätet på grund av att
alla laddar sin bil samtidigt förutspås kunna bli ett problem i framtiden. Även om dessa
problem löses och utsläppen av växthusgaser från personbilar går mot noll ger både
bilvägar och parkeringsplatser oönskad miljöpåverkan. Buller från bilar utgörs till största
del av buller från däck och körbana (inte motorljudet) vid farter över cirka 30-50 km/tim 17.
En del av de skadliga luftföroreningar som biltrafiken ger upphov till består också av
partiklar från däck och vägbana, speciellt för dubbdäck.
Hårdgjorda ytor som parkeringar och vägbanor ger upphov till förorenat dagvatten och gör
det svårare att hantera kraftig nederbörd, vilket i sin tur kommer att öka på grund av
klimatförändringarna. Den yta som parkering och vägar upptar kan användas dock
användas för dagvattenhantering. Enligt branchorganisationen Svenskt vatten18 så är det i
de flesta fall inte ekonomiskt försvarbart att rena dagvattnet i ett sista steg innan det når
recipienten (så kallad ”end off pipe”-lösning), utan det är bättre att rena dagvattnet vid
källan till föroreningarna, det vill säga direkt vid de hårdgjorda ytorna. Ett effektivt sätt att
rena dagvattnet vid källan är genom att anlägga öppna system med växtbäddar, dammar
och svackdiken. Dessa konkurrerar dock om det utrymme som bilar idag tar i våra
samhällen.
Dagvattenhantering kan utformas som exempelvis regnträdgårdar och dessa ger i sin tur
upphov till evaporation, vilket jämnar ut temperaturen i våra städer. Det är redan idag
viktigt att få ned temperaturerna i våra städer då det bildas ”värmeöar” (urban heat
islands) och med kommande klimatförändringar kommer dessa situationer både bli värre
och vanligare. Gröna områden i städer förbättrar också luftcirkulationen och träd kan i viss
mån rena luften i våra stadsmiljöer. 19 Regnträdgårdar och andra gröna ytor ger även
upphov till pollinering och bidrar till en ökad biodiversitet i städerna samt kan ge upphov
till spridningskorridorer eller spridningsöar för att djur ska kunna vandra genom städer.
Det kommer alltså framöver att komma ytterligare krav på utrymme för
dagvattenhantering och ytor för ekosystemtjänster, vilket direkt konkurrerar med
utrymme för parkering.
Gröna gaturum är även eftertraktade av affärsinnehavare och kunder är beredda att
betala omkring 10% mer för varor när de handlar i affärslägen med träd.19 Samtidigt ser
många affärsinnehavare också parkering som en förutsättning för sin verksamhet.
17) Trafikverket, Buller från vägtrafik, 2020
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/buller-och-vibrationer---for-dig-i-branschen/Fakta-om-buller-ochvibrationer/buller-fran-vagtrafik/
18) Svenskt Vatten AB, Avledning av dag-, drän- och spillvatten Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna
avloppssystem Del I – Policy och funktionskrav för samhällens avvattning, 2016.
19) Märit Jansson, SLU, och Titti Olsson, Movium, Varför urban natur? Hela staden, Argument för en grönblå stadsbyggnad,
[argumentsamling 2013]
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TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET

Kommunen har ett attraktivt läge i öresundsregionen med städerna Malmö, Lund och
Köpenhamn på nära avstånd. Från kommunen sker en stor utpendling till arbete,
främst till Malmö och Lund. Lomma kommun har dock en anmärkningsvärt stora
andelar biltrafik på resor kortare än en kilometer jämfört med övriga Skåne.
Bilen är idag, för många, ett statusobjekt och en viktig komponent i människors känsla
av frihet. Cirka 48 % av hushållen i Lomma, som svarade på Region Skånes
resvaneundersökning 2018, äger två eller fler bilar, medan motsvarande siffra för
Bjärred var 65 %.20 Medeltalet för Skåne är 37 %.20 Biltätheten i Lomma kommun var
enligt SCB 0,9 bilar per boendeenhet för flerbostadshus och 1,4 bilar per enbostadshus
år 2018. Skillnaden mellan Lomma och Bjärred kan alltså delvis förklaras i andelen som
bor i flerbostadshus respektive enbostadshus, men andra faktorer spelar förmodligen
också in, däribland närhet till service, kollektivtrafik och bra cykelvägar med koppling
till näringslivskluster på rimligt avstånd. Andelen som anger att de har periodkort för
kollektivtrafik var 13% jämfört med skånesnittet på 19 %.20
I Lomma var också den totala andelen hållbara resor enbart 38 % att jämföra med
Skånesnittet på 46 % enligt resvaneundersökningen. Av de resor som boende i
kommunen gjort under 2018 var 61 % med bil, 14 % med buss, 13 % med cykel, 8 % till
fots och 3 % med tåg. För hela Skåne var antalet resor med bil 53 %. I Lomma gjordes
59 % av kvinnors resor med bil medan 61 % av männens resor var med bil. 20 Männen
tenderar alltså att använda bilen något mer än kvinnorna.
Cirka hälften av alla bilresor i landet är under 5 kilometer.21 Män förväntas vara
beredda att cykla cirka 9 kilometer till sitt arbete och kvinnor cirka 7 kilometer
(motsvarande 30 minuters pendlingstid).22 Medellängden på cykelpendling är 8-9
kilometer i storstadsområden.23
Andelen resor under 5 kilometer i Lomma kommun var 35 % av det totala antalet resor
2018. Av resorna under 5 kilometer i kommunen gjordes 45 % med bil och 51 % per
cykel/till fots. I tätorten Lomma gjordes motsvarande resor till 45 % med bil och 52 %
per cykel/till fots. I tätorten Bjärred gjordes motsvarande resor till 44 % med bil och
49 % per cykel/till fots. 20
Av resor till arbetet, oavsett längd, för boende i kommunen stod bilresor för 66 %
(skånemedel 52 %) av resorna, medan 16 % (skånemedel 22 %) gjordes per cykel/till
fots och 18 % gjordes med buss eller tåg (skånemedel 25 %).20
20) Region Skåne, Så reser vi i Skåne, Resvaneundersökningen 2018 och Så reser vi i Lomma kommun, Resvaneundersökningen 2018,
2018.
21) Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket, GCM-handbok, Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och
mopedtrafik i fokus, 2018, s. 7
22) Peter Schantz, docent och forskningsledare för tema rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm citerad
i Statens folkhälsoinstitut, Johan Faskunger, Aktiv transport – på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik, s. 15
23) Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket, GCM-handbok, Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och
mopedtrafik i fokus, 2018, s. 10
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Det finns alltså en stor potential att minska bilpendlandet genom att verka för cykling
och genom att verka för kollektivtrafik. Både läget i staden och närhet till kollektivtrafik
påverkar bilanvändningen och bilägandet, men samtidigt är det ofta inte tillräckligt
med en tågstation för att öka andelen resande med kollektivtrafik utan det behövs
även åtgärder för förtätning (högre exploateringsgrad) och åtgärder för ökad mobilitet
för att dra nytta av tågstationen.24
Av de som körde bil till arbetet var det 51 % i Lomma kommun som hade tillgång till fri
parkering på arbetet. 25 Det finns ett starkt orsaksammanband mellan fri parkering på
arbetet och bilpendling.26 Om det finns gratis parkering på arbetet tenderar man alltså
att ta bilen till arbetet. Detta är också anledningen till att parkeringsnormen för
arbetsplatser hålls medvetet låg i förslag till parkeringsnorm för Lomma Kommun
2021.
Eftersom det finns grupper som måste ha tillgång till parkering, men även grupper som
bidrar till för ett levande centrum styr parkeringsstrategin och parkeringsnormen så att
dessa grupper prioriteras. Det handlar om att avsätta ett visst antal anpassade
parkeringsplatser för rörelsehindrade med parkeringstillstånd nära bostad, arbete och
butiker och restauranger. Men det handlar även om att strategin medvetet prioriterar
parkering för besök i centrum för att få en hög omsättning och vid knutpunkter för
kollektivtrafik. Boendeparkering underlättar för människor att lämna bilen hemma. För
att undvika att människor tar bilen till jobbet ska även parkering på arbetsplatser
minskas, vilket får till följd att p-normen hålls medvetet låg för verksamheter.
För att få en god effekt av mobilitetsåtgärder och för att parkeringen inte ska spilla
över på kommunens mark är det viktigt att parkeringen regleras genom tid och/eller
avgift. Kommunen har rätt att reglera både hur länge och under vilka tider på dygnet
och/eller datum man får parkera på en plats.27 På allmän plats (exempelvis gator och
torg) får parkeringsavgifter dock bara tas ut för att ordna trafiken, vilket får till följd att
avgifter inte får baseras på det egentliga marknadsvärde som parkeringens mark har.

6

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Den befintliga bebyggelsen påverkas inte i någon större utsträckning avseende
exploateringsgrad, då denna är reglerad i detaljplanen.
Låga p-tal är ett styrmedel som långsiktigt syftar till att sänka bilinnehavet i de täta
områdena. I exempelvis Lomma hamn är efterfrågan av platser för boende större än
utbudet på grund av att de boende har fler bilar än önskvärt. Den boendeparkering
som finns i Lomma Hamn är huvudsakligen ordnad inom kvartersmark, främst i form av
24) Forouhar, A. & Hasankhani, M., 2018 refererad i Kollektivtrafikens effekter Fallstudier från Skåne och Västkustbanan, Helena
Bohman, Magnus Andersson, Désirée Nilsson och Erik Johansson, 2020, s. 14
25) Region Skåne, Så reser vi i Skåne, Resvaneundersökningen 2018 och Så reser vi i Lomma kommun, Resvaneundersökningen 2018,
2018.
26) Petter Christiansen, Øystein Engebretsen, Nils Fearnley, Jan Usterud Hanssen, Parking facilities and the built environment: Impacts
on travel behaviour, 2016
27) Sveriges Kommuner och Landsting, Parkeringshandbok lagstiftning, reglering och tillståndgivning, 2016, rev. 2017
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garage under bostadskvarteren men i vissa fall som markparkering på innergårdar. Viss
boendeparkering samt bostadsrättsföreningars egna besöksparkeringar finns även i
form av tvärgående parkering längs gatorna, exempelvis mellan körbanorna i
Esplanaden. Dessa parkeringsytor är reglerade som särskild kvartersmark. Söktrafiken
och den stora parkeringsefterfrågan av besökare sommartid påverkas dock inte av ptalet eftersom detta enbart reglerar krav i bygglovsskedet.
För befintlig bebyggelse ges möjlighet att använda hårdgjord yta till de sociala,
ekologiska och ekonomiska funktioner som nämnts. Exempelvis kan grönare
innegårdar skapas och trädens evaporation av dagvatten bidra till ett behagligare och
hälsosammare klimat på innergårdar och gaturum. Det ges också möjlighet att satsa på
gemensamma utrymmen så som lekplatser och andra platser för umgänge, eller till att
utöka privata uteplatser för enskilda lägenheter för att ge dem högre kvaliteter.
I de områden kommunen har problem med en för hög biltäthet bland innevånarna och
om förening/fastighetsägare ser de ekonomiska vinsterna av att skapa bättre
utomhusmiljöer kan en parkeringsnorm som öppnar upp för reduktion av p-tal genom
mobilitetsåtgärder även leda till en ökad mobilitet som inte är beroende av bil för
dessa områden. Genom ökad mobilitet uppmärksammas även boende på hur centralt
och kollektivtrafiknära de faktiskt bor. Ett minskat bilägande leder också till ett
frigörande av kapital som kan omsättas i vardagen istället för att läggas på drivmedel
och försäkringskostnader och som därmed kan förstärka det lokala näringslivet.
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JÄMFÖRELSE MED 2013 ÅRS PARKERINGSNORM

Parkeringsnormen bygger på de strategier som tas upp i parkeringsstrategin. En viktig
princip som legat till grund för p-talen för bostäder respektive verksamheter är att
människor ska uppmuntras till att lämna bilen hemma och därför sänks inte p-talet för
bostäder lika mycket som för verksamheter.

7.1 BOSTÄDER
Så väl boendetäthet som biltäthet har ökat i kommunen sedan 2013, vilket också
avspeglas i ett högre grundparkeringstal (+12%). För att spegla den förändring som kan
förväntas i människors resmönster har normen sänkts för de bostäder som ligger
närmre än 1,5 kilometer från en tågstation. Genom att genomföra ett eller båda
mobilitetspaketen har byggherren möjlighet att reducera p-talet ytterligare. Det är
dock åtgärder som förväntas sänka parkeringsbehovet med motsvarande procentsats.
Både närheten till station och mobilitetsåtgärderna förväntas därmed leda till ett reellt
minskat behov av parkeringsplatser.
En jämförelse med Lund visar att Lomma kommun låg ganska långt över normen i Lund
och att p-talet innan reduktion för mobilitetspaket fortfarande kommer att ligga något
högre än Lund. Med mobilitetspaket kan byggherren/exploatören komma ned till
66,9% av 2013 års norm och i Lund kan byggherren komma ned i 56 % av 2013 års
norm för Lomma kommun. I Lund accepteras även pilotprojekt med ”bilfritt boende”
som ger en reduktion om upp till 95 % vid långtgående åtgärder (redovisas inte i
diagrammet nedan). I Lomma kommer kan vi pröva liknande pilotprojekt i
detaljplaneplanprocesser, men den möjligheten lämnas inte i bygglovsärenden.

Flerbostadshus i tågstationsnära läge
120,0%

12,0% 22,0%

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

Summa
7,7%
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15,4% 23,1%
74,6%

24,0%
66,9%

20,0%

80,0%

56,0%
Lund
lägsta möjliga
p-tal

Lund
åtgärdspaket bilpool

Lund
p-tal centrala
zonen

Lägsta möjliga
p-tal

Mobilitetspaket
1&2

Mobilitetspaket 2

Mobilitetspaket 1
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till tågstation

Ökad norm

P-tal 2013

0,0%

Minskning

Diagram 1. Förändring av p-talet från 2013 års parkeringsnorm för flerbostadshus i det geografiska läge
där förändringen är som störst (tågstationsnära läge), samt jämförelse mellan 2013 års norm och Lunds
kommuns parkeringsnorm (2018) för Lunds mest centrala zon. Förändringarna och summorna uttrycks
som procentuell förändringsfaktor från 2013 års parkeringsnorm (100%).
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7.2 VERKSAMHETER
För verksamheter anger 2013 års parkeringsnorm ett relativt högt p-tal jämfört med
andra kommuner. En sänkning av p-talet har gjorts generellt utifrån arbetstäthet och
besökstäthet av konsult med trafikplanerarkompetens. Förslaget till parkeringsstrategi
anger också tillgången till gratis parkering för arbetsplatser behöver minskas för att
alternativa färdmedel ska bli mer attraktiva.
För att spegla och stödja den förändring som kan förväntas i människors resmönster
har normen sänkts för de verksamheter som ligger närmre än 500 meter från en
tågstation. Genom att genomföra mobilitetspaketet för verksamheter har byggherren
möjlighet att reducera p-talet ytterligare. Mobilitetspaketet förväntas dock sänka
parkeringsbehovet med motsvarande antal bilplatser som reduceras bort. Både
närheten till station och mobilitetsåtgärderna förväntas därmed leda till ett reellt
minskat behov av parkeringsplatser.
En jämförelse med Lunds parkeringsnorm visar att Lomma kommuns parkeringsnorm
2013 låg ganska långt över Lunds norm. Även i jämförelse med andra närliggande små
och stora kommuner t.ex. Burlöv och Malmö anger normen från 2013 väldigt höga
parkeringstal för verksamheter. Efter sänkningen av p-normen närmar sig Lomma det
p-tal som Lund har för sina mest centrala delar. Även efter reduktion för
mobilitetspaket ligger Lomma relativt nära Lund, med undantag för handel där p-talet
ligger något lägre i Lomma än i Lund.
För verksamheter jämförs nedan 2013 års norm enbart för kontor, handel och industri.
Övriga verksamhetstyper anges det inte något p-tal för i 2013 års parkeringsnorm.
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Diagram 2, 3 & 4. Förändring av p-talet från 2013 års parkeringsnorm för verksamheter i det geografiska
läge där förändringen är som störst (centrumzon och gångavstånd till tågstation), samt jämförelse mellan
2013 års norm och Lunds kommuns parkeringsnorm (2018) för Lunds mest centrala zon. Förändringarna
och summorna uttrycks som procentuell förändringsfaktor från 2013 års parkeringsnorm (100%).
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FORTSATT PROCESS FÖR MOBILITETSPLANERING

Genom att låta en parkeringsstrategi styra parkeringsnormen tar Lomma kommun ett
stort steg mot att planera för mobilitet istället för enbart parkering i sin
parkeringsnorm. Införandet av mobilitetspaket är en del i processen för att skifta fokus
från parkering och bilar till en samverkande helhet av andra färdmedel som är mer
resurseffektiva än bilen. Förändringen kan dock inte förväntas ske från en dag till en
annan utan ska ske inkrementellt för att skapa en självförstärkande process.
Förändringar i
befolkning, bilägande,
arbetsmarknad och
besöksnäringar.

Risk för att bilar
parkerar på fel ställe.

Ökat bilägande

Möjlighet att
reglera tid och
pris för parkering
på kommunens
mark.
- Används inte
Enkelt bilägande, men
inte nödvändigtvis
enkelt cykelägande
eller enkelt att använda
kollektivtrafik

Ny parkeringsnorm som
svar på dessa
förändringar.

Åtgärder för parkering i
bygglov.

Figur 2. Process för befintlig parkeringsplanering.
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befolkning, bilägande,
arbetsmarkand och
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Mobilitetsåtgärder
genomförs av
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infrastruktur.
Parkering på
kommunens mark
regleras.

Minskat bilägande.

Ökat användande av
resurseffektiva
färdmedel.

Minskat bilanvändande.

Figur 2. Föreslagen process för mobilitetsplanering.
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GENOMFÖRANDE

9.1 FRAMGÅNGSFAKTORER
IVL Svenska miljöinstitutet har inventerat 12 olika projekt i Sverige, Tyskland, Österrike,
och Schweiz med låga eller reducerade p-tal och har identifierat framgångsfaktorer
och utmaningar i genomförandet av dessa projekt. 28 I projekten var det en högre andel
som reste hållbart än i jämförbara områden. Rapporten drar slutsatsen att det är en
kombination av förutsättningar och åtgärder som leder till val av hållbara reseslag,
snarare är ett lågt p-tal. Det handlar om att kunna erbjuda god infrastruktur för cykel
och gång, tillgång till kollektivtrafik och närhet till service, men också att anpassningar
sker på fastighetsnivå som åtgärder för cyklar i fastighet och bilpool som finns där när
de boende flyttar in.
I projekt med riktigt låga p-tal så är det viktigt att ha ett samlat koncept som riktar sig
till en målgrupp. Eftersom p-talet efter reduktion inte går ner mot noll eller nära noll
med de åtgärder som erbjuds i normen bedöms inte denna framgångsfaktor som
kritisk för genomförande av mobilitetspaketen. Däremot säger strategin att Lomma
kommun ska erbjuda bilfritt eller nära bilfritt boende i rätt läge och med rätt åtgärder.
Förutom att detta ska föregås av en planeringsprocess för att säkerställa både fysiska
och civilrättsliga förutsättningar för att kunna gå ned mot p-tal är det alltså viktigt att i
dialog med byggherren rikta sig till rätt målgrupp och undersöka kundunderlaget som
kan tänka sig den här typen av boende i just Lomma kommun.
Rapporten lyfter upp att transparent prissättning med hög kostnadstäckning är ett
viktigt styrmedel för att ge en lägre efterfrågan på parkering. Parkeringen måste alltså
sluta att vara subventionerad för att efterfrågan på den ska sjunka. Det finns dock inte
lagstöd för att sätta ett marknadsstyrt pris, men möjligheten till tidsreglering finns och
grannkommuner som Malmö och Lund tar ut timavgifter som motsvarar värdet och
erbjuder boendeparkering med subventionerad avgift på platser där man vill ha
boendeparkering.
En tydlig ansvarsfördelning mellan aktörer är också en framgångsfaktor och så väl
parkeringsstrategi och parkeringsnorm är tydliga på den punkten. I planeringsprojekt
där kommunen vill gå under lägsta möjligt p-tal i parkeringsnormen är det dock viktigt
att tydliggöra ansvarsfördelning tidigt i planeringsprocessen, men även genom avtal. I
skeden där byggherren inte behöver planlägga finns inte möjlighet att teckna
civilrättsliga avtal och uppföljningen måste ske genom utvärdering av det material
byggherren redovisar.
Samlade parkeringsanläggningar nyttjas mest effektivt slår rapporten fast och
parkeringsstrategi för Lomma liksom parkeringsnormen för Lomma verkar för samlade
parkeringar genom samnyttjande, gångavstånd och placering, men även genom att slå
fast att parkeringshus är att föredra framför markparkering. Då Lomma kommun inte
28) IVL Svenska Miljöinstitutet, Sänkt p-tal som drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och hållbar mobilitet, 2018
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har ett eget parkeringsbolag och saknar markreserv blir frågan beroende av privata
aktörer samt det kommunala planmonopolet.
Sammantaget så är förutsättningarna goda för att implementera både låga p-tal och
mobilitetsåtgärder i Lomma. Det är en liten kommun med cykelavstånd i princip i hela
kommunen och med goda kollektivtrafikkopplingar. Parkeringsnormen är
differentierad på grund av att den måste vara specifik med att ge rätt förutsättningar i
rätt läge, något som ovanstående rapport om framgångsfaktorer också lyfter. Strategin
ger också kommunen möjlighet att följa upp de åtgärder man kräver av byggherren för
reduktion med en proaktiv istället för reaktiv parkeringsplanering.

9.2 TÄNKT TILLÄMPNING I LOMMA KOMMUN
I genomförandeavtal (exploateringsavtal och markanvisningsavtal) kan genomförandet
av mobilitetsåtgärder ställas upp som villkor. Ett exploateringsavtal skrivs i de flesta fall
mellan kommunen och exploatören vid framtagandet av en detaljplan eftersom
kostnader för detaljplanens genomförande och marköverlåtningsfrågor behöver
regleras. Planeringsavdelningen bedömer möjligheterna att avtala om genomförandet
av mobilitetsåtgärder (så väl fysiska som icke-fysiska) som goda vid
detaljplaneläggning.
Även i de fall exploatören inte behöver ta fram en ny detaljplan vill dock kommunen
kunna erbjuda möjligheten till mobilitetsåtgärder eftersom alla ska ha samma
möjligheter att verka för ett hållbarare samhälle. Då ansvaret för mobilitetsåtgärder i
dessa fall inte kan regleras i ett civilrättsligt avtal blir byggherrens egenansvar mycket
viktigt. För att kunna följa upp detta behöver ett kontrollsystem finnas inom
kommunen för att se om byggherrar faktiskt lämnar in de handlingar hen ska lämna in
enligt p-normen. Om flera byggherrar inte gör detta behöver en revidering av metod i
p-normen ske. Risken att byggherren inte skulle utföra de fysiska åtgärder som krävs
enligt p-normen bedöms dock som liten eftersom de åtgärder som inte påverkar
planlösning och måttsättning i byggnaden är så pass små i förhållande till den totala
byggkostnaden att de är praktiskt taget försumbara. Förvaltaren av byggnaden
förväntas också ha ett egenintresse av att färdmedelslösningar är väl fungerande då
ett marknadsvärde är beroende av bostadens attraktivitet, vilken i sin tur är beroende
av möjligheterna till goda kommunikationer. Det finns alltså ett incitament att behålla
de icke-fysiska åtgärderna så som bilpool. Detta är dock beroende av att
boendeparkering inte spiller över på gator, något som kan säkerställas genom tids- och
kostnadsreglering för parkering på kommunens mark.
För att se hur mobilitetspaketen fungerar behöver byggherren redovisa efter 3, 5 ,7
och 10 år. Skulle detta självredovisningssystem inte fungera är det därför viktigt att
parkeringsnormen ändras. Kommunen har inte lagstöd för att denna redovisning och
att avsätta resurser för påminnelser bedöms inte skäligt, därför bygger systemet till
stor del på egenansvar hos byggherren/fastighetsbolaget. Ett system för att registrera
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inkomna redovisningar av mobilitetspakten behöver upprättas och en uppföljning av
hur denna redovisning fungerar behöver göras vart 5:e år.
Inom den översiktliga planeringen kan även tillgänglighetsanalyser behöva göras för att
styra satsningar på infrastruktur, information och övrig fysisk planering av kommunen,
ett arbete som ska ligga till grund för kommande revideringar av parkeringsnormen.

Ny parkeringsstrategi och
parkeringsnorm

Kommunen sammanställer:
-Fungerar kraven (bygglov &
planläggning)?
-Fungerar egenasvaret?

Kommunen reglerar parkering på sin mark
och följer parkeringsstrategin

- Fungerar kommunens åtgärder?

Byggherren redovisar vidtagna
mobilitetsåtgärder efter 3,5,7 & 10 år.
- Egenansvar

Mobilitetsåtgärder redovisas i bygglov.
Vid planläggning avtalas
mobilitetsåtgärder i exploateringsavtalet.
-Krav.

Figur 3. Process för revidering av parkeringsnorm.
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Förslag till bemyndigande gällande utfärdande av föreskrifter om
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser
Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
För att kommunen vid behov ska kunna utfärda sådana föreskrifter utan det dröjsmål
det skulle innebära att handlägga ärendet som ett ordinarie ärende till
kommunfullmäktige föreslår kommunledningskontoret i skrivelse 2021-04-22 att
kommunstyrelsen ska bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på
särskilt angivna platser.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05, § 95.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 95
‒ Skrivelse 2021-04-22 från kommunledningskontoret
‒ Regeringens proposition 2020/21:79
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att, med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 §
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, utfärda tillfälliga föreskrifter om förbud att vistas på särskilt
angivna platser.
‒ Föreskrift om förbud att vistas på en särskilt angiven plats utfärdad av
kommunstyrelsen ska vara tidsbegränsade och enbart gälla för den period eller de
tider som det bedöms föreligga en påtaglig risk för trängsel.
‒ Det område som föreskriften gäller ska vara ett på karta tydligt markerat och
avgränsat område.
‒ Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger på den plats som föreskriften
gäller ska beslut fattas om att föreskriften ska upphävas i förtid.
‒ Beslut om utfärdande av föreskrift om förbud att vistas på en särskilt angiven plats
och beslut om att sådan föreskrift ska upphävas i förtid ska anmälas till närmast
följande kommunfullmäktigesammanträde.
‒ Denna rätt för kommunstyrelsen att utfärda föreskrifter enligt ovan gäller till och
med 2021-09-30.
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Förslag till bemyndigande gällande utfärdande av föreskrifter om förbud mot att
vistas på särskilt angivna platser

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

-

Kommunstyrelsen bemyndigas att, med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda tillfälliga
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.
Föreskrift om förbud att vistas på en särskilt angiven plats utfärdad av kommunstyrelsen ska
vara tidsbegränsade och enbart gälla för den period eller de tider som det bedöms föreligga
en påtaglig risk för trängsel.
Det område som föreskriften gäller ska vara ett på karta tydligt markerat och avgränsat
område.
Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger på den plats som föreskriften gäller ska
beslut fattas om att föreskriften ska upphävas i förtid.
Beslut om utfärdande av föreskrift om förbud att vistas på en särskilt angiven plats och
beslut om att sådan föreskrift ska upphävas i förtid ska anmälas till närmast följande
kommunfullmäktigesammanträde.
Denna rätt för kommunstyrelsen att utfärda föreskrifter enligt ovan gäller till och med 202109-30.

Ärende
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot
att vistas på en särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
För att kommunen vid behov ska kunna utfärda sådana föreskrifter utan det dröjsmål det skulle
innebära att handlägga ärendet som ett ordinarie ärende till kommunfullmäktige föreslår
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen ska bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud
att vistas på särskilt angivna platser.
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Bakgrund/analys
Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så
kallade covid-19-lagen eller pandemilagen, trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och med
den 30 september 2021. Enligt 13 § i denna lag får regeringen eller den kommun som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana
föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det
innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära
obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Den
11 mars 2021 trädde sedermera en förordning om ändring i förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft, vilken ger kommuner rätt att
utfärda föreskrifter om förbund att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
I lagen och förordningen anges inte vilket kommunalt organ som får fatta beslut om utfärdande av
föreskrifter om förbud om att vistas på särskilt angivna platser, vilket innebär att beslutanderätten
utgår från kommunfullmäktige. Då införandet av förbud mot att vistas på särskilda platser inskränker
enskildas frihet bör dessa beslut enligt kommunledningskontoret om möjligt tas av
kommunfullmäktige. För att föreskrifter av detta slag ska uppfylla sitt syfte och förhindra att det
uppstår trängsel som riskerar att öka smittspridningen finns det emellertid ett behov av att snabbt
kunna fatta beslut om utfärdande av föreskrifter. Det kan exempelvis bli nödvändigt att fatta beslut
med kort varsel om väder, enskildas initiativ eller oförutsedda händelser riskerar att ge upphov till
påtaglig trängsel på en plats.
Då det ibland är mer än en månad mellan kommunfullmäktiges sammanträden, och kommunallagen
ställer särskilda krav på beredning av ärenden till kommunfullmäktige som omöjliggör en skyndsam
hantering, föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige ska besluta bemyndiga
kommunstyrelsen att fatta beslut om utfärdande av föreskrifter om förbud på att vistas på särskilt
angivna platser. Med ett sådant bemyndigande blir det i verkligt brådskande fall även möjligt för
kommunstyrelsens ordförande att med stöd av 6 kap. 39 § i kommunallagen (2017:725) fatta beslut
om utfärdande av sådana föreskrifter.

Påtaglig risk för trängsel
Enligt pandemilagen får enbart föreskrifter om förbud att vistas på en särskilt angiven plats meddelas
om det finns en påtaglig risk för trängsel. Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt
med en avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar
för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året.
Om risk för trängsel endast förekommer under vissa tider på dygnet bör föreskrifterna, för att inte
medföra obefogade inskränkningar i enskildas frihet, enbart gälla under dessa tider. Om det efter
föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har upphört bör
kommunen för att inte orsaka obefogade inskränkningar i enskildas frihet besluta att upphäva
föreskriften. Ett sådant beslut ska fattas av det kommunala organ som har beslutat att införa
föreskriften om förbud att vistas på platsen.
Förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats
Kommunala föreskrifter som utfärdas med stöd av lagen och förordningen får gälla förbud att vistas i
en park, på en badplats eller på en annan särskilt angiven plats. Enligt förarbetena är det enbart
platser som allmänheten har tillgång till som omfattas av bemyndigandet. Det är alltså inte
möjligt att med stöd av detta bemyndigande införa förbud mot att vistas i en bostad eller på en
arbetsplats. Av förarbetena framgår vidare att vistelseförbud med stöd av bemyndigandet inte kan
införas på platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande
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omfattning, till exempel köpcentrum och bibliotek, eller på platser som framför allt används för att
förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar. Kommunala föreskrifter om
förbud att vistas på särskilt angivna platser ska därmed inte gälla sådana platser.
För att en föreskrift om förbud mot att vistas på en särskild plats ska kunna tillämpas måste den plats
som föreskriften gäller vara tydligt avgränsad och med enkelhet kunna identifieras. Ett generellt
förbud om att vistas på exempelvis stranden uppfyller inte detta krav. För att uppnå en
ändamålsenlig tydlighet bör enligt kommunledningskontoret en kartbilaga där det område som
förbudet omfattar är tydligt markerat bifogas förbudsföreskriften.
Samråd med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten och polismyndigheten
Enligt pandemilagen ska kommunen innan utfärdande av föreskrifter ge smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Då polismyndigheten har att
upprätthålla föreskrifterna bör enligt kommunledningskontoret även en dialog föras med denna
myndighet innan beslut om utfärdande av föreskrifter.
Överträdelser
Överträdelser av kommunala föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen är i enlighet
med 24 § i pandemilagen straffbelagda och kan leda till penningböter. Riksåklagaren har beslutat att
den som överträder sådana föreskrifter kan få en ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr.
Beslutsunderlag
- Regeringens proposition 2020/21:79
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett mellan säkerhets- och trygghetsenheten,
kansliavdelningen, förvaltningschefen och kommunjuristen.
Barnkonsekvensanalys
Kommunledningskontoret konstaterar att kommunens möjlighet att vid behov snabbt kunna vidta
åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19 är viktigt för både vuxna och barn.

Anders Åkesson
Säkerhetschef

Maria Franzén
Utredare

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommundirektören
Säkerhetschefen
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Regeringens proposition
2020/21:79
En tillfällig covid-19-lag

Prop.
2020/21:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 4 januari 2021
Ibrahim Baylan
Anna Ekström
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en ny och tillfällig lag om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna ska enligt
förslaget genom föreskrifter och beslut kunna vidta åtgärder för att
motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Den nya
lagen är avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan
hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.
Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska särskilda
begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser:
• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
• platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten
• handelsplatser som är öppna för allmänheten
• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
• platser för privata sammankomster.
Det föreslås också en möjlighet för det allmänna att genom föreskrifter
införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit
allmänheten har tillträde. Vidare föreslås en motsvarande möjlighet att
införa förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.
I lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslås
en ändring som innebär ytterligare möjligheter att införa begränsningar
som avser serveringsställen. Med anledning av den nya lagen föreslås det
även följdändringar i ordningslagen.
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Vissa av regeringens föreskrifter som har meddelats med stöd av den
nya lagen ska inom en vecka, genom proposition i varje enskilt fall,
underställas riksdagens prövning. Regeringen ska föreslå att riksdagen
beslutar om förkortad motionstid med anledning av en sådan proposition.
Regeringen ska i propositionen om underställning även redovisa en
bedömning av de underställda föreskrifternas ekonomiska konsekvenser
för företag, löntagare eller andra aktörer.
Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari
2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången
av september 2021.
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Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2020/21:79

Regeringens förslag:
1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen
(1993:1617).
3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen
(1993:1617).
4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till en dag.
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2

Lagtext

2.1

Förslag till lag om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Härigenom föreskrivs följande.
Lagens innehåll och syfte
1 § I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Förhållandet till annan lagstiftning
2 § Denna lag gäller utöver smittskyddslagen (2004:168) och ordningslagen (1993:1617).
Skyldighet att förebygga smittspridning
3 § Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
4 § Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses
i 7–11 §§ ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.
Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra.
Särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning
5 § Särskilda begränsningar avseende följande verksamheter och platser
får införas genom föreskrifter enligt 7–11 och 14 §§ eller genom beslut i
enskilda fall enligt 16 §:
1. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,
2. gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker,
campingplatser och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet som är
öppna för allmänheten,
3. köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra
handelsplatser som är öppna för allmänheten,
4. kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, och
5. platser för privata sammankomster.
Användningen av platser dit allmänheten har tillträde får begränsas
genom föreskrifter enligt 12–14 §§.
Allmänna förutsättningar för särskilda begränsningar
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6 § Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar får meddelas
endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19.
Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är
försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för Prop. 2020/21:79
smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i
dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
Bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen
(1993:1617) ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,
3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar inte får hållas.
Platser för fritids- eller kulturverksamhet
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för
fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana
föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska
hållas stängda.
Handelsplatser
9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav
på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas stängda.
Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes
flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att
användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

7

Prop. 2020/21:79

1. begränsning av antalet personer på färdmedel,
2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är
avsedda att användas av resenärer,
3. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får
bedrivas.
Platser för privata sammankomster
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som,
inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller,
direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en
tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Sådana
föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om förbud mot sådan användning och upplåtelse som
avses i första stycket.
Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana serveringsställen
som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek
12 § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett
sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.
Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap
som tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett
förbud som omfattar sammankomster som med hänsyn till syftet med
sammankomsten och övriga omständigheter är befogade.
Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
13 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel.
Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden
av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom
riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Geografisk inskränkning
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14 § Föreskrifter som meddelas med stöd av 7–12 §§ får inskränkas till
att gälla inom ett visst geografiskt område.

Föreskrifter som ska underställas riksdagen
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15 § En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har
meddelat med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket, 9 § andra
stycket, 10 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 12 § ska underställas
riksdagens prövning inom en vecka från den dag då föreskriften
beslutades.
En föreskrift som innebär att ett förbud eller en nedstängning helt eller
delvis upphör att gälla, behöver inte underställas riksdagens prövning.
Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall
16 § Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda
begränsningar som avses i 7–11 §§.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Tillsyn och befogenheter
17 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7–11 §§ och beslut enligt 16 § följs.
18 § På begäran av länsstyrelsen ska den som bedriver eller ansvarar för
en sådan verksamhet som avses i 7–11 §§ lämna de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att få tillträde
till lokaler, områden och utrymmen där verksamheten bedrivs.
19 § Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp
som behövs vid tillämpningen av 18 §.
En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte
kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 §
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
20 § Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen
och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 7–11 §§ och beslut
enligt 16 § ska följas.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
21 § Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som
har meddelats med stöd av 7 § eller ett beslut enligt 16 §.
En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas endast
om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra
fortsatta överträdelser av föreskriften eller beslutet.
Om Polismyndigheten har beslutat att ställa in eller upplösa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller
avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet
ska uppnås. Polismyndigheten får också, om det är nödvändigt för att
syftet med beslutet ska uppnås, förbjuda tillträde till ett visst område eller
utrymme.
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22 § Om det behövs för att en föreskrift som har meddelats med stöd av
10 § eller ett beslut enligt 16 § ska kunna följas, får tillträde vägras till
1. färdmedel i kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik, och
2. lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i
kollektivtrafik eller flygtrafik.
Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar
för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i
kollektivtrafik eller flygtrafik får ge resenärer och andra personer de
anvisningar och tillsägelser som behövs för att föreskrifterna och besluten
ska kunna följas. Den som inte följer en anvisning eller tillsägelse är
skyldig att på uppmaning lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område.
Om den som har vägrats tillträde eller uppmanats att lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område inte gör som han eller hon blir tillsagd, får
en polisman, en ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller
ordningstjänst vid järnvägssystem avvisa eller avlägsna honom eller
henne.
När beslut får verkställas
23 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.
Straff
24 § Den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av
12 eller 13 § döms till penningböter.
Överklagande
25 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om
tillsyn som har inletts före upphävandet.
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2.2

Förslag till lag om ändring i ordningslagen
(1993:1617)

Prop. 2020/21:79

Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
7§
Ansökan om tillstånd att anordna
En ansökan om tillstånd att
och anmälan om en allmän anordna och en anmälan om en
sammankomst
eller
offentlig allmän
sammankomst
eller
tillställning
skall
innehålla offentlig tillställning ska innehålla
uppgifter om anordnaren, tiden för uppgifter om anordnaren, tiden för
sammankomsten
eller sammankomsten
eller
tillställningen, dennas art och tillställningen, dennas art och
huvudsakliga utformning samt de huvudsakliga utformning samt de
åtgärder i fråga om ordning och åtgärder i fråga om ordning och
säkerhet som anordnaren avser att säkerhet som anordnaren avser att
vidta.
vidta.
Anordnaren av en allmän
sammankomst
eller
offentlig
tillställning ska i ansökan även
uppge om sammankomsten eller
tillställningen ska hållas i enlighet
med föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7 § första stycket lagen
(2021:000)
om
särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
eller ett beslut enligt 16 § samma
lag.
15 a §
I lagen (2021:000) om särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
finns det bestämmelser om
särskilda
begränsningar
av
allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar.
Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
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2.3

Förslag till lag om ändring i ordningslagen
(1993:1617)

Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)1
dels att 2 kap. 15 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagförslag 2.2

Föreslagen lydelse

2 kap.
7 §2
En ansökan om tillstånd att anordna och en anmälan om en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om
anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art
och huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och
säkerhet som anordnaren avser att vidta.
Anordnaren av en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska i ansökan även uppge
om
sammankomsten
eller
tillställningen ska hållas i enlighet
med föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7 § första stycket lagen
(2021:000)
om
särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
eller ett beslut enligt 16 § samma
lag.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

1

12

2

Senaste lydelse av 2 kap. 15 a § 2021:000.
Senaste lydelse 2021:000. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2020:526)
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
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Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ”Bemyndiganden”,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 och 12 §§, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
11 §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att
serveringsställens öppettider ska
begränsas, om det är nödvändigt
för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
Regeringen får under samma
förutsättningar,
om
andra
smittskyddsåtgärder
bedöms
otillräckliga, meddela föreskrifter
om att serveringsställen ska hållas
stängda.
Föreskrifter som meddelas med
stöd av första och andra styckena
får inskränkas till att gälla inom ett
visst geografiskt område.
12 §
En föreskrift om nedstängning av
serveringsställen som regeringen
har meddelat med stöd av 11 §
andra stycket ska underställas riksdagens prövning inom en vecka
från den dag då föreskriften
beslutades. En föreskrift som innebär att en nedstängning helt eller
delvis upphör att gälla, behöver
inte
underställas
riksdagens
prövning.

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
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3

Ärendet och dess beredning

Promemorian Covid-19-lag har tagits fram inom Regeringskansliet
(Socialdepartementet). I promemorian föreslås en ny och tillfällig lag om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians
lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissyttrandena
finns tillgängliga i Socialdepartementet (S2020/09214).
Riksdagen har gett regeringen till känna att regeringen skyndsamt ska
återkomma till riksdagen med ett förslag till en tillfällig lag som reglerar
hur människor får samlas vid en epidemi eller pandemi, hur nedstängning
av verksamheter får ske och att kompensation till de verksamheter som
berörs ska ges (pandemilag). Enligt tillkännagivandet ska en sådan lag
träda i kraft senast under första kvartalet 2021 och utgiftspåverkande
beslut ska fattas inom ramen för den ordinarie budgetprocessen
(bet. 2020/21:SoU18, rskr. 2020/21:155). Frågan behandlas i avsnitten 7,
9–12, 17 och 19. Genom förslagen i denna proposition anser regeringen
att riksdagsskrivelsen med tillkännagivandet är slutbehandlad.
När det gäller beredningen av de aktuella lagförslagen vill regeringen,
bl.a. med anledning av vad Riksdagens ombudsmän, Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet och Jönköpings kommun anför om detta,
framhålla följande.
För civila kriser finns, till skillnad från vad som gäller vid krig och
krigsfara, ingen särskild reglering i regeringsformen. Grundlagen är dock
utformad så att det finns möjligheter till snabbare beslutsfattande och
normgivning, som bl.a. kan användas i civila krislägen.
Mot bakgrund av den rådande situationen med en pågående spridning i
samhället av virussjukdomen covid-19, som situationen beskrivs i
avsnitt 4, samt i ljuset av riksdagens tillkännagivande om att ny pandemilag ska träda i kraft senast under första kvartalet 2021, har regeringen
genom ett skyndsamt förfarande inhämtat synpunkter på förslagen.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 28 december 2020 att inhämta Lagrådets
yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns
i bilaga 5. Lagrådets synpunkter och förslag behandlas i avsnitten 6, 7,
11.1–6, 11.9, 15, 17 och 18 samt i författningskommentaren. Regeringen
följer Lagrådets förslag.
Skäl för förkortad motionstid
Det är ytterst angeläget att det allmänna skyndsamt ges ytterligare
möjligheter att motverka trängsel och på annat sätt förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. Regeringen anser därför att det finns synnerliga skäl
för riksdagen att besluta om förkortad motionstid. Regeringen föreslår att
motionstiden förkortas till en dag.
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Det pågår en spridning i samhället av
virussjukdomen covid-19
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Sverige och omvärlden befinner sig i en mycket svår situation och måste
fortsätta att planera för och genomföra extraordinära åtgärder. Covid-19 är
en allvarlig virussjukdom som i de svåraste fallen har en dödlig utgång.
Viruset sprids mycket snabbt och Världshälsoorganisationen (WHO)
deklarerade den 11 mars 2020 att utbrottet av sjukdomen covid-19 är en
pandemi. Sjukdomen har sedan dess drabbat en mycket stor majoritet av
världens länder. Alla måste så långt det är möjligt göra vad de kan för att
minska spridningstakten i syfte att ge sjukvården mer tid att behandla de
patienter som behöver vård och värna de grupper i befolkningen som
riskerar att få särskilt allvarliga följder av sjukdomen.
Enligt Folkhälsomyndigheten har det hittills (t.o.m. den 30 december
2020) rapporterats över 430 000 fall av covid-19-infektion i Sverige. Över
8 700 personer har hittills avlidit med bekräftad covid-19-infektion. Efter
en period med förhållandevis låg smittspridning har antalet fall som
rapporteras ökat kraftigt under senare delen av hösten och inledningen av
vintern 2020. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller för
närvarande bl.a. att var och en bör begränsa nya nära kontakter genom att
endast umgås med de personer som man normalt träffar. Sverige befinner
sig således alltjämt i en extraordinär situation. Det är inte möjligt att med
säkerhet förutse hur pandemin kommer att utvecklas eller hur länge den
kommer att pågå. Det finns därför ett fortsatt behov av att säkerställa att
alla adekvata åtgärder kan vidtas för att bromsa spridningen av sjukdomen
covid-19. Parallellt med detta verkar regeringen aktivt för att skapa bra
förutsättningar för att skyndsamt erbjuda Sveriges befolkning vaccin mot
covid-19-infektion. Regeringen har bl.a. ingått flera avtal om inköp av
olika sorters vaccin. Därutöver har regeringen och Sveriges Kommuner
och Regioner ingått en överenskommelse som innebär att staten åtar sig
att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att
utföra vaccinationerna. Vaccineringen inleddes den 27 december 2020.
Om nödvändiga åtgärder inte kan vidtas, kan det innebära en risk för
ökad smittspridning, vilket kan leda till ökad sjuklighet och dödlighet samt
ökad belastning på sjukvården. Samtidigt har de begränsningar som införts
och de beteendeförändringar som har uppkommit medfört svåra ekonomiska problem, t.ex. arbetslöshet för arbetstagare och egenföretagare och
konkurser för företag. Alla åtgärder som vidtas behöver förhålla sig till
företags möjligheter till överlevnad och återhämtning. Begränsningarna
har även medfört att vissa verksamheter inom kultur och idrott inte har
kunnat bedrivas. Det måste också beaktas att de begränsningar som har
införts påverkar möjligheten att utöva grundlagsskyddade fri- och
rättigheter, t.ex. rätten att demonstrera. Vidare måste det beaktas att
begränsningarna i sig kan påverka folkhälsan negativt. Ett exempel är den
tidigare rekommendationen till personer som är 70 år och äldre att
begränsa sina sociala kontakter och undvika platser där många människor
samlas. Folkhälsomyndighetens analys visar att rekommendationen har
lett till sämre psykisk hälsa för vissa grupper, se Folkhälsomyndighetens
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publikation Konsekvenser för personer över 70 år och äldre av
smittskyddsåtgärder mot covid-19 (artikelnummer: 20168).
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Regeringen och riksdagen har vidtagit
åtgärder

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att hindra spridningen av
sjukdomen covid-19. Den 1 februari 2020 beslutades förordningen
(2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om
allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion
med 2019-nCoV, dvs. den sjukdom som nu benämns covid-19. Beslutet
gav Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren möjlighet att besluta
om bl.a. extraordinära smittskyddsåtgärder om ett sådant behov skulle
uppkomma. Riksdagen har därefter beslutat att godkänna regeringens
förordning och att klassificera covid-19 som både en allmänfarlig och
samhällsfarlig sjukdom (prop. 2019/20:144, bet. 2019/20:SoU19, rskr.
2019/20:290).
Regeringen har även beslutat att allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med ett visst antal deltagare inte får hållas, se
förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (förbudsförordningen). Förbudet
gäller tills vidare, men ska tas bort när det inte längre behövs.
Förordningen innehåller vissa undantag och har ändrats vid flera tillfällen.
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020 (prop. 2019/20:172, bet.
2019/20:SoU25, rskr. 2019/20:360). Bestämmelserna i lagen och
anslutande föreskrifter innebär att den som driver ett serveringsställe
ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus
som orsakar sjukdomen covid-19. Lagen, som är tidsbegränsad och har
förlängts, gäller till utgången av maj 2021 (prop. 2020/21:38, bet.
2020/21:SoU6, rskr. 2020/21:115).
Regeringen har vidare beslutat att införa ett tillfälligt förbud mot att
servera alkohol under vissa tider på dygnet, se förordningen (2020:956)
om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Under perioden den
24 december 2020–den 15 januari 2021 är det förbjudet att servera alkohol
mellan kl. 20.00 och 11.00. Därefter gäller förbudet mellan kl. 22.00 och
11.00 fram till utgången av februari 2021.
Under perioden den 1 april 2020–den 30 september 2020 gällde ett
nationellt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre, se
förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda
boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid19. Regeringen har i november 2020 gett Folkhälsomyndigheten möjlighet
att införa motsvarande förbud i hela landet, ett län eller delar av ett län, se
förordningen (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda
boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid19. Förordningen är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av
februari 2021.

Regeringen har även vidtagit en rad olika åtgärder för att förhindra Prop. 2020/21:79
smittspridning i särskilda verksamheter och för att öka tillgången på t.ex.
sjukvårdsutrustning och annan sjukvårdsmateriel.
Den 19 mars 2020 beslutade riksdagen om en ny lag som bl.a. ger
regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och samtidigt säkrar
omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktiga
verksamheter, se lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter
på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Regeringen har
hittills inte funnit skäl att besluta om stängning av förskolor, skolor eller
annan verksamhet på skolområdet med stöd av lagen. Den 13 mars 2020
beslutade regeringen en ny förordning om utbildning på skolområdet, se
förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Förordningen gäller
för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och viss annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Syftet med
förordningen är bl.a. att ge huvudmän bättre förutsättningar att ge eleverna
den utbildning de har rätt till även om en skola måste hållas stängd,
exempelvis på grund av hög frånvaro bland personalen eller om
huvudmannen i samråd med smittskyddsläkare har beslutat om att stänga
skolan för att motverka smittspridning. Förordningen gör det möjligt för
skolor att göra vissa undantag från bestämmelser som rör utbildningens
utformning, omfattning och förläggning. Den nya förordningen gör det
t.ex. möjligt att erbjuda fjärr- eller distansundervisning vid behov.
Förordningen har ändrats flera gånger för att anpassas efter rådande
förhållanden.
Regeringen har den 4 januari 2021 beslutat att ge Folkhälsomyndigheten
i uppdrag att under 2021, utifrån rådande och bedömt framtida
epidemiologiska läge samt ur ett hälsofrämjande perspektiv, analysera
vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av
smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Detta med
anledning av denna proposition och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Uppdraget ska delredovisas senast
den 20 varannan månad med start i januari 2021, eller mer frekvent vid
behov utifrån myndighetens bedömning av det epidemiologiska läget, så
länge den föreslagna covid-19-lagen kommer att gälla.
Med anledning av Europeiska kommissionens uppmaning har
regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige
från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz. Regeringen beslutade den
21 december 2020 förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud
vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige och den
23 december och den 30 december 2020 om ändringar i samma förordning. Vidare avråder Utrikesdepartementet från alla icke nödvändiga resor
till ett stort antal länder, bl.a. alla länder utanför EU, EES och
Schengenområdet.
Regeringen har också, i nära dialog med partierna i riksdagen, vidtagit
flera åtgärder för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av
virusutbrottet för svenska företag och deras anställda. Exempel på åtgärder
som har vidtagits är omsättningsstöd till enskilda näringsidkare,
omställningsstöd till företag som har fått minskad omsättning, stöd vid
korttidsarbete, utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader, anstånd med
17
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skatteinbetalningar, statlig lånegaranti för små och medelstora företag,
tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, tillfällig rabatt för
hyreskostnader i utsatta branscher och stöd till inställda eller uppskjutna
kulturevenemang. Även på socialförsäkringsområdet har det vidtagits
omfattande åtgärder. Regeringen följer utvecklingen noga och är beredd
att vidta ytterligare åtgärder om det behövs. Åtgärder som har ekonomiska
konsekvenser för staten förutsätter – som i alla andra fall – att riksdagen
har tilldelat regeringen nödvändiga befogenheter enligt regeringsformen,
riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

6

Det finns behov av ytterligare
möjligheter att motverka trängsel

Regeringens bedömning: Det finns behov av ytterligare möjligheter
att motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning.

18

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna instämmer
i eller har inga synpunkter på promemorians bedömning.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt Folkhälsomyndigheten
sker spridning av sjukdomen covid-19 framför allt vid nära kontakt mellan
personer genom så kallad droppsmitta. När en infekterad person nyser,
hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Smittan
kan ta sig in i kroppen via inandning eller genom att man rör med orena
händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun. Situationer där många
människor samlas har visat sig kunna orsaka en omfattande
smittspridning.
Nuvarande lagstiftning ger inte tillräckligt stöd för att begränsa
verksamheter i syfte att motverka trängsel och därmed förhindra smittspridning. I smittskyddslagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder
som riktar sig till människor. Smittskyddslagen avser i huvudsak åtgärder
i förhållande till enskilda personer som är eller misstänks vara smittade av
en sjukdom. Lagen innehåller normgivningsbemyndiganden som ger
utrymme för att meddela föreskrifter på lägre nivå än lag. Räckvidden i
fråga om smittskyddslagens normgivningsbemyndiganden är emellertid
oklar och det finns anledning att sätta i fråga om de ger tillräckligt stöd för
att vidta de åtgärder som kan behövas för att hantera spridningen av sjukdomen covid-19 (prop. 2019/20:155 s. 12 och 38 och bet. 2019/20:SoU20
s. 13). Det har alltså visat sig att smittskyddslagen inte ger tillräckliga
möjligheter att vidta förebyggande åtgärder för att motverka en omfattande
spridning av den samhällsfarliga sjukdomen covid-19. Regeringen anser
därför, i likhet med Lagrådet, att det finns behov av ytterligare
normgivningsbemyndiganden.
Risk för smittspridning uppstår när människor kommer i fysisk kontakt
med varandra. Vissa verksamheter och situationer medför särskilt stora
risker för smittspridning. Trängsel är i det sammanhanget en viktig faktor.
Verksamheter som bedrivs inomhus är typiskt sett mer riskfyllda än

verksamheter utomhus. Det har också betydelse under hur lång tid som Prop. 2020/21:79
människor uppehåller sig i närheten av varandra. Exempel på riskfyllda
miljöer är evenemang med publik, köpcentrum, kollektivtrafik och fester.
Vissa av dessa miljöer är inte möjliga att reglera med stöd av befintlig
lagstiftning. Det är troligt att det epidemiologiska läget under överskådlig
tid kommer att vara sådant att det är motiverat att vidta smittskyddsåtgärder i fråga om många olika typer av verksamheter. Det finns därför
behov av lagstiftning som ger det allmänna ytterligare möjligheter att
motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning.

7

Det bör införas en tillfällig covid-19-lag

Regeringens förslag: Det införs en tillfällig lag om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Regeringens bedömning: Den tillfälliga lagen bör
• ge det allmänna möjlighet att vidta åtgärder för att motverka trängsel
och på annat sätt förhindra smittspridning
• möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert
sätt
• så långt som möjligt göra det förutsebart vilka åtgärder som kan bli
aktuella
• ge möjlighet att meddela föreskrifter, som vid behov får inskränkas
till att gälla inom ett visst geografiskt område, och beslut i enskilda
fall
• tillhandahålla verktyg för att upprätthålla begränsningarna, t.ex. i
form av sanktioner och tillsyn.
Förslagen behöver utformas utifrån regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter.
Även förhållandet till EU-rätten behöver beaktas.
Den tillfälliga lagen bör inte reglera serveringsställen.
Promemorians förslag och bedömning överensstämmer i huvudsak
med regeringens. I promemorian görs ingen bedömning om förhållandet
till EU-rätten.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna, däribland
Barnombudsmannen, Göteborgs tingsrätt, Handelsanställdas förbund,
Justitiekanslern, Kammarrätten i Stockholm, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten
för stöd till trossamfund,
Polismyndigheten,
Region Stockholm,
Riksantikvarieämbetet, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen,
Strömstads kommun, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Kommuner och
Regioner, Svensk Scenkonst, Svensk Live och Svenska mässan, är positiva
till eller har inga synpunkter på promemorians förslag och bedömning.
Folkhälsomyndigheten ser positivt på lagförslaget som ett komplement till
befintliga regleringar, allmänna råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten påpekar att de flesta fall av smitta med covid-19 sker i
hemmet eller på arbetsplatsen, vilket innebär att det egna ansvaret och
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frivilligheten även fortsatt kommer att vara helt avgörande för att bromsa
smittspridningen. Stockholms universitet anser att lagförslaget är väl
motiverat och ändamålsenligt.
Riksdagens ombudsmän avstyrker lagförslaget i dess nuvarande form
mot bakgrund bl.a. av lagförslagets breda tillämpningsområde och
begränsade kontrollmekanismer. Även Civil Rights Defenders avstyrker
av liknande skäl lagförslaget så som det nu är utformat. Riksdagens
ombudsmän uttrycker förståelse för att det kan vara svårt att uttömmande
reglera vilka åtgärder som får vidtas med stöd av lagen, men anser att det
är angeläget att riksdagen så långt som möjligt kan förutse omfattningen
av en delegation och vilka föreskrifter som kan komma att meddelas med
stöd av bemyndigandena. Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation anser
att införandet av lagen inte är en bra väg att gå eftersom det sker alldeles
för sent.
Jönköpings kommun har ingen erinran mot förslaget i sak, men anser att
lagen borde ha införts i ett betydligt tidigare skede av pandemin.
Fastighetsägarna Sverige har förståelse för att regeringen mot bakgrund
av smittläget överväger ytterligare restriktioner, men ifrågasätter om
förslagen i promemorian har analyserats i erforderlig utsträckning.
Socialstyrelsen anser att uttrycket den smittsamma sjukdomen covid-19
bör användas i lagen.
Skälen för regeringens förslag och bedömning
Det bör införas en tillfällig covid-19-lag
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Smittskyddslagen innehåller grundläggande bestämmelser om samhällets
smittskydd. Enligt lagen har var och en ett personligt ansvar att förebygga
smittspridning (2 kap. 1 och 2 §§). Smittskyddslagen kompletteras av
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Myndigheten har
meddelat särskilda föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om
allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
Smittskyddslagens ramverk innehåller viktiga verktyg för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19. Befolkningen har under lång tid haft en
hög benägenhet att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd
och rekommendationer. Den svåra situation som har uppkommit till följd
av den pågående pandemin har emellertid aktualiserat behov av tvingande
åtgärder som inte kan vidtas inom ramen för smittskyddslagen. En sådan
åtgärd är regeringens beslut att med stöd av ordningslagen förbjuda
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med ett visst antal
deltagare.
Regeringen bedömer att det finns behov av ytterligare möjligheter att
motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning (avsnitt 6).
En sådan reglering bör av systematiska skäl inte tas in i ordningslagen. De
föreskrifter som behövs för att skapa sådana ökade möjligheter tar i
huvudsak sikte på frågor som avser smittskydd, dvs. andra ämnen än de
som huvudsakligen regleras i ordningslagen. En tänkbar lösning är att föra
in regleringen i smittskyddslagen, på liknande sätt som gjordes i fråga om
de tillfälliga normgivningsbemyndiganden som gällde under perioden den
18 april 2020–den 30 juni 2020 (prop. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20,
rskr. 2019/20:214). Regeringen anser emellertid att regleringen blir mer
överskådlig och lättillgänglig om den i stället tas in i en ny särskild lag. De

nya möjligheterna att motverka trängsel kan innebära betydande ingrepp i Prop. 2020/21:79
grundläggande fri- och rättigheter och även i övrigt få stor betydelse för
privatpersoner, civilsamhälle och företag. Möjligheterna bör därför bara
finnas under en begränsad tid. Genom en särskild lag kan det tydliggöras
att det är fråga om tillfälliga åtgärder för att hantera coronapandemin. Det
bör mot denna bakgrund införas en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19lagen).
Riksdagens ombudsmän och Civil Rights Defenders avstyrker lagförslaget i dess nuvarande form mot bakgrund bl.a. av lagförslagets breda
tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer. Regeringen
anser att det är ytterst angeläget att det allmänna skyndsamt ges
möjligheter att vidta ytterligare åtgärder för att motverka trängsel eller på
annat sätt förhindra spridning av sjukdomen covid-19. De frågor som
Riksdagens ombudsmän väcker behandlas i avsnitten 3, 8, 10, 11.1, 11.9,
16 och 17. Jönköpings kommun och Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation anser att lagen kommer för sent. Regeringen bedömer att den
föreslagna lagen kommer att fylla en viktig funktion under förhållandevis
lång tid framöver.
Socialstyrelsen anser att uttrycket den smittsamma sjukdomen covid-19
bör användas i lagen. Under den tid som den tillfälliga lagen föreslås gälla
kan det dock antas vara allmänt känt att covid-19 är en smittsam sjukdom.
Regeringen föredrar därför promemorians lagtextförslag.
Syftet med lagen
Den tillfälliga covid-19-lagen bör ge möjlighet för det allmänna att vidta
adekvata åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra
smittspridning. Det är inte möjligt att med säkerhet förutse hur pandemin
kommer att utvecklas och hur ingripande åtgärder som kan komma att bli
nödvändiga. Lagen bör därför ge utrymme för långtgående åtgärder för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Lagen bör samtidigt vara flexibel. Den bör göra det möjligt att vidta
träffsäkra åtgärder som förhindrar smittspridning utan att i onödan
begränsa verksamheter som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.
Lagen måste, som Lagrådet framhåller, utformas på ett sådant sätt att
det så långt som möjligt blir förutsebart vilka åtgärder som kan bli aktuella.
Som Riksdagens ombudsmän framhåller är det angeläget att riksdagen så
långt det är möjligt kan förutse omfattningen av en delegation av
normgivningsmakt och vilka föreskrifter som kan komma att meddelas
med stöd av de aktuella bemyndigandena. Det är dock inte lämpligt att
uttömmande ange vilka krav på smittskyddsåtgärder som får införas för
olika typer av verksamheter. Vilka åtgärder som är mest adekvata beror
både på den epidemiologiska utvecklingen och på det vid varje tidpunkt
aktuella kunskapsläget avseende spridning av sjukdomen covid-19.
Det är troligt att det under förhållandevis lång tid framöver kommer att
behöva finnas föreskrifter om särskilda begränsningar som tar sikte på att
motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. I vissa
situationer kommer sådana särskilda begränsningar att behöva gälla
nationellt, medan det i andra fall kan vara lämpligare med regionala eller
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lokala åtgärder. Erfarenheterna av pandemin visar att smittläget kan förändras snabbt, vilket kan göra det nödvändigt att införa nya begränsningar
med kort varsel. Om åtgärderna försenas kan det leda till ytterligare smittspridning, med ökad belastning på sjukvården och fler dödsfall som följd.
För att nya begränsningar ska kunna införas så snabbt som möjligt bör de
kunna beslutas av regeringen genom förordning och i vissa fall även
genom myndighetsföreskrifter. Det bör också finnas möjlighet att vid
behov inskränka föreskrifter till att gälla inom ett visst geografiskt område.
För att skapa ytterligare flexibilitet och träffsäkerhet bör lagen även ge
möjlighet att begränsa en viss verksamhet genom beslut i enskilda fall.
Flera av de särskilda begränsningar som övervägs i detta lagstiftningsärende kan redan nu komma till uttryck genom sådana allmänna råd och
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten får besluta om. Avsikten
med den nya lagen är att det ska bli möjligt att införa särskilda
begränsningar även genom bindande föreskrifter och beslut. För att
säkerställa att sådana föreskrifter och beslut följs, bör överträdelser av dem
leda till någon form av konsekvens. Lagen bör därför innehålla verktyg för
att upprätthålla de särskilda begränsningarna, t.ex. i form av sanktioner
och tillsyn.
Regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om
grundläggande fri- och rättigheter – en nödvändig utgångspunkt
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Den nya covid-19-lagen bör ge möjlighet för det allmänna att vidta
åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. De nya möjligheter som övervägs ger utrymme för betydande
ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter. Frågor om grundläggande frioch rättigheter regleras i regeringsformen och i den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (Europakonventionen), som gäller som lag.
Enligt regeringsformen är var och en gentemot det allmänna
tillförsäkrad mötes- och demonstrationsfrihet. Mötesfrihet innebär frihet
att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring
eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
Demonstrationsfrihet innebär frihet att anordna och delta i
demonstrationer på allmän plats. Mötes- och demonstrationsfriheten får
begränsas för att motverka farsot. En sådan begränsning får göras genom
lag eller, efter bemyndigande i lag, annan författning. Begränsningen får
göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett
demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte
heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen
såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart
på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (2 kap.
1, 20, 21 och 24 §§).
Regeringsformen anger att vars och ens egendom är tryggad genom att
ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon
enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla
att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när
det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen (2 kap. 15 §).
Rätten till egendom skyddas också genom Europakonventionen. Varje
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får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de
förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.
Dessa bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan
lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av
egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse (artikel 1 i det
första tilläggsprotokollet till konventionen). I regeringsformen finns också
en bestämmelse om näringsfrihet. Begränsningar i rätten att driva näring
eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna
intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller
företag (2 kap. 17 §).
Enligt regeringsformen är var och en gentemot det allmänna skyddad
mot frihetsberövanden. Ingen svensk medborgare får hindras att resa in i
riket. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet
att förflytta sig inom riket och att lämna det. Rörelsefriheten får under
vissa förutsättningar begränsas genom lag (2 kap. 7, 8, 20 och 21 §§).
Covid-19-lagen behöver utformas utifrån regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter. Även
förhållandet till EU-rätten behöver beaktas. Kraven i regeringsformen och
Europakonventionen kommer att behöva beaktas även vid utformningen
av föreskrifter som meddelas med stöd av de bemyndiganden som föreslås.
I det arbetet kan också EU-rättsliga regler behöva beaktas (avsnitt 18).
Serveringsställen bör inte regleras i lagen
Enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
ansvarar den som driver ett serveringsställe för att det vidtas vissa åtgärder
för att förhindra spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.
Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet
utövar tillsyn och får besluta de förelägganden och förbud som behövs för
att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Lagen är tidsbegränsad och
gäller till utgången av maj 2021. Eftersom det redan finns ett särskilt
regelverk för att förhindra smittspridning på serveringsställen, bör sådan
verksamhet inte regleras i covid-19-lagen. Däremot finns det skäl att
genom ändringar i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen utvidga möjligheterna att införa begränsningar som avser
serveringsställen (avsnitt 11.5).

8

Förhållandet till annan lagstiftning

Regeringens förslag: Lagen gäller utöver smittskyddslagen och
ordningslagen.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Riksdagens
ombudsmän, Förvaltningsrätten i Malmö och Göteborgs tingsrätt anser att
det bör förtydligas att den nya lagen har företräde framför smittskyddslagen och ordningslagen. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet
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har liknande synpunkter och väcker även frågan om förhållandet till vissa
andra lagar.
Skälen för regeringens förslag: Det viktiga verktyg för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 som smittskyddslagens ramverk innebär
bör behållas. Det finns ingen anledning att föra över alla bestämmelser
som kan ha betydelse för hanteringen av coronapandemin till den nya
lagen. Covid-19-lagen bör därför gälla utöver smittskyddslagen.
Regeringen får enligt ordningslagen föreskriva att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas inom ett visst område,
om det är nödvändigt för att motverka epidemi. Under samma
förutsättningar får en länsstyrelse, efter regeringens bemyndigande, i fråga
om länet eller en del av det föreskriva att allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar inte får hållas (2 kap. 15 §). Vidare får
Polismyndigheten vägra tillstånd till en allmän sammankomst om det är
nödvändigt för att motverka epidemi (2 kap. 10 §). Den nya lagen bör ge
möjligheter att generellt motverka trängsel för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. För att regleringen ska bli sammanhållen, enhetlig
och överskådlig bör lagen behandla också sådant som för närvarande
regleras i ordningslagen. Därmed blir det möjligt att upphäva förbudsförordningen och i stället införa begränsningar som avser allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar i syfte att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19 med stöd av den nya lagen. Däremot är det inte
aktuellt att ta bort bemyndigandena i ordningslagen, eftersom de kan
behöva användas t.ex. om det skulle uppkomma en annan epidemi än
coronapandemin. Ordningslagens reglering bör alltså finnas kvar och den
nya lagen bör gälla utöver ordningslagen.
Som Riksdagens ombudsmän, Förvaltningsrätten i Malmö och
Göteborgs tingsrätt uppmärksammar innebär förslaget att den nya lagen
har företräde framför smittskyddslagen och ordningslagen. Det innebär
bl.a. att det förslag till normgivningsbemyndiganden som behandlas i
avsnitt 11.1 har företräde framför 2 kap. 15 § ordningslagen. Bestämmelserna i 2 kap. 15 § ordningslagen ska alltså inte användas för att för att
vidta åtgärder relaterade till sjukdomen covid-19 under den tid som den
tillfälliga lagen gäller.
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet väcker frågan om
förhållandet till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, epizootilagen (1999:657) och lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m. Serveringsställen bör inte regleras särskilt i den nya lagen
(avsnitt 7). Det kan dock inte uteslutas att serveringsställen kan komma att
omfattas av en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av
lagen, t.ex. när det gäller restauranger i köpcentrum (avsnitt 11.3).
Regeringen bedömer att det med undantag för förslaget avseende platser
för privata sammankomster (avsnitt 11.6) saknas anledning att i den
tillfälliga covid-19-lagen reglera förhållandet till lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Något sådant behov synes inte
heller föreligga när det gäller epizootilagen eller lagen om provtagning på
djur, m.m.

9

Skyldighet att förebygga smittspridning
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Regeringens förslag: Var och en ska genom uppmärksamhet och
rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
Den som bedriver eller ansvarar för en verksamhet som omfattas av
lagen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.
Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag.
Skälen för regeringens förslag: Enligt smittskyddslagen ska var och
en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till
att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som vet eller har
anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är
skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.
Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig
att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon
kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring
kan uppkomma (2 kap. 1 och 2 §§). Enligt Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd är var och en skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av sjukdomen
covid-19. För att undvika smittspridning bör var och en bl.a. stanna hemma
vid symtom på sjukdomen covid-19, tvätta händerna ofta och noggrant
eller använda handdesinfektion och hålla sig informerad om särskilda
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala
smittskyddsläkaren. Folkhälsomyndigheten har även beslutat specifika
allmänna råd för exempelvis arbetsplatser, kollektivtrafik, handel och
idrottsföreningar.
Smittskyddslagens bestämmelser och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer är av central betydelse för
samhällets möjligheter att motverka spridning av sjukdomen covid-19. Ett
framgångsrikt smittskyddsarbete förutsätter att enskilda tar ett stort ansvar.
Regeringen anser att alla människors ansvar för att förhindra smittspridning bör komma till uttryck inte bara i smittskyddslagen utan även i
den nya lagen. I lagen bör det därför anges att var och en genom
uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Folksamlingar och trängsel medför risker för smittspridning. Den som
bedriver en verksamhet där människor samlas har därför ett särskilt ansvar
för att förhindra smittspridning. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska alla verksamheter i Sverige säkerställa att de vidtar lämpliga
åtgärder för att undvika spridning av sjukdomen covid-19. Många
verksamheter kan bedrivas på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt. Om
verksamhetsutövarna tar sitt ansvar och vidtar lämpliga smittskyddsåtgärder, minskar behovet av tvingande åtgärder. Det bör i den tillfälliga
lagen komma till uttryck att smittskyddsåtgärder i första hand bör vidtas
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på initiativ av den som bedriver eller ansvarar för en verksamhet. Lagen
föreslås omfatta många slags verksamheter och en lagreglering av vilka
smittskyddsåtgärder som ska vidtas måste därför utformas mera
övergripande. Regleringen kan lämpligen innebära att den som bedriver
eller ansvarar för en verksamhet som omfattas av lagen ska vidta lämpliga
åtgärder för att förhindra smittspridning. Vidare bör det i lagen anges att
verksamheten så långt som möjligt ska bedrivas på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra.

10

Allmänna förutsättningar för särskilda
begränsningar

Regeringens förslag: Föreskrifter och beslut om särskilda
begränsningar får meddelas endast om det är nödvändigt för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som
är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för
smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för
att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Juridiska
fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet ifrågasätter om den föreslagna
proportionalitetsbestämmelsen behövs. Barnombudsmannen framhåller
betydelsen av barns behov av att delta i fritidsverksamheter.
Folkhälsomyndigheten anser att det av lagen eller förarbetena till lagen bör
framgå att barns och ungas behov bör beaktas särskilt. Liknande
synpunkter lämnas av Riksidrottsförbundet. Visita, Svenska Nöjesparksföreningen, Riksidrottsförbundet och Jernhusen AB betonar vikten av att
det görs noggranna proportionalitetsbedömningar. Liknande synpunkter
lämnas av Statens Kulturråd och Svensk Handel. Svenska kyrkan
understryker att religionsfriheten och möjligheten att utöva religion,
enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet som inte ska
begränsas. Det är därför av stor vikt att den nu föreslagna begränsningen
endast gäller så länge som det är motiverat med hänsyn till
smittspridningen. Riksdagens ombudsmän anför att de närmare
bedömningarna av om enskilda åtgärder är ändamålsenliga för att
förhindra smittspridning och av deras negativa konsekvenser för enskilda,
företag och civilsamhället, till stora delar får göras i samband med att
enskilda föreskrifter beslutas, vilket innebär en otydlighet som försvårar
bedömningen av förslagets rimlighet. Riksdagens ombudsmän anser
vidare att det är viktigt att föreskrifter och beslut inte gäller längre än vad
som är absolut nödvändigt och att giltighetstiden omprövas kontinuerligt.
Det bör enligt Riksdagens ombudsmän därför övervägas en reglering av
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stöd av lagen. Visita är inne på samma linje. Folkhälsomyndigheten anser
att föreskrifter om stängning av verksamheter bör vara föremål för en
obligatorisk omprövning efter en viss tid, t.ex. två veckor.
Skälen för regeringens förslag: Ett av syftena med den nya covid-19lagen är att ge det allmänna möjlighet att minska risken för smittspridning,
utan att i onödan begränsa verksamheter som kan bedrivas på ett sätt som
är säkert från smittskyddssynpunkt. För att detta syfte ska uppnås bör det
ställas vissa grundläggande krav på särskilda begränsningar som införs
med stöd av lagen.
En första förutsättning bör vara att de särskilda begränsningarna är
nödvändiga för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det bör
alltså finnas en koppling mellan begränsningen och den eftersträvade
effekten på smittspridningen. Riksdagens ombudsmän och Riksidrottsförbundet anser att det är viktigt att föreskrifter och beslut inte gäller längre
än vad som är absolut nödvändigt och att giltighetstiden omprövas
kontinuerligt. Regeringen delar denna uppfattning och anser att det följer
redan av det föreslagna kravet på nödvändighet. Det finns inte anledning
att utöver detta reglera frågan om giltighetstiden av de föreskrifter och
beslut som får meddelas med stöd av lagen. Av samma skäl bör det inte
heller, som Folkhälsomyndigheten efterfrågar, införas ett krav på att
föreskrifter ska omprövas efter en viss tid.
I smittskyddslagen finns bestämmelser om allmänna riktlinjer för
smittskyddet. Riktlinjerna innebär bl.a. att smittskyddsåtgärder ska bygga
på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte får vara mer långtgående
än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.
Åtgärderna ska vidtas med respekt för alla människors lika värde och
enskildas integritet. Med anledning av Barnombudsmannens synpunkter
vill regeringen lyfta fram bestämmelsen om att när åtgärder rör barn ska
det särskilt beaktas vad barnets bästa kräver (1 kap. 4 § smittskyddslagen).
Som Barnombudsmannen också framhåller är det av yttersta vikt att alla
aktörer kontinuerligt genomför barnrättsliga analyser inför beslut och
åtgärder med anledning av sjukdomen covid-19. Analyserna ska utgå från
barnets rättigheter i enlighet med Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen) och beskriva vilka konsekvenser
som en avsedd åtgärd kan få för barnets rättigheter.
De allmänna riktlinjerna för smittskyddet bör vara vägledande även vid
beslut om särskilda begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Av
särskild vikt är att sådana begränsningar ska vara proportionerliga. Som
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet påpekar finns det
bestämmelser om proportionalitet i regeringsformen och förvaltningslagen
(2017:900) som aktualiseras när föreskrifter och beslut meddelas med stöd
av den föreslagna lagen. Regeringen ser trots detta ett stort värde i att
frågan om proportionalitet regleras särskilt i lagen. I covid-19-lagen bör
det därför uttryckligen anges att föreskrifter och beslut om särskilda
begränsningar inte får vara mer långtgående än vad som är försvarligt med
hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
Kravet på proportionalitet innebär att det ska göras en avvägning mellan
vad som kan uppnås genom åtgärden i fråga om minskad smittspridning
och de negativa konsekvenser som åtgärden kan förväntas få. Tänkbara
exempel på positiva effekter kan vara minskad sjuklighet och dödlighet i
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sjukdomen covid-19 samt minskad belastning på sjukvården. Tänkbara
exempel på negativa effekter kan vara försämrad folkhälsa i andra
avseenden än sjukdom i covid-19, inskränkningar i grundläggande fri- och
rättigheter som mötesfrihet, demonstrationsfrihet, näringsfrihet och
egendomsskydd, samt negativa ekonomiska konsekvenser för privatpersoner, civilsamhälle och företag. Vad som är en proportionerlig åtgärd
beror bl.a. på hur omfattande smittspridningen är vid den aktuella
tidpunkten eller kan förväntas bli inom en nära framtid. Om det
förekommer eller finns en överhängande risk för en omfattande
smittspridning, kan det vara motiverat med mer långtgående åtgärder. Vid
proportionalitetsbedömningen bör det, i enlighet med de allmänna riktlinjer för smittskyddet som anges i smittskyddslagen och som Folkhälsomyndigheten framhåller, särskilt beaktas vad barnets bästa kräver. Som
Barnombudsmannen och Riksidrottsförbundet uppmärksammar innebär
det bl.a. att barns behov av att delta i olika typer av fritidsaktiviteter ska
tillmätas stor vikt.
Inom ramen för detta lagstiftningsärende kan det endast anges allmänna
riktlinjer för hur proportionalitetsbedömningen bör göras. Den konkreta
avvägningen måste, som Riksdagens ombudsmän anför, göras i samband
med att föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar tas fram.
Åtgärder för att förhindra smittspridning bör inte i onödan begränsa
verksamheter som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert
sätt. Hur stor risk för smittspridning som uppstår när människor samlas
beror på en mängd olika faktorer, t.ex. hur lång tid aktiviteten pågår och
om den äger rum inomhus eller utomhus. Olika verksamheter skiljer sig
också åt i fråga om vilka smittskyddsåtgärder som är möjliga att vidta. Om
behov av en särskild begränsning aktualiseras bör det alltid övervägas om
vissa slags verksamheter helt kan undantas, eller om den särskilda
begränsningen kan anpassas med hänsyn till de förutsättningar som finns
i de aktuella verksamheterna.
Regeringen anser att det mot denna bakgrund bör anges i covid-19-lagen
att föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar bör utformas med
beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter och
förutsättningarna för att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att
förhindra smittspridning.

11

Bemyndiganden att meddela föreskrifter
om särskilda begränsningar

11.1

Allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
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Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att den som anordnar en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska vidta smittskyddsåtgärder.
Sådana föreskrifter får innebära krav på
• begränsning av antalet deltagare
• minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser
• begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen
• andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar inte får hållas.
Det införs en bestämmelse i ordningslagen som upplyser om detta.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorians lagförslag anges inte uttryckligen att föreskrifter om förbud
får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Svensk Scenkonst och
Svensk Live anser att det bör vara möjligt att meddela föreskrifter om en
högsta tillåten andel av den totala publikkapaciteten. Även Riksidrottsförbundet ser positivt på möjligheten att införa mer träffsäkra
begränsningar där hänsyn kan tas till olika typer av arrangemang och till
arenakapacitet eller att ett arrangemang genomförs på stora ytor utomhus.
Folkhälsomyndigheten anser att ordet personer ska användas i stället för
ordet deltagare. Svensk Scenkonst anser däremot att ordet deltagare ska
användas på samma sätt som enligt ordningslagen, dvs. att personal
exkluderas. Andra definitioner skulle enligt föreningen medföra att en rad
nya gränsdragningsproblem och praktiska svårigheter uppstår i samband
med konserter och föreställningar.
Kammarrätten i Stockholm anser, mot bakgrund av de potentiellt
långtgående åtgärder som möjliggörs, att promemorians lagförslag som
innebär att föreskrifterna får avse andra åtgärder för att förhindra
smittspridning bör snävas in och i stället avse andra åtgärder av liknande
slag för att förhindra smittspridning. Svenskt Näringsliv och Region
Stockholm lämnar liknande synpunkter. Riksdagens ombudsmän
ifrågasätter varför de föreslagna bemyndigandena inte villkoras av att
riksdagens beslut inte kan avvaktas. Företagarna lämnar liknande
synpunkter. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet anser att det
i den föreslagna lagen uttryckligen bör anges att definitionerna av
uttrycken allmän sammankomst och offentlig tillställning är desamma som
enligt ordningslagen. Juridiska fakultetsstyrelsen ser också ett behov av en
reglering om cirkusföreställningar som motsvarar den som finns i 2 kap.
2 § ordningslagen. Stockholms universitet och Göteborgs tingsrätt anser
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att det bör klargöras om krav på munskydd kan införas med stöd av lagen.
Lunds kommun anser att förbud ska få beslutas endast om det finns
synnerliga skäl. Svensk Live anser att covid-19-lagen tydligare bör öppna
för en möjlighet att låta arrangören få göra en bedömning av hur stor publik
som kan tas emot på ett säkert sätt. Svenska kyrkan och Sveriges kristna
råd framhåller att fortsatt hänsyn bör tas till att begravningar ska kunna
genomföras.
Skälen för regeringens förslag: Risk för spridning av sjukdomen
covid-19 uppkommer när människor kommer i fysisk kontakt med
varandra. Särskilt stora risker uppkommer om det samlas många
människor under lång tid på en begränsad yta. Ett sammanhang där sådana
situationer kan uppstå är vid sådana allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen, t.ex. konserter,
idrottsevenemang och demonstrationer. Mot bakgrund av de särskilda
risker som finns i dessa sammanhang bör det vara möjligt att införa
särskilda begränsningar som avser allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar i syfte att förhindra smittspridning.
Vad som utgör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
regleras i ordningslagen. Med allmän sammankomst avses bl.a.
demonstrationer, sammankomster som hålls för religionsutövning, teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas. För att en sammankomst ska anses
som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten
har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor
som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst (2 kap. 1 §). Med offentlig tillställning avses bl.a. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och
mässor samt andra tillställningar som inte är att anse som allmänna
sammankomster. För att en tillställning ska anses som offentlig krävs med
vissa undantag att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har
tillträde till den (2 kap. 3 §). Definitionerna omfattar ett brett spektrum av
verksamheter med skilda förutsättningar att bedriva verksamhet på ett från
smittskyddssynpunkt säkert sätt. En reglering som omfattar allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar måste därför ge utrymme för
att kunna anpassa kraven utifrån de förutsättningar som gäller för olika
typer av verksamheter.
Enligt ordningslagen får regeringen meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas, om det
är nödvändigt för att motverka epidemi (2 kap. 15 §). Bemyndigandet
innebär en möjlighet för regeringen att begränsa vissa evenemang och har
därmed fyllt en viktig funktion under den inledande delen av den pågående
pandemin.
Samtidigt kan det konstateras att huvudsyftet med ordningslagen är att
upprätthålla allmän ordning och säkerhet, inte att förhindra spridning av
smittsamma sjukdomar. Vidare utgår bemyndigandet från att de
föreskrifter som får meddelas ska innebära ett förbud mot att hålla
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regeringen anser
att det därför är lämpligt att det i den tillfälliga covid-19-lagen införs ett
särskilt normgivningsbemyndigande som på ett tydligare sätt ger utrymme
för att ställa krav på smittskyddsåtgärder.
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typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utifrån
möjligheterna att bedriva en smittskyddssäker verksamhet. Ett närliggande
problem är att bemyndigandet i ordningslagen inte ger utrymme för
Folkhälsomyndigheten att meddela mer detaljerade föreskrifter om krav
på smittskyddsåtgärder. Ordningslagen innehåller dessutom ett begränsat
antal mekanismer för att upprätthålla begränsningar som avser allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar, främst i form av tillståndskrav, polisiära befogenheter och straffrättsliga sanktioner. Det finns
exempelvis inte några bestämmelser i ordningslagen om tillsyn eller
vitesförelägganden. Covid-19-lagen bör därför utformas på ett sätt som
möjliggör detta.
En första fråga är om den nya regleringen bör använda ordningslagens
uttryck allmän sammankomst och offentlig tillställning eller om verksamheterna bör definieras på något annat sätt. Regeringen anser att det finns
starka skäl för att använda definitionerna i ordningslagen. Uttrycken
allmän sammankomst och offentlig tillställning är invanda och
avgränsade. Nya uttryck som helt eller delvis överlappar uttrycken i
ordningslagen riskerar att skapa både oklarhet och bristande förutsebarhet.
Polismyndigheten bör ha kvar myndighetens nuvarande uppgifter när det
gäller tillståndsprövning och befogenhet att ställa in och upplösa allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar (se vidare avsnitten 12.2 och
13.2). Det finns därför ett värde i att terminologin i covid-19-lagen
stämmer överens med ordningslagens terminologi. Regeringen bedömer
mot denna bakgrund att uttrycken allmän sammankomst och offentlig tillställning bör användas i den tillfälliga lagen. Uttrycken bör ges samma
innebörd som de har i 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen. Regeringen anser till
skillnad från Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet att detta inte
behöver komma till uttryck i lagtexten. Avsikten är att även cirkusföreställningar ska omfattas (jfr 2 kap. 2 § ordningslagen).
Vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan dra till
sig tusentals deltagare. Den nya covid-19-lagen bör ge möjligheter att
införa särskilda begränsningar i fråga om sådana typer av större
arrangemang. Det finns också allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar där behovet av särskilda begränsningar kan vara mindre. Det
är dock förenat med svårigheter att i lag ange dessa verksamheter. En
sådan precisering skulle oundvikligen innebära att vissa verksamheter där
risken för smittspridning är liten utelämnas. Det framstår inte heller som
en lämplig lösning att uttömmande ange vissa typer av allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar som ska kunna bli föremål
för särskilda begränsningar, eftersom vissa verksamheter som kan vara
riskfyllda ur ett smittskyddsperspektiv då skulle riskera att falla utanför
lagens tillämpningsområde. Regeringen anser mot denna bakgrund att all
verksamhet som omfattas av 2 kap. ordningslagen bör vara möjlig att
begränsa med stöd av covid-19-lagen. Eventuella undantag för vissa typer
av verksamheter bör regleras på lägre normgivningsnivå än lag.
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska inte kunna
begränsas i större utsträckning än vad som är nödvändigt och
proportionerligt. Regeringen konstaterar att även under en pandemi måste
eventuella ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter övervägas noga.
Det bör beaktas att inskränkningar kan få betydelse för medborgarnas
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möjligheter att genom demonstrationer uttrycka sina åsikter, att genom
möten utöva sin religion och att vid kulturevenemang använda sin
yttrandefrihet. Begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar kan dessutom påverka möjligheterna att bedriva vissa
former av näringsverksamhet och kan därmed innebära ett ingrepp i
egendomsskyddet och näringsfriheten. Ett ingrepp i de aktuella fri- och
rättigheterna får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Vilka särskilda begränsningar som kan anses proportionerliga är
beroende av hur omfattande smittspridningen är vid den aktuella
tidpunkten eller kan förväntas bli inom en nära framtid. Regeringen
bedömer att det inte kan uteslutas att det epidemiologiska läget med
anledning av den pågående pandemin tidvis kan komma att vara så
allvarligt att det skulle vara en proportionerlig åtgärd att för en begränsad
tid helt förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Den tillfälliga covid-19-lagen bör därför ge utrymme för en sådan åtgärd.
Av detta följer att även mindre långtgående begränsningar av allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar kan vara en proportionerlig
åtgärd. Lagen bör därför ge utrymme även för sådana särskilda
begränsningar. Det bör understrykas att en begränsning av mötes- och
demonstrationsfriheten inte får sträcka sig så långt att begränsningen utgör
ett hot mot den fria åsiktsbildningen som en av folkstyrelsens grundvalar
(2 kap. 21 § regeringsformen).
Regeringen bör mot denna bakgrund som en yttersta åtgärd få meddela
föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
inte får hållas. Sådana föreskrifter ska underställas riksdagens prövning
(avsnitt 11.9). Som Lagrådet föreslår bör det av lagtexten uttryckligen
framgå att sådana föreskrifter får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga. Regeringen anser, till skillnad från Lunds
kommun, inte att det därutöver bör krävas synnerliga skäl för en sådan
åtgärd. Utgångspunkten bör vara att de särskilda begränsningar som införs
ska vara mindre långtgående än ett förbud. I de allra flesta fall kommer det
att vara tillräckligt att verksamheter anpassas på ett sätt som minskar
risken för smittspridning. Regeringen bör därför få meddela föreskrifter
om att den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning ska vidta smittskyddsåtgärder.
Sådana föreskrifter bör för det första få innebära krav på begränsning av
antalet deltagare. En deltagarbegränsning kan vara utformad på flera olika
sätt. Begränsningen bör t.ex. kunna göras beroende av storleken på den
lokal eller det område där den allmänna sammankomsten eller offentliga
tillställningen ska hållas. Det förutsätter dock att det går att utforma en
reglering som är tillräckligt tydlig för anordnaren. Det måste också vara
möjligt att i praktiken kontrollera efterlevnaden av en särskild begränsning
av antalet deltagare. Det bör vidare vara möjligt att beakta om aktiviteten
ska anordnas inomhus eller utomhus och om det kommer att finnas
sittplatser. För att inte i onödan begränsa möjligheterna bör covid-19-lagen
utformas på så sätt att det anges att en föreskrift får innebära krav på
begränsning av antalet deltagare. Som Svensk Scenkonst och Svensk Live
efterfrågar innebär det en möjlighet att reglera en högsta tillåten andel av
den totala publikkapaciteten. Det blir också möjligt att, som Riksidrotts-
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genomföras på.
Ordet deltagare används i ordningslagen och förbudsförordningen.
Ordet är således vedertaget i förhållande till allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar och det framstår därför, trots de synpunkter som
Folkhälsomyndigheten framför, som lämpligt att använda det även i den
nya covid-19-lagen. Enligt Polismyndighetens tillämpning av förbudsförordningen omfattar ordet som huvudregel de personer som samtidigt
besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Som
deltagare räknas därför inte funktionärer, ordningsvakter eller annan
personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Vid exempelvis en
teaterföreställning eller en konsert räknas således publiken som deltagare
men däremot inte ensemblen eller de musiker som uppträder. Vid
idrottstävlingar räknas dock idrottsutövare som deltagare när det gäller
motionslopp, men inte när det gäller exempelvis fotbollsmatcher. Vilka
som avses med ordet deltagare kan således variera beroende på vilken typ
av allmän sammankomst eller offentlig tillställning det är fråga om. Om
föreskrifter om krav på särskilda begränsningar av antalet deltagare tas
fram bör det därför eftersträvas tydlighet i fråga om vilka personer som
ska omfattas av begränsningarna.
Föreskrifter om särskilda begränsningar i fråga om allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar bör enligt regeringens
uppfattning vidare, på liknande sätt som enligt förbudsförordningen,
kunna innebära krav på minsta tillåtna avstånd mellan personer med
anvisade platser. Det bör också vara möjligt att begränsa tiden för
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det kan t.ex. gälla
hur lång tid en sådan sammankomst eller tillställning får pågå eller under
vilka tider på dygnet den får hållas. Det finns även andra smittskyddsåtgärder som skulle kunna vara lämpliga, t.ex. möjligheter till handtvätt
och rutiner för in- och utpassage. Vilka åtgärder som kommer att bedömas
som mest adekvata beror både på verksamhetens karaktär och aktuellt
kunskapsläge avseende spridningen av sjukdomen covid-19. Regeringen
anser att det mot denna bakgrund inte är lämpligt att i den tillfälliga covid19-lagen införa en uttömmande uppräkning av smittskyddsåtgärder. I
stället bör det anges att föreskrifterna får innebära krav på andra åtgärder
för att förhindra smittspridning. Som Stockholms universitet och
Göteborgs tingsrätt uppmärksammar kan ett sådant krav t.ex. innebära att
deltagarna vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska
använda munskydd. Föreskrifter om krav på munskydd kan även meddelas
med stöd av de bemyndiganden som behandlas i avsnitten 11.2–4 och 11.6.
Regeringen anser att de föreslagna bemyndigandena bör utformas så att
det är verksamhetsutövaren som ska se till att kravet följs. Covid-19-lagen
ger inte stöd för att införa en föreskrift om krav på att använda munskydd
som riktar sig till var och en i samhället.
Regeringen bedömer att en sådan avgränsning av det föreslagna
normgivningsbemyndigandet som Kammarrätten i Stockholm, Svenskt
Näringsliv, Företagarna och Region Stockholm efterfrågar skulle riskera
att onödigt begränsa de krav på smittskyddsåtgärder som kan ställas.
Regeringen föredrar därför promemorians lagtextförslag.
Vid utformningen av de föreskrifter som ska få meddelas med stöd av
den föreslagna lagen bör det beaktas att ett visst arrangemang kan falla in
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under flera olika kategorier i ordningslagen. Det kan t.ex. vara fråga om
en danstillställning vid en demonstration eller en konsert i samband med
en idrottstävling. Regeringen anser att det bör eftersträvas att verksamheter
inte ska behöva förhålla sig till flera olika regelverk om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I de fall
som en viss verksamhet omfattas av flera regelverk måste det säkerställas
att de krav på smittskyddsåtgärder som ställs inte är oförenliga med
varandra. De särskilda begränsningarna bör också ges en så enkel och
tydlig utformning som möjligt.
Enligt ordningslagen är det endast regeringen som har möjlighet att av
smittskyddsskäl meddela föreskrifter om nationella begränsningar av
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ett syfte med den
nya covid-19-lagen är att ge utrymme för en mer detaljerad och träffsäker
reglering än den som nu finns i förbudsförordningen. Enligt regeringen
framstår det därför som ändamålsenligt att föreskrifter om krav på
smittskyddsåtgärder ska kunna meddelas även på lägre normgivningsnivå
än förordning. Den myndighet som regeringen bestämmer bör därför få
meddela sådana föreskrifter. Det ligger nära till hands att i förordning ge
ett sådant bemyndigande till Folkhälsomyndigheten, som är den myndighet som ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå.
Förslaget ger även utrymme för regeringen att bemyndiga t.ex. länsstyrelserna att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar på regional
nivå.
Riksdagens ombudsmän och Företagarna väcker frågan om huruvida
bemyndigandena bör villkoras av att riksdagens beslut inte kan avvaktas,
i vart fall när det gäller de mest ingripande åtgärderna. Ett sådant villkor
infördes i samband med riksdagsbehandlingen av propositionen Tillfälliga
bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som
orsakar covid-19 (bet. 2019/20:SoU20 s. 14–16, 41 och 43, jfr prop.
2019/20:155). Enligt den nu föreslagna covid-19-lagen får regeringen, om
andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om
att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas.
Sådana föreskrifter får meddelas endast om det är nödvändigt och
proportionerligt i förhållande till syftet att förhindra smittspridning.
Regeringen bedömer att en sådan åtgärd kan bli aktuell endast om
smittspridningen vid den aktuella tidpunkten är eller kan förväntas bli
mycket omfattande. Om åtgärderna försenas, kan det leda till ytterligare
smittspridning, ökad sjuklighet och dödlighet samt ökad belastning på
sjukvården. I en sådan situation torde riksdagens beslut inte kunna
avvaktas. Regeringen anser att det därför inte finns behov av ett sådant
villkor som fanns i de tillfälliga bemyndigandena i smittskyddslagen.
När det gäller mindre ingripande åtgärder, t.ex. ett krav på rutiner för inoch utpassage, är det i och för sig tänkbart att riksdagens beslut skulle
kunna avvaktas. Det framstår dock enligt regeringens uppfattning inte som
lämpligt att krav på smittskyddsåtgärder i ett sådant fall skulle behöva
regleras i lag. En sådan ordning skulle motverka ett av covid-19-lagens
syften, nämligen att ge utrymme för en flexibel och träffsäker reglering
som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett
från smittskyddssynpunkt säkert sätt. Motsvarande överväganden gör sig
gällande för de normgivningsbemyndiganden som behandlas i avsnitten
11.2–7.

Förslaget innebär att både ordningslagen och den nya covid-19-lagen Prop. 2020/21:79
kommer att innehålla bestämmelser om begränsningar av allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar. För tydlighets skull bör det
i ordningslagen införas en bestämmelse som upplyser om att det i covid19-lagen finns bestämmelser om särskilda begränsningar av allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar.

11.2

Platser för fritids- eller kulturverksamhet

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver
verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet ska vidta
smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
• begränsning av antalet besökare
• begränsning av öppettider
• andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet
ska hållas stängda.
I lagtexten anges gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek,
museer, djurparker och campingplatser som exempel på platser för
fritids- eller kulturverksamhet. Lagen omfattar endast platser för fritidseller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorians lagförslag anges inte uttryckligen att föreskrifter om
nedstängning får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms
otillräckliga. I promemorian föreslås en definition av uttrycket platser för
fritids- eller kulturverksamhet. I promemorians lagförslag anges inte att
enbart platser för fritids- eller kulturverksamhet som öppna för
allmänheten omfattas.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Svensk biblioteksförening ställer sig bakom förslaget att den föreslagna lagen ska omfatta
landets bibliotek, men anser att biblioteken bör regleras skilt från
exempelvis gym och campingplatser. Kungl. biblioteket anser att
begreppet bibliotek inte är tillräckligt tydligt definierat. Vidare framhåller
Kungl. biblioteket det samhällsviktiga uppdrag som biblioteken har. Lunds
universitet väcker frågan om även andra bibliotek än folkbibliotek
omfattas av förslaget. Region Kalmar län anser att även nöjesparker bör
anges som exempel på en plats för fritids- eller kulturverksamhet.
Stockholms universitet anser att det bör klargöras att lagen kan användas
för att införa särskilda begränsningar avseende skidanläggningar.
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet anser att definitionen av
uttrycket platser för fritids- eller kulturverksamhet inte är tydlig. Juridiska
fakultetsstyrelsen väcker också frågan om lokaler som tillhör bostadsrättsföreningar och arbetsplatser omfattas. Försvarsmakten anser att det i
lagtexten bör förtydligas att det endast är platser dit allmänheten har
tillträde som avses. Sveriges Kommuner och Regioner anför att det i fråga
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om campingplatser bör beaktas att sådana kan inrymma permanenta
boenden. Umeå universitet anser att det bör finnas en undantagsregel som
möjliggör för universitetsbibliotek att hålla öppet för universitetets
anställda och studenter. Stockholms universitet anser att många av
förslagen som avser delegation av normgivningsmakt kan komma att
påverka rörelsefriheten, antingen var för sig eller sedda tillsammans.
Skälen för regeringens förslag: När människor kommer i fysisk
kontakt med varandra uppkommer risk för smittspridning. Det gäller
särskilt när många människor samlas under lång tid på en begränsad yta.
En typ av plats där sådana situationer kan uppstå är platser för fritids- eller
kulturverksamhet, t.ex. gym, badhus, bibliotek och museer. Mot bakgrund
av de särskilda risker som finns i dessa sammanhang anser regeringen att
det bör vara möjligt att införa särskilda begränsningar som avser platser
för fritids- eller kulturverksamhet i syfte att förhindra smittspridning.
Det finns vissa författningstekniska svårigheter med att tydligt avgränsa
vilka typer av verksamheter som bör kunna bli föremål för särskilda
begränsningar med stöd av covid-19-lagen. En uttömmande uppräkning
riskerar att utelämna verksamhetstyper som i ett senare skede visar sig
medföra stora risker för smittspridning. Det framstår därför som ett bättre
alternativ att låta regleringen omfatta alla platser för fritids- eller kulturverksamhet. För att bidra till ökad tydlighet anser regeringen att det i den
tillfälliga lagen bör anges flera exempel på sådana platser: gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker och campingplatser. I
promemorian föreslås att detta ska göras genom en definition av uttrycket
platser för fritids- eller kulturverksamhet. Som Juridiska fakultetsstyrelsen
vid Lunds universitet framhåller kan promemorians förslag uppfattas som
otydligt. Det framstår därför som lämpligare att i stället för en definition
ta in en exemplifierande uppräkning i lagen. De ord som används som
exempel på platser för fritids- eller kulturverksamhet bör ges samma
innebörd som de har i allmänt språkbruk. Regleringen bör endast omfatta
platser som är öppna för allmänheten. Som Lagrådet och Försvarsmakten
föreslår bör detta krav av tydlighetsskäl föras in i lagtexten. Lokaler som
tillhör bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser och som inte är
tillgängliga för utomstående omfattas inte av förslaget. Riskerna för
smittspridning kan skilja sig åt mellan olika typer av verksamheter, men
eventuella undantag bör regleras på lägre normgivningsnivå än lag.
Som Stockholms universitet uppmärksammar är skidanläggningar ett
exempel på sportanläggningar.
Regeringen anser att ordet bibliotek bör ha den innebörd som det har i
allmänt språkbruk, dvs. en plats där allmänheten får låna eller på annat sätt
får tillgång till litteratur och får tillgång till information. Ordet bibliotek
kan omfatta t.ex. folkbibliotek, men också andra bibliotek som är öppna
för allmänheten. Det bör inte ha någon betydelse om verksamheten är
finansierad med privata eller offentliga medel.
Med ordet museum bör, i linje med definitionen i 2 § museilagen
(2017:563), avses en institution som är öppen för allmänheten och som
ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och
människans omvärld.
Region Kalmar län anser att även nöjesparker bör anges som exempel
på en plats för fritids- eller kulturverksamhet. Regeringen instämmer i att
nöjesparker är en plats för fritids- eller kulturverksamhet, men anser att det
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Kommuner och Regioners uppfattning att det i fråga om eventuella
överväganden kring särskilda begränsningar för campingplatser, bör
beaktas att sådana kan inrymma boenden som är mer eller mindre
permanenta.
Platser för fritids- eller kulturverksamhet bör inte kunna begränsas i
större utsträckning än vad som är nödvändigt och proportionerligt. Det
måste i det sammanhanget beaktas att särskilda begränsningar av platser
för fritids- eller kulturverksamhet med stöd av den tillfälliga covid-19lagen kan komma att påverka möjligheterna att bedriva vissa former av
näringsverksamhet. Sådana begränsningar kan därmed innebära ett
ingrepp i egendomsskyddet och näringsfriheten. Ett ingrepp i de aktuella
fri- och rättigheterna får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålet att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Vilka
särskilda begränsningar som kan anses proportionerliga är beroende av hur
omfattande smittspridningen är vid den aktuella tidpunkten eller kan
förväntas bli inom en nära framtid. Regeringen bedömer att det inte kan
uteslutas det epidemiologiska läget med anledning av den pågående
pandemin tidvis kan komma att vara så allvarligt att det skulle vara en
proportionerlig åtgärd att för viss tid besluta att alla platser för fritids- eller
kulturverksamhet ska hållas stängda. Lagen bör därför ge utrymme för en
sådan åtgärd. Av detta följer att även mindre långtgående särskilda
begränsningar av platser för fritids- eller kulturverksamhet kan vara en
proportionerlig åtgärd. Covid-19-lagen bör därför ge utrymme även för
sådana särskilda begränsningar.
Regeringen bör mot denna bakgrund som en yttersta åtgärd få meddela
föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas
stängda. Sådana föreskrifter ska underställas riksdagens prövning (avsnitt
11.9). Som Lagrådet föreslår bör det av lagtexten uttryckligen framgå att
sådana föreskrifter får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder
bedöms otillräckliga. Utgångspunkten bör alltså vara att de särskilda
begränsningar som införs ska vara mindre långtgående än en nedstängning. Av samma skäl som anförs ovan avseende allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar bör regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, lämpligtvis i första hand Folkhälsomyndigheten,
även få meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en
plats för fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder.
Sådana föreskrifter bör få innebära krav på begränsning av antalet
besökare, begränsning av öppettider eller andra åtgärder för att förhindra
smittspridning.
Förslaget ger även utrymme för att bemyndiga t.ex. länsstyrelserna att
meddela föreskrifter om särskilda begränsningar på regional nivå.
Många allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan
också sägas utgöra fritids- eller kulturverksamhet. Det gäller t.ex. teaterföreställningar och konserter. Sådan verksamhet kan enligt regeringens
förslag begränsas med stöd av den reglering som behandlas i avsnitt 11.1.
I vissa fall kan en verksamhet dock omfattas av flera regelverk samtidigt,
t.ex. ett kulturhus som inrymmer både ett museum och en teaterscen. I
likhet med vad regeringen anför när det gäller allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar som faller in under flera olika kategorier, bör
detta beaktas vid utformningen av de föreskrifter om särskilda
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begränsningar som får meddelas med stöd av lagen. Det bör eftersträvas
att verksamheter inte ska behöva förhålla sig till fler regelverk än
nödvändigt. I de fall som verksamheter omfattas av flera regelverk måste
det säkerställas att de krav på smittskyddsåtgärder som ställs inte är
oförenliga med varandra. Motsvarande överväganden gör sig gällande för
övriga verksamheter som föreslås omfattas av lagen.
Förslaget innebär att det kan införas särskilda begränsningar som
påverkar allmänhetens tillgång till verksamheter som enligt lag ska vara
tillgängliga för alla. Av 6 § första stycket bibliotekslagen (2013:801)
framgår att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att folkbiblioteken
ska vara tillgängliga för alla. Av 7 § museilagen framgår att utställningar
och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla.
Bibliotekslagen och museilagen är utformade som ramlagar som anger
övergripande principer och riktlinjer för det offentligt finansierade
biblioteksväsendet och för det allmänna museiväsendet. Bestämmelserna
i bibliotekslagen och museilagen utgör inte något hinder mot att införa
särskilda begränsningar avseende dessa verksamheter med stöd av den
tillfälliga covid-19-lagen. Däremot måste regleringen i de lagarna beaktas
för det fall att föreskrifter om särskilda begränsningar som avser bibliotek
och museer ska tas fram med stöd av den tillfälliga lagen. Som Kungl.
biblioteket och Svensk biblioteksförening framhåller bör det också, inom
ramen för en proportionalitetsbedömning, beaktas att bibliotek fyller en
viktig demokratisk funktion genom att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning. Kungl. biblioteket framhåller också att biblioteken har
en avgörande roll för utbildning, informations- och kunskapsinhämtning.
Vid bedömningen av vilka särskilda begränsningar som bör införas bör det
därför enligt regeringen beaktas den viktiga verksamhet som biblioteken
bedriver, bl.a. genom att ge allmänheten möjlighet att använda internet och
söka information. Hänsyn bör också tas till att riskerna för smittspridning
kan skilja sig åt mellan olika typer av biblioteksverksamheter och att olika
verksamheter kan ha olika förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett
från smittskyddssynpunkt säkert sätt. Regeringen anser dock att eventuella
undantag bör regleras på lägre normgivningsnivå än lag. Det bör därför
inte, som Umeå universitet föreslår, i lagen införas ett undantag som avser
universitetsbibliotek. Det bör också framhållas att bibliotekens möjligheter att tillhandahålla digital service inte påverkas av förslaget.
Regeringen finner inte anledning att, som Svensk biblioteksförening
föreslår, särreglera bibliotek i förhållande till andra platser för fritids- och
kulturverksamhet.

11.3

Handelsplatser
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Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver
verksamhet på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana
föreskrifter får innebära krav på
• begränsning av antalet besökare
• begränsning av öppettider
• andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas stängda.
I lagtexten anges köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar som exempel på handelsplatser. Lagen omfattar endast
handelsplatser som är öppna för allmänheten.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
I promemorians lagförslag anges inte uttryckligen att föreskrifter om
nedstängning får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms
otillräckliga. I promemorian föreslås en definition av handelsplatser, i
vilken gallerior inte anges. I promemorians lagförslag anges inte att enbart
handelsplatser som är öppna för allmänheten omfattas.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet anser att det bör övervägas om torghandel
ska omfattas. Helsingborgs kommun anser att handelsplatser utomhus bör
omfattas. Försvarsmakten anser att det i lagtexten bör förtydligas att det
endast är platser dit allmänheten har tillträde som avses. Förvaltningsrätten i Malmö anser att det är oklart om livsmedelsbutiker och apotek
omfattas av bestämmelsen. Kronofogdemyndigheten anser att det bör
klargöras att exekutiva auktioner och andra myndighetsförrättningar inte
utgör handelsplatser. Fastighetsägarna Sverige anser att mindre
ingripande smittskyddsåtgärder måste prövas i första hand.
Skälen för regeringens förslag: Det kan uppkomma stora risker för
smittspridning när många människor samlas under lång tid på en
begränsad yta. En typ av plats där sådana situationer kan uppstå är
köpcentrum, butiker och andra handelsplatser. Visserligen uppehåller sig
människor typiskt sett inte i en viss butik under särskilt lång tid.
Handelsplatser får trots detta allmänt betraktas som en så pass riskfylld
miljö att de bör omfattas av den nya covid-19-lagen. Regeringen anser att
det mot denna bakgrund bör vara möjligt att införa särskilda begränsningar
som avser handelsplatser i syfte att förhindra smittspridning.
En första fråga är vilka typer av handelsplatser som bör omfattas av
regleringen. En reglering som är alltför vid riskerar å ena sidan att medföra
bristande förutsebarhet. En reglering som är alltför snäv riskerar å andra
sidan att utelämna vissa verksamheter som i ett senare skede visar sig
medföra stora risker för smittspridning. Enligt regeringens bedömning bör
vid denna avvägning smittskyddsskälen väga tyngst. Den tillfälliga covid19-lagen bör därför inte innehålla någon uttömmande uppräkning av vilka
typer av handelsplatser som ska kunna omfattas av särskilda begränsningar
enligt lagen. För att bidra till ökad tydlighet bör köpcentrum, varuhus,
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gallerior, butiker och serviceinrättningar i den tillfälliga lagen anges som
exempel på handelsplatser. I promemorian föreslås att detta ska göras
genom en definition av ordet handelsplatser. Regeringen anser att det är
lämpligare att i stället ta in en exemplifierande uppräkning i lagen. De ord
som används som exempel på handelsplatser bör ges samma innebörd som
de har i allmänt språkbruk. Regleringen bör endast omfatta platser som är
öppna för allmänheten. Som Lagrådet och Försvarsmakten föreslår bör
detta krav av tydlighetsskäl föras in i lagtexten. Riskerna för smittspridning kan skilja sig åt mellan olika typer av verksamheter, men
eventuella undantag bör regleras på lägre normgivningsnivå än lag.
Som Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet uppmärksammar
bör även torghandel omfattas av regleringen i den tillfälliga lagen.
Regeringen anser att torghandel bör omfattas av ordet handelsplats, men
att detta inte behöver komma till uttryck i lagtexten. Som Helsingborgs
kommun är inne på innebär detta att handelsplatser utomhus omfattas av
regleringen. Med anledning av Förvaltningsrätten i Malmös synpunkt kan
det förtydligas att även livsmedelsbutiker och apotek bör omfattas. Som
Kronofogdemyndigheten uppmärksammar är exekutiva auktioner och
andra myndighetsförrättningar inte att anse som handelsplatser.
Särskilda begränsningar som avser handelsplatser bör inte kunna införas
med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen i större utsträckning än vad som
är nödvändigt och proportionerligt. Det måste i det sammanhanget beaktas
att sådana särskilda begränsningar kan påverka möjligheterna att bedriva
vissa former av näringsverksamhet. Begränsningarna kan därmed innebära
ett ingrepp i egendomsskyddet och näringsfriheten. Ett ingrepp i de
aktuella fri- och rättigheterna får inte gå utöver vad som är nödvändigt med
hänsyn till ändamålet att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Vilka särskilda begränsningar som kan anses proportionerliga är beroende
av hur omfattande smittspridningen är vid den aktuella tidpunkten eller
kan förväntas bli inom en nära framtid. Regeringen bedömer att det inte
kan uteslutas att det epidemiologiska läget med anledning av den pågående
pandemin tidvis kan komma att vara så allvarligt att det skulle vara en
proportionerlig åtgärd att för viss tid besluta om stängning av alla
handelsplatser, med undantag för t.ex. livsmedelsbutiker och apotek.
Covid-19-lagen bör därför ge utrymme för en sådan åtgärd. Av detta följer
att även mindre långtgående särskilda begränsningar som avser
handelsplatser kan vara en proportionerlig åtgärd. Den tillfälliga lagen bör
därför ge utrymme även för sådana särskilda begränsningar.
Regeringen bör mot denna bakgrund som en yttersta åtgärd få meddela
föreskrifter om att handelsplatser ska hållas stängda. Sådana föreskrifter
ska underställas riksdagens prövning (avsnitt 11.9). Som Lagrådet föreslår
bör det av lagtexten uttryckligen framgå att sådana föreskrifter får
meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga. I
första hand bör alltså, som Fastighetsägarna Sverige framhåller, mindre
långtgående särskilda begränsningar övervägas. Som regeringen anför
avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, lämpligtvis i
första hand Folkhälsomyndigheten, få meddela föreskrifter om att den som
bedriver verksamhet på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder.
Regeringen anser att sådana föreskrifter bör få innebära krav på
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åtgärder för att förhindra smittspridning.
Enligt Stockholms universitet skulle de bemyndiganden som regeringen
föreslår, om de används samtidigt, kunna komma påverka enskildas
rörelsefrihet i sådan omfattning att rättighetsskyddet enligt regeringsformen aktualiseras utan att det rör sig om ett utegångsförbud. Regeringen
instämmer i att detta är något som behöver beaktas om eventuella
föreskrifter om särskilda begränsningar ska tas fram.
Förslaget ger även utrymme för att bemyndiga t.ex. länsstyrelserna att
meddela föreskrifter om särskilda begränsningar på regional nivå.

11.4

Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver
kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller
områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller
flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får
innebära krav på
• begränsning av antalet personer på färdmedel
• begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är
avsedda att användas av resenärer
• begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs
• andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får
bedrivas.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I
promemorians lagförslag anges inte uttryckligen att föreskrifter om förbud
får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Svensk kollektivtrafik
är positiv till att det införs en tillfällig lag för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 men anser att det i promemorian saknas en analys av
hur förslaget om begränsning av antalet personer i de kollektiva
färdmedlen eller i resenärslokaler och på resenärsområden ska kunna
genomföras rent praktiskt. Svensk kollektivtrafik framhåller att det i
Sverige finns över 50 000 hållplatser och stationer för kollektivtrafik och
att det med undantag för de största saknas personal på dessa bytespunkter.
Till detta kommer enligt föreningen att det i många kollektivtrafikfordon
inte finns någon personal i fordonens resenärsutrymmen. Det gäller
exempelvis för pendeltåg, tunnelbana och lokalbanor i Stockholm samt
i fråga om spårvagnar och stadsbussar i Västra Götalandsregionen. MTR
Nordic AB lämnar liknande synpunkter. Svensk kollektivtrafik, som anser
att även annan kollektivtrafik än sådan som regleras i lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik bör omfattas av den nya lagen, anför vidare att
kollektivtrafiken är en samhällsviktig verksamhet och att inskränkningar
av den trafiken genom att begränsa antalet personer i färdmedel, begränsa
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den tid under vilken trafiken får bedrivas och införa reglering om att
kollektivtrafik inte får bedrivas kan komma att slå hårt mot exempelvis
vårdpersonals möjligheter att ta sig till och från arbetet. Föreskrifter och
beslut enligt promemorians förslag måste därför föregås av en analys av
hur en begränsning påverkar kollektivtrafikresor som kan anses vara
samhällskritiska transporter. Liknande synpunkter lämnas av Trafikverket.
Flera länsstyrelser anser att regleringen enligt promemorians förslag bör
utvidgas till att omfatta även annan passagerartrafik som t.ex. turistbåtar,
turistbussar eller motsvarande. Även Transportstyrelsen anser att det bör
övervägas att låta annan yrkesmässig persontrafik än kollektivtrafik
omfattas av lagen. SJ AB anser att det bör klargöras om avsikten är att även
kommersiell kollektivtrafik ska omfattas. Destination Gotland uppfattar
att lagen omfattar bolagets verksamhet. Enligt Stockholms tingsrätt är det
inte helt klart vilka som bör omfattas av ansvaret att vidta smittskyddsåtgärder enligt den föreslagna bestämmelsen. Trafikverket och Region
Stockholm anför att samråd bör ske med den regionala kollektivtrafikmyndigheten innan föreskrifter meddelas. Transportföretagen anser att
länsstyrelsens beslut om föreskrifter eller i enskilda fall bör föregås av
samråd med sakkunnig transportmyndighet. Swedavia instämmer i
promemorians förslag att föreskrifterna ska inskränkas till inrikes
flygtrafik. Swedavia anför vidare att undantaget från lagens tillämpningsområde för internationell flygtrafik, även bör omfatta utrikespassagerare
vad avser begränsningen av antalet personer i lokaler eller på områden som
är avsedda att användas av resenärer. Då utrikesflygtrafiken inte kan
begränsas kommer Swedavia att sakna rådighet över hur många
utrikespassagerare som anländer till flygplatserna från andra länder.
Swedavia kan därför inte begränsa antalet utrikesresenärer som anländer
till terminalerna. Swedavia anför vidare att begränsningar av öppethållandetider riskerar att rubba passagerarflödena på flygplatserna när fler
passagerare ska hanteras under kortare tid. Detta kan komma att leda till
ökad trängsel och därmed ökad risk för smittspridning. MTR Nordic AB
väcker frågan om eventuella föreskrifter ska riktas mot den regionala
kollektivtrafikmyndigheten eller mot den som efter upphandling utför
trafiken i fråga. Även SJ AB tar upp frågan om vem som olika typer av
föreskrifter om särskilda begränsningar bör riktas mot. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet anför att begränsningar av kollektivtrafik
har nära samband med frågor om rörelsefrihet.
Skälen för regeringens förslag: När många människor samlas på en
begränsad yta kan det, som anförs ovan, uppstå stora risker för
smittspridning. En typ av plats där sådana situationer kan uppkomma är
inom kollektivtrafik och flygtrafik. Visserligen uppehåller sig människor
typiskt sett inte på ett visst färdmedel under särskilt lång tid, i vart fall inte
i lokal kollektivtrafik. Å andra sidan kan det i rusningstrafik uppstå stor
trängsel. Kollektivtrafik och flygtrafik får enligt regeringens mening mot
denna bakgrund allmänt betraktas som så pass riskfyllda miljöer att de bör
omfattas av den nya covid-19-lagen. Det bör mot denna bakgrund vara
möjligt att införa särskilda begränsningar som avser kollektivtrafik och
flygtrafik i syfte att förhindra smittspridning.
Risk för smittspridning kan uppstå i många olika trafikslag. Regeringen
anser att ordet kollektivtrafik i lagen bör ges en så vidsträckt innebörd som
möjligt. Det framstår därför inte som lämpligt att använda den definition
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kollektivtrafik är trafik med allmänna färdmedel. Eventuella undantag bör
regleras på lägre normgivningsnivå än lag.
Det kan för det första vara fråga om sådan regional kollektivtrafik som
regioner och kommuner ansvarar för och som bedrivs med t.ex. buss,
spårvagn, tunnelbana, pendeltåg eller båt. Som SJ AB uppmärksammar bör
även kommersiell kollektivtrafik omfattas, t.ex. taxitrafik och långväga
tågtrafik. Som Svensk kollektivtrafik uppmärksammar bör också färdtjänst,
riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts omfattas. Regeringen bedömer att
färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är sådan trafik som kan
omfattas. Regeringen anser inte att regleringen, som flera länsstyrelser och
Transportstyrelsen efterfrågar, bör omfatta annan yrkesmässig persontrafik än kollektivtrafik och flygtrafik, t.ex. chartertrafik med buss.
Viss kollektivtrafik bedrivs internationellt, t.ex. i form av tåg och färjor
som passerar nationsgränser. De praktiska och rättsliga möjligheterna att
reglera sådan kollektivtrafik kan skilja sig från vad som gäller för inrikes
kollektivtrafik. Regeringen anser emellertid att det inte finns skäl att i den
tillfälliga lagen införa särskilda bestämmelser om internationell kollektivtrafik. När det gäller flygtrafik gör sig delvis andra överväganden gällande.
Det är förenat med betydande svårigheter att genom nationell reglering
införa vissa typer av krav på smittskyddsåtgärder i internationell flygtrafik.
Den reglering om särskilda begränsningar som nu föreslås bör därför avse
enbart inrikes flygtrafik. Det finns inte heller förutsättningar att inom
ramen för detta lagstiftningsärende behandla frågor om exempelvis
karantänsregler.
På färdmedel i kollektivtrafik och flygtrafik befinner sig personer ofta
nära varandra, vilket innebär en risk för smittspridning. Regleringen bör
därför omfatta sådana färdmedel. Trängsel kan emellertid uppstå även i
lokaler och på områden som är avsedda att användas av resenärer, t.ex.
perronger, busshållplatser, stationshus och flygplatser. Det gäller inte
minst i samband med av- och påstigning och vid byte av färdmedel. Även
sådana områden bör därför omfattas av regleringen. När det gäller lokaler
och områden som är avsedda att användas av resenärer i flygtrafik, saknas
anledning att göra skillnad på inrikes och internationell flygtrafik.
Bestämmelserna om särskilda begränsningar i den tillfälliga covid-19lagen bör alltså enligt regeringens uppfattning omfatta även sådana delar
av flygplatser som är avsedda att användas av resenärer i internationell
flygtrafik.
Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik bör inte kunna begränsas i större
utsträckning än vad som är nödvändigt och proportionerligt. Det bör i det
sammanhanget beaktas att sådan trafik, som Svensk kollektivtrafik och
Trafikverket betonar, kan utgöra samhällsviktig verksamhet och att många
människor är beroende av kollektivtrafik för att kunna ta sig till arbetsoch utbildningsplatser. Med anledning av synpunkter från Juridiska
fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet kan det tilläggas att frågor om den
grundlagsskyddade rörelsefriheten kan aktualiseras när det gäller personer
som bor på sådana platser som främst kan nås med hjälp av kollektivtrafik.
Det måste också beaktas att en särskild begränsning av kollektivtrafik och
inrikes flygtrafik kan påverka möjligheterna att bedriva vissa former av
näringsverksamhet och därmed kan innebära ett ingrepp i egendomsskyddet och näringsfriheten. De särskilda begränsningar som införs får
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alltså inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Vilka särskilda begränsningar som kan anses proportionerliga är
beroende av hur omfattande smittspridningen är vid den aktuella
tidpunkten eller kan förväntas bli inom en nära framtid. Regeringen gör
bedömningen att det inte kan uteslutas att det epidemiologiska läget med
anledning av den pågående pandemin tidvis kan komma att vara så
allvarligt att det i förhållande till näringsfriheten skulle vara en
proportionerlig åtgärd att för en viss kortare tid införa ett förbud mot att
bedriva kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik. Den tillfälliga covid-19lagen bör därför ge utrymme för en sådan åtgärd. Ett sådant eventuellt
förbud behöver också föregås av överväganden kring rörelsefriheten enligt
regeringsformen.
Även mindre långtgående särskilda begränsningar av kollektivtrafik och
inrikes flygtrafik kan vara en proportionerlig åtgärd. Covid-19-lagen bör
därför ge utrymme även för sådana särskilda begränsningar.
Regeringen bör mot denna bakgrund som en yttersta åtgärd få meddela
föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får bedrivas.
Sådana föreskrifter ska underställas riksdagens prövning (avsnitt 11.9).
Som Lagrådet föreslår bör det av lagtexten uttryckligen framgå att sådana
föreskrifter får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms
otillräckliga. Utgångspunkten bör alltså vara att de särskilda begränsningar
som införs ska vara mindre långtgående än ett förbud. På liknande sätt som
föreslås för de verksamheter som behandlas ovan bör regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer, lämpligtvis i första hand
Folkhälsomyndigheten, få meddela föreskrifter om krav på smittskyddsåtgärder. Regeringen konstaterar att det inte är givet vilka typer av
smittskyddsåtgärder som skulle vara mest effektiva inom kollektivtrafik
eller inrikes flygtrafik. Frågan om vem föreskrifterna bör riktas mot, som
MTR Nordic AB och SJ AB väcker, bör vara beroende av vilka särskilda
begränsningar som aktualiseras och får prövas inom ramen för
beredningen av det ärende där begränsningarna övervägs. Avsikten är att
uttrycket bedriver kollektivtrafik i detta sammanhang inte bör tolkas alltför
snävt. Även den som ansvarar för kollektivtrafik och upphandlar sådana
tjänster bör alltså enligt regeringens uppfattning kunna anses bedriva
kollektivtrafik i den föreslagna lagens mening. Som Svensk kollektivtrafik
uppmärksammar kan det finnas praktiska svårigheter för den som bedriver
trafiken att följa bestämmelser om en särskild begränsning av antalet
resenärer på tåg, bussar, spårvagnar eller tunnelbanetåg, vilket måste
beaktas om föreskrifter om särskilda begränsningar övervägs.
Trängsel kan uppstå inte bara på färdmedel utan även på andra platser
som används av resenärer, t.ex. perronger, vänthallar och stationshus.
Föreskrifter om särskilda begränsningar med stöd av covid-19-lagen bör
därför kunna omfatta även lokaler och områden som är avsedda att
användas av resenärer. En konsekvens av detta är att föreskrifterna måste
kunna rikta sig till den som ansvarar för sådana lokaler och områden. Som
Stockholms tingsrätt uppmärksammar kan det i många fall vara så att den
som ansvarar för exempelvis ett stationshus eller en bussterminal inte är
den som bedriver trafiken. Som ansvarig bör den betraktas som i egenskap
av ägare eller på någon annan grund disponerar över lokalen eller området
och har möjlighet att vidta smittskyddsåtgärder. Regeringen anser, till
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bedöms lämpligt, bör kunna rikta sig även mot den som disponerar över
en lokal eller ett område på någon annan grund än äganderätt. Mot denna
bakgrund bör föreskrifter om krav på smittskyddsåtgärder enligt den
tillfälliga lagen få innebära krav på begränsning av antalet personer på
färdmedel eller begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden
som är avsedda att användas av resenärer. Föreskrifterna bör vidare få
innebära krav på begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs.
Vidare bör föreskrifterna få innebära krav på andra åtgärder för att
förhindra smittspridning, t.ex. att resenärer ska använda munskydd.
Vad gäller behovet av samråd med regionala kollektivtrafikmyndigheter
innan föreskrifter om särskilda begränsningar beslutas, som Trafikverket
och Region Stockholm uppmärksammar, bedömer regeringen att det
behovet kan tillgodoses inom ramen för den sedvanliga beredningen av
ärenden om föreskrifter och beslut. Detsamma gäller i fråga om sådant
samråd med sakkunnig transportmyndighet som Transportföretagen
efterfrågar.
Som Swedavia framhåller kräver flygtrafik särskilda överväganden.
Sådana överväganden kan enligt regeringen lämpligen göras om och när
föreskrifter om särskilda begränsningar i fråga om flygtrafik aktualiseras.
Förslaget ger även utrymme för att bemyndiga t.ex. länsstyrelserna att
meddela föreskrifter om särskilda begränsningar på regional nivå.

11.5

Serveringsställen

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att serveringsställens öppettider
ska begränsas, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
Regeringen får under samma förutsättningar, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
I promemorians lagförslag anges inte uttryckligen att föreskrifter om
nedstängning får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms
otillräckliga.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Sveriges Kommuner
och Regioner tillstyrker att det införs möjligheter att genom förordning
meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda. Sveriges
Kommuner och Regioner anför vidare att en möjlighet för länsstyrelsen att
i förebyggande smittskyddssyfte besluta om förbud i enskilda fall skulle
vara ett bra komplement till föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Skälen för regeringens förslag: På restauranger och andra serveringsställen kan det samlas många människor under lång tid på en begränsad
yta. Därmed kan det uppstå stora risker för smittspridning. Genom lagen
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har det därför
införts krav på att den som driver ett serveringsställe ska vidta vissa
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smittskyddsåtgärder. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder.
Avsikten är inte att det bemyndigandet ska användas för att meddela
föreskrifter som generellt stänger ned viss serveringsverksamhet (prop.
2019/20:172 s. 18). Mot bakgrund av regeringens förslag avseende andra
typer av verksamheter bör det övervägas om det bör införas en möjlighet
att införa mer långtgående begränsningar som avser serveringsställen.
Föreskrifter om särskilda begränsningar som avser serveringsställen bör
inte kunna införas i större utsträckning än vad som är nödvändigt och
proportionerligt. Det måste i det sammanhanget beaktas att sådana
begränsningar kan påverka möjligheterna att bedriva vissa former av
näringsverksamhet och därmed kan innebära ett ingrepp i egendomsskyddet och näringsfriheten. Ett ingrepp i de aktuella fri- och rättigheterna
får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Vilka begränsningar som kan
anses proportionerliga är beroende av hur omfattande smittspridningen är
vid den aktuella tidpunkten eller kan förväntas bli inom en nära framtid.
Regeringen bedömer att det inte kan uteslutas det epidemiologiska läget
med anledning av den pågående pandemin tidvis kan komma att vara så
allvarligt att det skulle vara en proportionerlig åtgärd att för viss tid besluta
att alla serveringsställen ska hållas stängda. Lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen bör därför ge utrymme för en
sådan åtgärd. Av detta följer att även mindre långtgående begränsningar
som avser serveringsställen kan vara en proportionerlig åtgärd.
Regeringen bör mot denna bakgrund som en yttersta åtgärd få meddela
föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda, om det är
nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Sådana
föreskrifter ska underställas riksdagens prövning (avsnitt 11.9). Det bör,
i linje med Lagrådets synpunkter avseende de förslag som behandlas i
avsnitten 11.1–4 och 11.6, av lagtexten uttryckligen framgå att sådana
föreskrifter får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms
otillräckliga. Det bör även, om det är nödvändigt för att förhindra
smittspridning, vara möjligt för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, lämpligtvis i första hand Folkhälsomyndigheten,
att meddela föreskrifter om att öppettider för serveringsställen ska
begränsas. I övrigt bedömer regeringen att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen redan för närvarande ger möjlighet att
besluta om åtgärder för att förhindra smittspridning på motsvarande sätt
som enligt förslaget till den tillfälliga covid-19-lagen. Regeringen anser,
till skillnad från Sveriges Kommuner och Regioner, inte att det är lämpligt
att ge länsstyrelsen befogenhet att i enskilda fall besluta om att
serveringsställen ska hållas stängda. De möjligheter i detta avseende som
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen redan ger, får
anses tillräckliga.
Förslaget ger även utrymme för att bemyndiga länsstyrelserna att
meddela föreskrifter om begränsning av öppettider på regional nivå.

11.6

Platser för privata sammankomster
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Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska
vidtas av den som, inom ramen för en verksamhet som bedrivs
yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett
område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande
privat sammankomst. Sådana föreskrifter får innebära krav på
• begränsning av antalet deltagare
• begränsning av tiden för sammankomsten
• andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om förbud mot användning och upplåtelse av
lokaler, områden och utrymmen för privata sammankomster.
Regleringen gäller inte serveringsställen.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
I promemorians lagförslag anges inte uttryckligen att föreskrifter om
förbud får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms
otillräckliga. I promemorians lagförslag används ordet fest och inte ordet
tillställning. I promemorians lagförslag anges inte att indirekta upplåtelser
omfattas. Promemorians lagförslag omfattar inte utrymmen utan endast
lokaler och områden.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Flera länsstyrelser
anser att även en lokal som endast några gånger per år hyrs ut av en
förening eller en kommun bör kunna träffas av reglerna. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att den föreslagna bestämmelsen är svår att förstå
och kan medföra stora gränsdragningsproblem. Bostadsrätterna anser att
det klart bör framgå om föreningsstämmor berörs av bestämmelsen. Folkhälsomyndigheten anser att bestämmelsen bör omfatta alla slags privata
sammankomster. Folkhälsomyndigheten förordar vidare ett solidariskt
ansvar mellan uthyrare och hyresgäst. Folkhälsomyndigheten anser också
att serveringsställen inte bör undantas från tillämpningsområdet.
Skälen för regeringens förslag: Fester och andra tillställningar är
miljöer där det kan uppstå stora risker för smittspridning, eftersom det i
sådana sammanhang ofta samlas många människor under lång tid på en
begränsad yta. Mot bakgrund av de särskilda risker som finns i dessa
sammanhang anser regeringen att det bör införas en reglering som syftar
till att förhindra smittspridning på fester och liknande arrangemang.
Regleringen bör enligt regeringens mening omfatta tillställningar och
andra liknande privata sammankomster. Det valda uttrycket innebär att
t.ex. middagar, födelsedagsfester och studentfester kommer att omfattas.
Regeringen anser inte att regleringen, som Folkhälsomyndigheten efterfrågar, bör omfatta alla slags privata sammankomster.
Lagrådet ifrågasätter om en allmänspråklig tolkning av uttrycket
tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst kan ges en så
begränsad innebörd att t.ex. föredrag och spelturneringar inte omfattas.
Regeringen instämmer i att en spelturnering vid en sådan tolkning i många
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fall kan anses utgöra en tillställning. Detsamma gäller dock inte i fråga om
föredrag, som typiskt sett inte omfattas.
Sådana sammankomster som omfattas av förslaget bör inte kunna
begränsas i större utsträckning än nödvändigt. Regleringen bör därför ta
sikte på arrangemang med många deltagare. Sådana sammankomster äger
i många fall rum i lokaler som har hyrts eller lånats för ändamålet. En
lämplig avgränsning kan i detta avseende vara användning eller upplåtelse
som görs inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt. Ordet
yrkesmässigt bör förstås på samma sätt som i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet
och varaktigt samt att den ska ha viss omfattning. En sådan avgränsning
skulle innebära att den föreslagna regleringen exempelvis kan omfatta
verksamhet som bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och
trossamfund, under förutsättning att den verksamhet som bedrivs är att
anse som yrkesmässig. Även verksamhet som bedrivs i offentlig regi är att
betrakta som yrkesmässig. Däremot kommer rent privat verksamhet, t.ex.
att en privatperson lånar ut sin bostad till en bekant, att falla utanför
tillämpningsområdet.
Regeringen anser att det inte bör ställas krav på att verksamheten bedrivs
med vinstsyfte. Kravet på att verksamheten bedrivs yrkesmässigt innebär
inte att användningen eller upplåtelsen som sådan måste vara yrkesmässig.
Som flera länsstyrelser efterfrågar innebär det att även en lokal som endast
några gånger per år hyrs ut av exempelvis en kommun bör träffas av
regleringen. Exempel på lokaler som mot denna bakgrund bör omfattas är
festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i
hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt lokaler som
tillhör universitet, högskolor och studentkårer. En förutsättning är dock att
lokalen används eller upplåts för en sådan privat sammankomst som avses
i bestämmelsen. Regleringen kommer t.ex. inte att omfatta den situationen
att styrelsen i bostadsrättsförening håller ett sammanträde i en
gemensamhetslokal i fastigheten. Som Bostadsrätterna uppmärksammar
är avsikten inte heller att föreningsstämmor ska omfattas. Det framstår
vidare som lämpligt att avgränsa tillämpningsområdet för bestämmelsen
till att omfatta användning eller upplåtelse som sker i syfte att hålla en viss
sammankomst. Uthyrning av en bostad bör t.ex. inte omfattas, även om
bostaden används för privata sammankomster. Mot denna bakgrund
föreslår regeringen en möjlighet att begränsa verksamhet som består i att,
inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använda eller
upplåta lokaler och områden för tillställningar och andra liknande privata
sammankomster.
Lagrådet noterar att bestämmelsen enligt lagrådsremissens förslag bara
omfattar den som i yrkesmässigt bedriven verksamhet bl.a. upplåter en
lokal. Denna begränsning gör att det finns risk för att föreskrifterna skulle
kunna kringgås av den verklige verksamhetsutövaren genom att lokalen
eller området upplåts i ett eller flera led till någon som inte anses bedriva
verksamhet yrkesmässigt och som i sin tur upplåter lokalen eller området
för en tillställning. Denna risk bör enligt Lagrådet kunna motverkas genom
att det anges att även indirekta upplåtelser omfattas av bestämmelsen.
Regeringen instämmer i Lagrådets bedömning och anser att bestämmelsen

bör justeras så att det uttryckligen framgår att även indirekta upplåtelser Prop. 2020/21:79
omfattas.
Vidare påpekar Lagrådet att bestämmelsen enligt lagrådsremissens
förslag, genom att den endast omfattar en lokal eller ett område, inte synes
omfatta den som använder eller upplåter t.ex. en buss eller en båt för en
fest. Även i detta hänseende finns det således en risk för att bestämmelsen
kan kringgås. Lagrådet förordar därför att bestämmelsen också ska
tillämpas i fråga om ett utrymme som används eller upplåts. Regeringen
delar Lagrådets uppfattning.
Folkhälsomyndigheten förordar ett solidariskt ansvar mellan uthyrare
och hyresgäst. Regeringen bedömer dock att föreskrifter om särskilda
begränsningar med stöd av covid-19-lagen som tar sikte på lokaluthyrning,
i linje med förslagen i fråga om övriga verksamheter, bör rikta sig till
verksamhetsutövare och inte till privatpersoner.
Det är inte ovanligt att privata sammankomster hålls på restauranger och
andra serveringsställen. Serveringsställen omfattas av lagen om särskilda
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Även serveringsställen som
abonneras eller som på annat sätt används eller hyrs ut till slutna sällskap
omfattas av lagen (prop. 2019/20:172 s. 41). I den lagen och anslutande
föreskrifter till lagen anges vilka smittskyddsåtgärder som ska vidtas på
serveringsställen. I avsnitt 11.5 behandlas förslaget att regeringen ska få
meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda eller få
begränsade öppettider. Förslaget innebär att det kommer att finnas
tillräckliga möjligheter att begränsa privata sammankomster som hålls på
serveringsställen. Om serveringsställen skulle omfattas av tillämpningsområdet för de föreslagna bestämmelserna skulle det även innebära en
dubbelreglering, vilket bör undvikas. Regeringen anser därför, till skillnad
från Folkhälsomyndigheten, att serveringsställen bör undantas från
regleringen i den tillfälliga covid-19-lagen om särskilda begränsningar för
platser som används för privata sammankomster.
Användning och upplåtelse av lokaler, områden och utrymmen för
privata sammankomster bör inte kunna begränsas i större utsträckning än
vad som är nödvändigt och proportionerligt. Det måste i det sammanhanget beaktas att begränsningarna kan påverka möjligheterna att bedriva
vissa former av näringsverksamhet och därmed kan innebära ett ingrepp i
egendomsskyddet och näringsfriheten. Ett ingrepp i de aktuella fri- och
rättigheterna får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Vilka särskilda
begränsningar som kan anses proportionerliga är beroende av hur
omfattande smittspridningen är vid den aktuella tidpunkten eller kan
förväntas bli inom en nära framtid. Regeringen bedömer att det inte kan
uteslutas att det epidemiologiska läget med anledning av den pågående
pandemin tidvis kan komma att vara så allvarligt att det skulle vara en
proportionerlig åtgärd att för viss tid förbjuda sådan användning eller
upplåtelse av lokaler, områden och utrymmen för privata sammankomster
som sker inom ramen för en yrkesmässig verksamhet. Den tillfälliga
covid-19-lagen bör därför ge utrymme för en sådan åtgärd. Av detta följer
att även mindre långtgående begränsningar kan vara en proportionerlig
åtgärd. Den tillfälliga lagen bör därför ge utrymme även för sådana
särskilda begränsningar.
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Regeringen bör mot denna bakgrund som en yttersta åtgärd få meddela
föreskrifter om förbud mot att, inom ramen för en verksamhet som bedrivs
yrkesmässigt, använda eller upplåta lokaler, områden eller utrymmen för
tillställningar och andra liknande privata sammankomster. Sådana
föreskrifter ska underställas riksdagens prövning (avsnitt 11.9). Som
Lagrådet föreslår bör det av lagtexten uttryckligen framgå att sådana
föreskrifter får meddelas endast om andra smittskyddsåtgärder bedöms
otillräckliga. Utgångspunkten bör alltså vara att de särskilda begränsningar
som införs ska vara mindre långtgående än ett förbud. Av de skäl som
anförs ovan i fråga om allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar bör regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, lämpligtvis i första hand Folkhälsomyndigheten, även få
meddela föreskrifter om att den som använder eller upplåter en lokal, ett
område eller ett utrymme ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana
föreskrifter om särskilda begränsningar bör få innebära krav på
begränsning av antalet deltagare, begränsning av tiden för sammankomsten eller andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Vid
utformningen av föreskrifter om särskilda begränsningar bör det beaktas
vilka praktiska möjligheter verksamhetsutövaren har att se till att
smittskyddsåtgärder vidtas. En tänkbar åtgärd är att en lokal hyrs ut under
villkor att arrangören ska begränsa antalet deltagare eller tiden för
sammankomsten. I de fall som verksamhetsutövaren har personal på plats
under sammankomsten bör det kunna ställas högre krav på vilka
smittskyddsåtgärder som ska vidtas.
Förslaget ger även utrymme för att bemyndiga t.ex. länsstyrelserna att
meddela föreskrifter om särskilda begränsningar på regional nivå.

11.7

Platser dit allmänheten har tillträde

Regeringens förslag: Regeringen får meddela föreskrifter om förbud
mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten
har tillträde. Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som
omfattar sällskap som tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte
heller innebära ett förbud som omfattar sammankomster som med
hänsyn till syftet med sammankomsten och övriga omständigheter är
befogade.
Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter får inte innebära
förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär
ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i
övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens
förslag.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
I promemorian föreslås inte att frågan om samråd med smittskyddsläkaren
och Folkhälsomyndigheten ska regleras i lagen.

Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker Prop. 2020/21:79
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Civil Rights Defenders
anser att marginaliserade grupper riskerar att drabbas hårdare av förbud.
Förvaltningsrätten i Stockholm anser att promemorians förslag om
förbud mot att samlas på platser dit allmänheten har tillträde är svårt att
förstå och ifrågasätter om bestämmelsen om detta är nödvändig.
Folkhälsomyndigheten avstyrker promemorians förslag i den aktuella
delen bl.a. eftersom tillsynsmyndigheten enligt Folkhälsomyndighetens
bedömning måste ställa ingående personliga frågor till personer om deras
inbördes relationer. Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet
lämnar liknande synpunkter. Försvarsmakten utgår från att en sammankomst i samband med myndighetens verksamhet är att anse som befogad.
Försvarsmakten ser också ett behov av en likartad undantagsbestämmelse
när det gäller förbud mot att vistas på en viss plats.
Folkhälsomyndigheten anser att promemorians lagtextförslag om förbud
mot att vistas på en viss plats bör förtydligas så att det uttryckligen anges
att bedömningen ska göras på förhand och inte när behov av åtgärder
uppstår. Enligt Folkhälsomyndigheten bör det föreslagna bemyndigandet
användas med försiktighet, eftersom det riskerar att leda till att t.ex.
festande ungdomar flyttar inomhus där smittriskerna är större. Vidare
anser Folkhälsomyndigheten att samrådet bör vara obligatoriskt och att
endast en samrådsinstans bör väljas, lämpligen Folkhälsomyndigheten.
Förvaltningsrätten i Malmö anser att lagtexten tydligare än i
promemorians förslag bör ge uttryck för att det ska vara fråga om en plats
dit allmänheten har tillträde och där det inte bedrivs näringsverksamhet
eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning. Åklagarmyndigheten framhåller att det är viktigt att de platser som avses beskrivs
noggrant, inte bara på platsen i form av skyltning och avspärrningar utan
även i föreskrifterna om förbud. Helsingborgs kommun väcker frågan om
vem som ska utöva tillsyn i fråga om föreskrifter om förbud mot att vistas
på en viss plats. Transportstyrelsen väcker frågan om förslaget innebär att
en kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på ett fartyg.
Båstads kommun ser svårigheter när det gäller möjligheterna att
kontrollera efterlevnaden av ett förbud. Kommunen anser också att ett
förbud riskerar att bli delvis verkningslöst eftersom problemet kommer att
flyttas till en plats som inte är avstängd. Stockholms tingsrätt anser att det
bör beaktas att en kumulerad effekt av föreskrifter om förbud mot att vistas
på vissa platser kan komma att tangera gränsen för en otillåten begränsning
av rörelsefriheten. Enligt Förvaltningsrätten i Malmö kan det, om
föreskrifter om förbud aktualiseras, uppstå gränsdragningssvårigheter som
har betydelse för rörelsefriheten.
Skälen för regeringens förslag
Det behövs möjligheter att motverka trängsel på platser dit allmänheten
har tillträde
Regeringens förslag om en ny och tillfällig covid-19-lag tar sikte på att
reglera en rad situationer där det kan uppkomma trängsel. En gemensam
nämnare är att risken för trängsel och smittspridning uppstår i samband
med verksamheter där det typiskt sett finns en fysisk eller juridisk person
som kan betraktas som ansvarig för verksamheten. Föreskrifter om
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särskilda begränsningar kan då riktas mot den personen. Detsamma gäller
i fråga om sanktioner och tillsynsåtgärder som kan aktualiseras vid
eventuella överträdelser av bestämmelserna. Folksamlingar och trängsel
kan emellertid uppstå även i andra situationer, t.ex. i parker eller på
badplatser. Enligt regeringens bedömning är det i en sådan situation enbart
fastighetsägaren, som i många fall är en kommun, som är den som kan
anses ansvarig. Det är dock svårt att se att kommuner och andra
fastighetsägare skulle ha möjligheter att i den praktiska tillämpningen se
till att det inte uppstår trängsel på deras mark. Samtidigt är det angeläget
att kunna vidta smittskyddsåtgärder även på platser där det inte finns
någon ansvarig verksamhetsutövare. Regeringen anser att det därför bör
vara möjligt att med stöd av covid-19-lagen införa en reglering som riktar
sig mot var och en som rör sig i samhället.
En första fråga är på vilka platser det bör vara möjligt att vidta åtgärder
för att motverka trängsel. Regeringen anser att regleringen, i linje med
covid-19-lagen i övrigt, bör ta sikte på smittspridning som sker i det
offentliga rummet. Regleringen bör alltså inte omfatta sammankomster i
privata hem. En sådan reglering skulle innebära ett ingrepp i rätten till
privatliv och skulle dessutom vara svår att utöva tillsyn över. En lämplig
avgränsning kan därför enligt regeringens mening vara att åtgärder för att
förhindra trängsel får vidtas på platser dit allmänheten har tillträde.
Uttrycket används bl.a. i kamerabevakningslagen (2018:1200) och avser
där bl.a. gator, torg, parker, butiker, banker, restauranger, biografer och
badhus. Även bussar i allmän kommunikation och taxibilar har ansetts
vara platser till vilka allmänheten har tillträde. Gemensamhetsutrymmen i
flerfamiljshus anses däremot inte vara platser dit allmänheten har tillträde.
Detsamma gäller många arbetsplatser (prop. 2012/13:115 s. 28).
En annan fråga är vilka krav som bör kunna ställas för att motverka
trängsel. Det finns flera tänkbara lösningar. Ett alternativ är att i
föreskrifter ange att endast ett visst antal människor samtidigt får vistas på
vissa angivna platser, exempelvis att högst 50 personer samtidigt får vistas
på en badplats. Det kan emellertid vara svårt för enskilda att överblicka
hur många personer som vistas på en viss yta. Ett annat alternativ är att
ställa krav på att människor ska hålla ett visst avstånd från varandra när de
vistas på platser dit allmänheten har tillträde. Regeringen bedömer dock
att det skulle vara förenat med svårigheter att kontrollera efterlevnaden av
ett sådant krav. Det är exempelvis svårt att avgöra vem eller vilka som har
orsakat trängseln när en folksamling uppstår. Någon möjlighet att meddela
sådana föreskrifter bör därför inte införas.
Enligt regeringens bedömning finns det ett par andra alternativ som kan
ge större möjligheter att utforma en ändamålsenlig reglering. Det första är
att meddela föreskrifter om förbud mot att människor samlas på platser dit
allmänheten har tillträde. Det andra är att meddela föreskrifter om förbud
mot att vistas på en viss särskilt angiven plats. Dessa alternativ bör därför
övervägas närmare.
Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek
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Regeringen ser flera fördelar med en ordning som innebär en möjlighet att
införa förbud mot att människor samlas på platser dit allmänheten har
tillträde. Ett sådant förbud skulle kunna genomföras snabbt och enkelt

inom ett visst större område eller, om nödvändigt, inom hela landet. Prop. 2020/21:79
Bestämmelserna kan utformas på ett tydligt sätt och blir därmed enkla för
enskilda att följa. Enligt regeringen finns det skäl att anta att ett sådant
förbud även skulle kunna få en bredare effekt på så sätt att det gör enskilda
individer mindre benägna att delta i sociala sammanhang i hemmiljö. En
nackdel är att det kan vara svårt att kontrollera efterlevnaden av förbudet.
Det framstår dock som enklare att avgöra om människor avsiktligen har
samlats i strid med ett förbud än om för varandra obekanta människor av
enbart en tillfällighet uppehåller sig för nära varandra. Sammantaget anser
regeringen att övervägande skäl talar för att det bör finnas en möjlighet att
införa ett förbud mot att samlas på platser dit allmänheten har tillträde. En
sådan ordning bör därför införas i den nya och tillfälliga covid-19-lagen.
Förbudet bör utformas på ett sätt som tillgodoser syftet att förhindra
smittspridning. Samtidigt bör förbudet inte vara mer långtgående än vad
som är nödvändigt för att syftet med det ska tillgodoses. Det bör i detta
sammanhang beaktas att ett förbud kan innebära ett ingrepp i mötes- och
demonstrationsfriheten. Förbudet bör vidare ges en så enkel och tydlig
utformning som möjligt.
En utgångspunkt bör enligt regeringens uppfattning vara att det som ska
kunna förbjudas är att samlas i ett sällskap av en viss storlek. En
förutsättning bör alltså vara att ett antal personer träffas för att göra något
tillsammans, t.ex. umgås eller ägna sig åt någon aktivitet. Det blir med en
sådan konstruktion enkelt för den enskilde att förstå vad som är otillåtet.
Ett förbud bör också gälla generellt och inte endast på vissa särskilt
angivna platser. En annan sak är att ett förbud kan inskränkas till att gälla
inom ett visst geografiskt område, t.ex. ett län eller en kommun (avsnitt
11.8). Det bör mot denna bakgrund vara möjligt att meddela föreskrifter
om särskilda begränsningar i form av förbud mot att samlas i ett sällskap
av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.
Ett sådant förbud bör vidare utformas så att det inte leder till orimliga
konsekvenser. Regeringen gör i likhet med promemorian bedömningen att
det redan av den tillfälliga covid-19-lagen bör framgå vissa begränsningar
för vad ett sådant förbud får omfatta. Det uppstår inte några beaktansvärda
risker för smittspridning om personer som bor tillsammans, t.ex. en familj,
umgås i offentligheten. Föreskrifterna bör därför inte få innebära ett förbud
som omfattar sällskap som tillhör samma hushåll. Vidare finns det
situationer där det kommer att vara nödvändigt för människor att samlas
på platser dit allmänheten har tillträde. Ett exempel kan vara att det sker i
tjänsten, vilket t.ex. kan vara fallet för polis eller räddningstjänst. Som
Försvarsmakten uppmärksammar kan det även inom den myndighetens
verksamhet vara nödvändigt med sammankomster på platser dit
allmänheten har tillträde. Ett annat exempel är sammankomster mellan
personer med en nära familjerelation. Det kan t.ex. gälla sammankomster
mellan ett barn och en vårdnadshavare eller någon annan vuxen som tar
del i vården av barnet. Det kan också vara fråga om sammankomster
mellan minderåriga syskon eller sammankomster mellan personer med
andra typer av familjerelationer, t.ex. inom ramen för sådana
konstellationer som ibland benämns stjärnfamiljer. Vidare måste personer
som har behov av särskilda stödinsatser, t.ex. personlig assistans eller
ledsagarservice, ha rätt att röra sig i samhället under samma förutsättningar
som andra människor. En sammankomst mellan personer som tillhör
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samma hushåll och en av hushållsmedlemmarnas stödperson, exempelvis
en personlig assistent eller ledsagare, bör t.ex. alltid vara tillåten.
Föreskrifter om särskilda begränsningar som avser förbud mot att samlas
i ett sällskap av en viss storlek bör enligt regeringen mot denna bakgrund
inte få omfatta sammankomster som med hänsyn till syftet med
sammankomsten och övriga omständigheter är befogade. Dessa
begränsningar bör utgöra en bortre gräns för vad ett förbud mot att samlas
i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde får
omfatta. Det finns inget hinder mot att införa ett förbud som är mindre
långtgående än vad den föreslagna lagen ger utrymme för. Det skulle t.ex.
kunna vara tillåtet att samlas i sällskap som består av personer från högst
två hushåll.
Folkhälsomyndigheten avstyrker förslaget och pekar på att tillsynsmyndigheten kan behöva ställa ingående personliga frågor till personer om
deras inbördes relationer. Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds
universitet lämnar liknande synpunkter. Ett övergripande syfte med den
tillfälliga covid-19-lagen är att ge det allmänna möjlighet att vidta åtgärder
för att motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning och
samtidigt möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan
verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert
sätt. Regeringen gör vid en sammantagen avvägning bedömningen att de
integritetsrisker som remissinstanserna uppmärksammar därför får
tolereras.
Ett förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit
allmänheten har tillträde kommer att omfatta allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar, eftersom sådana typiskt sett hålls på platser
dit allmänheten har tillträde. I likhet med vad regeringen anför ovan när
det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som
faller in under flera olika kategorier, bör detta beaktas vid utformning av
sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som får meddelas med stöd
av den tillfälliga covid-19-lagen. Det bör eftersträvas att verksamheter inte
ska behöva förhålla sig till fler regelverk än nödvändigt. I de fall som
verksamheter omfattas av flera regelverk måste det säkerställas att de krav
på smittskyddsåtgärder som ställs inte är oförenliga med varandra.
Ett förbud mot att samlas på platser dit allmänheten har tillträde är en
mycket ingripande åtgärd, särskilt om gränsen för hur många personer som
får samlas bestäms till ett lågt antal. Föreskrifter om ett sådant förbud bör
därför endast kunna meddelas av regeringen. Sådana föreskrifter ska
underställas riksdagens prövning (avsnitt 11.9).
Förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats
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Det bör också övervägas att göra det möjligt att införa förbud mot att vistas
på en viss särskilt angiven plats. En fördel med en sådan reglering är att
den skulle vara tydlig, särskilt om allmänheten informeras om förbudet
genom skyltning eller avspärrningar vid de aktuella platserna. En nackdel,
som Båstads kommun uppmärksammar, är att det finns risk för att enskilda
i stället väljer att samlas på platser som inte omfattas av förbudet och att
det därmed uppstår trängsel på de platserna. En svårighet kan också vara
att det skulle krävas ett till viss del omfattande arbete på lokal nivå för att
ett sådant förbud ska kunna upprätthållas. Regeringen anser dock, till

skillnad från Båstads kommun, att några svårigheter av avgörande Prop. 2020/21:79
betydelse inte kan förutses i fråga om att kontrollera efterlevnaden av ett
sådant förbud.
Regeringen anser sammantaget att övervägande skäl talar för att den
tillfälliga covid-19-lagen, vid sidan om förbud mot att samlas i ett sällskap
av en viss storlek, bör ge utrymme för ett förbud mot att vistas på en viss
särskilt angiven plats. Det blir då möjligt att välja det alternativ som
framstår som mest ändamålsenligt med hänsyn till smittspridningen och
den rådande kunskapen om effekten av olika typer av åtgärder. Det blir
också möjligt att använda båda åtgärderna i kombination.
En första fråga är på vilka platser det bör vara möjligt att införa
vistelseförbud. Som regeringen anför ovan bör ett förbud mot att vistas på
en viss särskilt angiven plats endast kunna omfatta platser dit allmänheten
typiskt sett har tillträde. Det bör alltså inte vara möjligt att förbjuda
enskilda från att vistas i bostäder eller på arbetsplatser. Syftet med förbudet
ska vara att motverka trängsel. För att regleringen inte ska bli onödigt
långtgående bör det krävas att det på den aktuella platsen finns en påtaglig
risk för trängsel. En sådan risk kan t.ex. uppstå på badplatser och i parker,
i vart fall under vissa delar av året. Som Folkhälsomyndigheten uppmärksammar måste en sådan riskbedömning göras på förhand. Regeringen
anser att detta följer redan av uttrycket påtaglig risk och att det därför inte
behöver anges särskilt i lagtexten. Vidare bör ett vistelseförbud inte kunna
införas på platser som omfattas av andra bestämmelser om särskilda
begränsningar i lagen, t.ex. köpcentrum eller bibliotek. En sådan
avgränsning kan lämpligen göras genom att i lagtexten peka ut parker,
badplatser och andra liknande platser. Regeringen anser, till skillnad från
Förvaltningsrätten i Malmö, att det på så sätt tillräckligt tydligt framgår
det att det ska vara fråga om platser där det inte bedrivs näringsverksamhet
eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning. Det framgår
också att det inte ska vara fråga om platser som framför allt används för
att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar. Av
uttrycket får också anses framgå att det ska vara fråga om platser dit
allmänheten har tillträde. Regeringen föredrar därför, till skillnad från
Förvaltningsrätten i Malmö, promemorians lagtextförslag. Med anledning
av Transportstyrelsens synpunkter kan det tilläggas att avsikten är att
fartyg och andra färdmedel inte ska omfattas av det föreslagna normgivningsbemyndigandet. Det bör också vara möjligt att begränsa ett förbud
mot att vistas på en viss särskilt angiven plats till att gälla under vissa tider
på dygnet. Regeringen bedömer att detta dock inte är något som behöver
regleras särskilt. Sammanfattningsvis anser regeringen att det bör införas
en möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på
en badplats eller någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Som Åklagarmyndigheten anför är det viktigt att de platser som omfattas
av ett sådant förbud noga anges, inte bara på platsen i form av skyltning
och avspärrningar utan även i den enskilda föreskriften om förbud mot att
vistas på en viss särskilt angiven plats.
Enligt regeringsformen är den som är svensk medborgare tillförsäkrad
frihet att förflytta sig inom riket. Rörelsefriheten får under vissa
förutsättningar begränsas genom lag (2 kap. 8, 20 och 21 §§). Regeringens
förslag innebär att det ska bli möjligt att genom föreskrifter på lägre
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normgivningsnivå än lag införa förbud mot att vistas på vissa platser. Av
grundlagen följer att ett sådant förbud inte får omfatta områden av sådan
omfattning att förbudet skulle innebära en inskränkning av rörelsefriheten.
De avgränsningar som regeringen föreslår bedöms vara tillräckliga för att
säkerställa att en användning av normgivningsbemyndigandet inte riskerar
att inskränka den grundlagsskyddade rörelsefriheten. För att det inte ska
råda någon tveksamhet om detta bör det emellertid i den föreslagna
bestämmelsen uttryckligen anges att föreskrifterna inte får innebära förbud
mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder
mot att förflytta sig inom riket. Det bör i bestämmelsen också uttryckligen
anges att föreskrifterna inte heller i övrigt får innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet. Som Stockholms tingsrätt är inne på är
det den sammanlagda effekten av föreskrifterna som ska bedömas i
förhållande till rörelsefriheten. Även förbud som var för sig framstår som
väl avvägda kan alltså innebära en inskränkning i rörelsefriheten när de
bedöms i ett sammanhang. Det är alltså den sammanlagda effekten som är
avgörande. Det är därför, som Förvaltningsrätten i Malmö är inne på, inte
möjligt att allmänt uttala sig om huruvida ett förbud kan få betydelse för
rörelsefriheten när det gäller en viss enskild plats.
Enligt Försvarsmakten talar ändamålsskäl för att det i den tillfälliga
covid-19-lagen bör införas en bestämmelse som innebär att föreskrifter om
förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats inte får innebära ett
förbud mot sådan vistelse som med hänsyn till syftet med vistelsen och
övriga omständigheter är att anse som befogad. Regeringen anser att det
av allmänna principer följer att myndigheters personal i tjänsteutövning
får vidta nödvändiga och trängande åtgärder på en plats som omfattas av
ett vistelseförbud. Det gäller t.ex. polis, sjukvård och totalförsvar. Det
finns därför inget behov av en sådan bestämmelse om undantag som
Försvarsmakten efterfrågar.
Om det blir aktuellt att meddela föreskrifter som innebär ett förbud mot
att vistas på en viss plats kommer det inte att vara möjligt att hålla en
allmän sammankomst eller offentlig tillställning på den plats som förbudet
avser.
Ett förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats framstår enligt
regeringens mening inte som en lika ingripande åtgärd som ett förbud mot
att samlas i ett sällskap av en viss storlek. Det kommer också att krävas en
betydande lokalkännedom för att kunna avgöra var och när det finns en
påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter bör därför få meddelas av
regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer.
För att säkerställa att ett sådant förbud är motiverat av smittskyddsskäl
bör en kommun, innan den efter subdelegation meddelar föreskrifter, ge
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över
kommunens förslag. Enligt Folkhälsomyndigheten bör endast en
samrådsinstans väljas, lämpligen Folkhälsomyndigheten. Regeringen
anser dock att upplysningar från såväl Folkhälsomyndigheten som
smittskyddsläkaren kan tillföra ärendet uppgifter av betydelse innan
kommunen tar ställning i sak. I promemorian görs bedömningen att
möjligheten till samråd lämpligen kan regleras i förordning. Regeringen
anser, i likhet med Folkhälsomyndigheten, att samrådet bör vara
obligatoriskt. Eftersom en sådan skyldighet innebär ett åliggande för
kommunerna bör samrådskravet i stället regleras i covid-19-lagen.

Helsingborgs kommun väcker frågan om vem som ska utöva tillsyn i Prop. 2020/21:79
fråga om föreskrifter om förbud mot att vistas på en viss plats. Regeringen,
som konstaterar att straffet för den som bryter mot ett sådant förbud ska
vara penningböter, anser inte att det finns anledning att införa särskilda
bestämmelser om tillsyn (jfr avsnitt 15).

11.8

Geografisk inskränkning

Regeringens förslag: Föreskrifter som meddelas med stöd av den nya
lagen får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.
Detsamma gäller föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda
eller att deras öppettider ska begränsas.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Lunds kommun anser
att det bör finnas ett krav på att regeringen samråder med den kommun
som berörs av en geografiskt inskränkt föreskrift.
Skälen för regeringens förslag: Det är inte möjligt att med säkerhet
förutse hur spridningen av sjukdomen covid-19 kommer att utvecklas. En
möjlig utveckling är att smittspridningen kommer att skilja sig åt mellan
olika delar av landet. Lokala utbrott kan komma att vara begränsade till ett
visst län, en viss kommun eller en viss stadsdel. Regeringen anser att det
därför finns behov av att införa bestämmelser i den tillfälliga covid-19lagen som innebär att föreskrifter om särskilda begränsningar med stöd av
lagen får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område. Det
innebär att inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter kan
begränsas till att avse enbart de platser där sådana inskränkningar bedöms
nödvändiga. Det bör mot denna bakgrund finnas en möjlighet att inskränka
förordningar och myndighetsföreskrifter som får meddelas med stöd av
den nya lagen till att gälla inom ett visst geografiskt område. Detsamma
gäller i fråga om sådana föreskrifter om serveringsställen som får
meddelas med stöd av de bestämmelser som behandlas i avsnitt 11.5.
Regeringens förslag som behandlas i avsnitten 11.1–6 ger utrymme att
bemyndiga länsstyrelsen att i fråga om det egna länet meddela föreskrifter
om krav på att den som bedriver eller ansvarar för en verksamhet ska vidta
smittskyddsåtgärder eller om att öppettider för serveringsställen ska
begränsas. För att säkerställa att länsstyrelsen får ett tillräckligt underlag
bör det i dessa fall ställas krav på att smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen meddelar
föreskrifter. Detta kan lämpligen regleras i förordning.
Regeringen anser till skillnad från Lunds kommun att det inte bör införas
något uttryckligt krav på att regeringen ska samråda med den kommun
som berörs av en föreskrift om särskilda begränsningar som är avsedd att
gälla inom ett visst geografiskt område.
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11.9

Underställning till riksdagen

Regeringens förslag: En föreskrift som regeringen har meddelat ska,
genom proposition i varje enskilt fall, underställas riksdagens prövning
inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades, om föreskriften
innebär att
• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får
hållas
• platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas stängda
• handelsplatser ska hållas stängda
• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får bedrivas
• serveringsställen ska hållas stängda
• det införs förbud mot att inom ramen för en verksamhet som bedrivs
yrkesmässigt använda eller upplåta lokaler, områden och utrymmen
för privata sammankomster
• det införs förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på
platser dit allmänheten har tillträde.
Regeringen ska föreslå att riksdagen beslutar om förkortad motionstid
med anledning av en sådan proposition.
Regeringens bedömning: Regeringen ska i propositionen om underställning redovisa en bedömning av de underställda föreskrifternas
ekonomiska konsekvenser för företag, löntagare eller andra aktörer.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
I promemorian föreslås att tidsfristen för underställning ska vara en
månad. I promemorian görs ingen bedömning om att regeringen i
propositionen om underställning ska redovisa en bedömning av de
underställda föreskrifternas ekonomiska konsekvenser för företag,
löntagare eller andra aktörer.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Helsingborgs kommun
anser att förslaget utgör en lämplig rättssäkerhetsgaranti. Försvarsmakten
anser att såväl regeringens som en kommuns föreskrifter om förbud mot
att vistas på en viss plats bör kunna överprövas och föreslår att kommunens
föreskrifter ska överprövas i samma ordning som gäller enligt
ordningslagen. Även Stockholms tingsrätt anser att det bör övervägas om
regeringens föreskrifter om förbud mot att vistas på en viss plats bör
underställas riksdagen. Stockholms universitet anser att den grundlagsreglerade möjligheten för riksdagen att hävda sin överhöghet gentemot
regeringen i sig borgar för att parlamentarismens princip säkras även med
de extraordinära befogenheter som regeringen ska ges enligt förslaget.
Civil Rights Defenders anser att alla beslut ska underställas riksdagen och
att den föreslagna tiden för underställande är alltför generöst tilltagen.
Riksdagens ombudsmän efterfrågar en tydligare motivering av
omfattningen av underställningskravet och den föreslagna tidsfristen för
underställande. Riksdagens ombudsmän väcker även frågan om vad som
händer om underställning inte sker inom den föreskrivna tiden. Även
Kammarrätten i Stockholm efterfrågar ytterligare resonemang i fråga om
tidsfristen. Enligt Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet är den
föreslagna tidsfristen alltför lång. Svensk Handel och Företagarna lämnar

liknande synpunkter. Förvaltningsrätten i Stockholm, Svenskt Näringsliv, Prop. 2020/21:79
Region Stockholm, Visita, Smittskyddsläkarföreningen och Stockholm Live
anser att underställning bör ske omedelbart. Medley anför att en
underställning bör ske inom några dagar. Göteborgs tingsrätt och
Folkhälsomyndigheten förordar en betydligt kortare tidsfrist än en månad.
Svensk Scenkonst anser att tolv dagar skulle vara en lämplig tidsperiod och
hänvisar till det förslag som behandlas i SOU 2008:125 s. 527. Svensk Live
anser att tidsfristen bör vara maximalt tio dagar. Förvaltningsrätten i
Linköping anser att föreskrifter bör kunna underställas inom exempelvis
en vecka utan att syftet med regleringen motverkas. Region Skåne föreslår
att underställning ska ske snarast, dock senast inom en månad. Svensk
biblioteksförening anser att ett beslut om att stänga eller inskränka
bibliotekens verksamhet bör underställas riksdagen omgående.
Skälen för regeringens förslag och bedömning
Det bör införas en underställningsmekanism
Regeringens förslag innebär att regeringen, om det är nödvändigt för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som en yttersta åtgärd ska få
meddela föreskrifter om förbud och nedstängning som avser olika typer av
verksamheter och platser. Det kan i ljuset av den tillfälliga covid-19-lagens
extraordinära karaktär övervägas om det i lagen bör införas ett krav på att
föreskrifter som har meddelats av regeringen med stöd av de föreslagna
bemyndigandena ska underställas riksdagens prövning (jfr 8 kap. 6 §
regeringsformen). En sådan underställningsmekanism fanns i anslutning
till de tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen som gällde mellan den
18 april och 30 juni 2020 (prop. 2019/20:155, bet. 2019/20:SoU20, rskr.
2019/20:214).
Regeringen ska enligt den föreslagna tillfälliga covid-19-lagen som en
yttersta åtgärd få meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar inte får hållas, att platser för fritids- eller
kulturverksamhet ska hållas stängda och att handelsplatser ska hållas
stängda. Regeringen ska under samma förutsättningar få meddela
föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får bedrivas,
att serveringsställen ska hållas stängda och att användning och upplåtelse
av platser för privata sammankomster inom ramen för yrkesmässig
verksamhet ska förbjudas. Det föreslås också att regeringen ska få meddela
föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på
platser dit allmänheten har tillträde. De föreslagna befogenheterna får
betraktas som långtgående. Regeringen anser att den föreslagna lagen
därför bör utformas så att den innehåller ett krav på att föreskrifter om
detta som meddelas med stöd av bemyndigandena i lagen ska underställas
riksdagens prövning.
Om regeringen med stöd av covid-19-lagen har meddelat föreskrifter om
förbud eller nedstängning kan regeringen även komma att meddela
föreskrifter som innebär att ett förbud eller en nedstängning helt eller
delvis ska upphöra att gälla. Sådana föreskrifter innebär inte något ingrepp
i grundläggande fri- och rättigheter och är inte heller i övrigt betungande
för enskilda. Kravet på underställning till riksdagen bör enligt regeringens
mening därför inte omfatta sådana föreskrifter.
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En annan del av förslaget innebär att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att den som
bedriver eller ansvarar för en verksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder.
Vidare föreslås att regeringen eller den kommun som regeringen
bestämmer ska få meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. De föreslagna befogenheterna
får betraktas som mindre långtgående än de som berörs ovan. I lagrådsremissen föreslås därför ingen underställningsmekanism i anslutning till
de bemyndiganden som avser krav på smittskyddsåtgärder eller förbud
mot att vistas på en viss särskilt angiven plats.
Lagrådet framhåller att de bemyndiganden som nu föreslås är mer
detaljerade och avgränsade än de tillfälliga bemyndigandena i
smittskyddslagen. Riksdagen har därför enligt Lagrådet bättre möjligheter
att förutse och bedöma de åtgärder som kan komma att vidtas med stöd av
lagen. Som Lagrådet anför kan det diskuteras om underställningen borde
omfatta flera situationer, t.ex. föreskrifter med särskilt långtgående krav
på antalet personer och öppettider, vilka i det närmaste blir att jämställa
med en nedstängning. Det är enligt Lagrådet emellertid vanskligt att
avgöra var gränsen i så fall borde dras. Det får även beaktas att det
beroende på utvecklingen av pandemin måste finnas utrymme för snabba
och flexibla åtgärder. Mot denna bakgrund och av de skäl som i övrigt
framförs i lagrådsremissen finner Lagrådet att den gjorda avgränsningen
beträffande vilka föreskrifter som ska underställas riksdagen kan
accepteras.
Regeringen instämmer i Lagrådets synpunkter och anser, till skillnad
från Civil Rights Defenders, Försvarsmakten och Stockholms tingsrätt, att
kravet på underställning bör avgränsas till föreskrifter som rör de mest
långgående åtgärderna. När det gäller föreskrifter om förbud mot att vistas
på en viss särskilt angiven plats, bör det också beaktas att avsikten är att
sådana föreskrifter i första hand ska meddelas av kommuner, vilket
innebär att en underställningsmekanism i förhållande till riksdagen
troligen inte skulle fylla någon praktisk funktion.
Försvarsmakten föreslår att kommunala föreskrifter om förbud mot att
vistas på en viss plats bör kunna överprövas enligt samma ordning som
gäller enligt 3 kap. 13 § ordningslagen. Regeringen bedömer att det är
tillräckligt med den möjlighet till laglighetsprövning som redan finns
enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) (avsnitt 16).
När ska föreskrifterna underställas riksdagens prövning?
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I anslutning till den tidigare regleringen om de tillfälliga bemyndigandena
i smittskyddslagen fanns ett krav på att regeringens föreskrifter som har
meddelats stöd av de bemyndigandena skulle underställas riksdagens
prövning omedelbart. Detta borde enligt uttalanden av riksdagens
socialutskott och konstitutionsutskott innebära att underställning skulle
ske inom ett fåtal dagar (bet. 2019/20:SoU20 s. 16 och 40). En föreskrift
om att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarliga sjukdomar eller
samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på en viss smittsam sjukdom ska
underställas riksdagens prövning snarast (9 kap. 2 § smittskyddslagen). I
förfogandelagen (1978:262), krigshandelslagen (1964:19), ransonerings-

lagen (1978:268), prisregleringslagen (1989:978) och lagen (1992:1402) Prop. 2020/21:79
om undanförsel och förstöring finns bestämmelser om att underställning
till riksdagen av regeringens föreskrifter ska ske inom en månad från det
att föreskriften utfärdades. Det bör beaktas att underställningsmekanismen
enligt dessa lagar avser föreskrifter om att vissa bestämmelser i lagarna
ska tillämpas, vilket innebär att underställning typiskt sett behöver ske vid
endast ett tillfälle.
I lagrådsremissen föreslås, med beaktande av synpunkter från bl.a.
Förvaltningsrätten i Stockholm, Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds
universitet, Kammarrätten i Stockholm, Region Stockholm, Riksdagens
ombudsmän, Svensk Scenkonst, Svenskt Näringsliv, Medley, Visita,
Smittskyddsläkarföreningen, Folkhälsomyndigheten, Stockholm Live,
Göteborgs tingsrätt, Civil Rights Defenders, Förvaltningsrätten i
Linköping och Svensk Live, att de aktuella föreskrifterna ska underställas
riksdagens prövning senast inom två veckor från den dag då föreskriften
beslutades. Enligt Lagrådet är de föreskrifter som ska underställas
riksdagen av så ingripande natur att underställning bör ske inom högst en
vecka från det att föreskriften beslutades.
Regeringen anser att en mycket kort tidsfrist för underställning skulle
motverka ett av covid-19-lagens syften, nämligen att ge utrymme för en
flexibel och träffsäker reglering. Beroende på utvecklingen av den
pågående pandemin kan regeringen komma att behöva meddela ett stort
antal föreskrifter vid olika tillfällen. Att i varje enskilt fall omedelbart
underställa föreskrifterna genom en proposition kan enligt regeringens
bedömning komma att ta betydande resurser i anspråk. En konsekvens av
det parallella arbetet med att samtidigt ta fram en proposition till riksdagen
skulle kunna bli att föreskrifterna inte kan ges en så noggrann och
detaljerad utformning som vore önskvärd. Som Lagrådet framhåller är de
normgivningsbemyndiganden som nu föreslås mer detaljerade och
avgränsade än de tidigare tillfälliga bemyndigandena i smittskyddslagen.
Riksdagen har därför bättre möjligheter att förutse och bedöma de åtgärder
som kan komma att vidtas med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen och
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Mot denna bakgrund anser regeringen att det är motiverat med en längre
tidsfrist för underställning än den som gällde enligt de tillfälliga
bestämmelserna i smittskyddslagen. Tidsfristen bör vara tillräckligt kort
för att värna riksdagens inflytande, men måste samtidigt ge utrymme för
en fullgod beredningsprocess i Regeringskansliet när föreskrifter om
särskilda begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen och lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska tas fram.
Regeringen anser, i enlighet med Lagrådets förslag, att en tidsfrist om en
vecka är en rimlig avvägning mellan dessa motstående intressen. En
föreskrift som omfattas av kravet på underställning ska alltså, genom
proposition i varje enskilt fall, underställas riksdagens prövning inom en
vecka från den dag då föreskriften beslutades. Regeringen ska föreslå att
riksdagen beslutar om förkortad motionstid med anledning av en sådan
proposition.
Om regeringen bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av den
underställda förordningen blir betydande, bör regeringen även redovisa
om den avser att återkomma med förslag om nya ersättningssystem eller
om den anser att befintliga ersättningssystem är tillräckliga. Regeringen
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ska därför i propositionen om underställning redovisa en bedömning av de
underställda föreskrifternas ekonomiska konsekvenser för företag,
löntagare eller andra aktörer (jfr avsnitt 19).
Av regeringsformen följer att riksdagen, även innan en föreskrift som
regeringen har meddelat underställs riksdagens prövning, är oförhindrad
att meddela en lag som upphäver eller ersätter föreskriften (8 kap. 8 §).
Riksdagens ombudsmän väcker frågan om vad som händer om
underställning till riksdagen inte sker inom föreskriven tid. Föreskrifter
gäller tills de uttryckligen upphävs eller annars upphör att gälla.
Föreskrifter som saknar stöd i lag respektive förordning kan dock inte
tillämpas (jfr 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § regeringsformen). I exempelvis ransoneringslagen finns en bestämmelse som innebär att en föreskrift
som inte underställs riksdagen inom föreskriven tid upphör att gälla (3 §).
Regeringen, som konstaterar att någon motsvarande eller liknande ordning
inte övervägdes i fråga om de tidigare tillfälliga bestämmelserna i
smittskyddslagen, anser att det får förutsättas att underställning enligt den
tillfälliga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen kommer att ske inom föreskriven tid.

12

Beslut om särskilda begränsningar i
enskilda fall

12.1

Länsstyrelsen ska få besluta om särskilda
begränsningar i enskilda fall

Regeringens förslag: Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om
särskilda begränsningar som avser allmänna sammankomster,
offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet,
handelsplatser, kollektivtrafik, inrikes flygtrafik och platser för privata
sammankomster.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Folkhälsomyndigheten
välkomnar förslaget och anser att det föreslagna förfarandet bör vara
förstahandsalternativet vid ingripande enligt lagen. Helsingborgs kommun
anser att förslaget medför en välkommen flexibilitet för lokala
förutsättningar och angelägenheter. Svensk Live tillstyrker förslaget och
anser det kan öka träffsäkerheten i restriktionerna. Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet noterar att regeringen enligt promemorians
förslag saknar motsvarande behörighet att besluta om särskilda
begränsningar i enskilda fall och anser att det är olämpligt att på ett så
övergripande sätt överlämna viktiga former av myndighetsutövning till
länsstyrelserna. Juridiska fakultetsnämnden anser vidare att orden vid
behov bör strykas i bestämmelsen om samråd med smittskyddsläkaren.
Lunds kommun anser att länsstyrelsen inte bör kunna besluta om förbud

eller nedstängning. Kommunen anser vidare att rätten att besluta i enskilda Prop. 2020/21:79
fall ska förutsätta att det finns särskilda skäl. Enligt kommunen bör det
också finnas en möjlighet att ansöka om dispens från beslut om särskilda
begränsningar. Flera länsstyrelser anser att det är oklart om ordet
begränsningar i promemorians lagförslag ska anses omfatta även en
möjlighet att stänga ned en verksamhet. Enligt länsstyrelserna bör det även
övervägas om en behörig länsstyrelse kan behöva pekas ut i vissa
situationer, t.ex. om en verksamhetsutövare har verksamhetsställen i flera
län. Stockholms tingsrätt anser att det bör övervägas att ta bort möjligheten
till beslut i enskilda fall och i stället använda möjligheten att meddela
geografiskt inskränkta föreskrifter. Enligt Region Stockholm bör
länsstyrelsen inte få besluta om att stänga ned kollektivtrafik. Region
Skåne, Smittskyddsläkarföreningen, Folkhälsomyndigheten och Förvaltningsrätten i Linköping anser att samråd med smittskyddsläkaren ska vara
obligatoriskt. Länsstyrelserna anser att samråd med smittskyddsläkaren är
en bra ordning, men att det bör övervägas om samrådet i stället bör vara
fakultativt. Folkhälsomyndigheten föreslår att bestämmelsen utvidgas så
att smittskyddsläkaren ges möjlighet att hos länsstyrelsen inleda ett ärende
om införande av särskilda begränsningar i ett enskilt fall. Svensk Scenkonst
och Svensk Live anser att arrangörer som avses bli föremål för särskilda
begränsningar med stöd av den föreslagna regleringen ska ges tillfälle att
yttra sig innan åtgärderna vidtas. Civil Rights Defenders anser att det i den
föreslagna lagen bör införas en möjlighet att göra undantag från generella
förbud mot allmänna sammankomster.
Skälen för regeringens förslag: Regeringens förslag innebär att olika
slags verksamheter ska kunna begränsas genom föreskrifter. Sådana
föreskrifter om särskilda begränsningar med stöd av den tillfälliga covid19-lagen framstår enligt regeringen som en ändamålsenlig åtgärd för att
förhindra smittspridning i samhället. Föreskrifter kan emellertid inte
användas för att införa särskilda begränsningar som avser ett enskilt fall.
Ett syfte med den tillfälliga lagen är att möjliggöra träffsäkra åtgärder som
inte onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från
smittskyddssynpunkt säkert sätt. Regeringen anser att ett sätt att uppnå en
mer flexibel reglering är att även ge utrymme för att införa särskilda
begränsningar enligt covid-19-lagen genom förvaltningsbeslut, dvs. beslut
i enskilda fall. En sådan möjlighet skulle kunna användas t.ex. om det
konstateras att det förekommer en omfattande smittspridning som kan
kopplas till en viss verksamhet eller om det på goda grunder kan förutses
att ett visst planerat evenemang kommer att medföra stora risker för
smittspridning. Regeringen bedömer, till skillnad från Stockholms
tingsrätt, att enbart möjligheten att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar som får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt
område, inte ger utrymme för tillräckligt träffsäkra åtgärder. En sådan
möjlighet att besluta om särskilda begränsningar i enskilda fall bör därför
införas.
Möjligheten att besluta om särskilda begränsningar i enskilda fall bör
omfatta alla verksamheter som regleras i den tillfälliga covid-19-lagen och
där det finns en aktör att rikta beslutet mot, dvs. allmänna sammankomster,
offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet,
handelsplatser, kollektivtrafik, inrikes flygtrafik och platser för privata
sammankomster.
63

Prop. 2020/21:79

64

Utgångspunkten bör vara att det i ett sådant beslut om särskilda
begränsningar i ett enskilt fall ställs krav på smittskyddsåtgärder som
innebär att verksamheten fortsatt kan bedrivas på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt. I de fall som en viss verksamhet inte kan anpassas på
ett sätt som minskar risken för smittspridning i tillräcklig grad, bör ett
beslut som en yttersta åtgärd få innebära att verksamheten förbjuds eller
ska hållas stängd. Av lagbestämmelsen bör det därför framgå att beslut i
enskilda fall får avse sådana särskilda begränsningar som avses i de
normgivningsbemyndiganden som behandlas i avsnitten 11.1–4 och 11.6,
dvs. såväl krav på smittskyddsåtgärder som förbud och nedstängningar.
Regeringen anser till skillnad från flera länsstyrelser att det med en sådan
utformning blir tydligt vad ett beslut i ett enskilt fall får innebära. Kravet
på att en särskild begränsning ska vara nödvändig och proportionerlig ska
gälla för alla typer av beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall
enligt covid-19-lagen (avsnitt 10). Ett beslut om särskilda begränsningar
ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol (avsnitt 16). Regeringen
anser mot denna bakgrund, till skillnad från Lunds kommun, att det
framstår som rimligt att ett sådant beslut ska kunna avse även förbud eller
nedstängning. Regeringen finner inte heller anledning att införa en ordning
som innebär att beslut i enskilda fall får meddelas endast om det finns
särskilda skäl.
Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet noterar att regeringen
enligt promemorians förslag saknar motsvarande behörighet att besluta om
särskilda begränsningar i enskilda fall och anser att det är olämpligt att på
ett så övergripande sätt överlämna viktiga former av myndighetsutövning
till en förvaltningsmyndighet. Enligt regeringens uppfattning är det dock
inte en lämplig ordning att regeringen beslutar om särskilda begränsningar
enligt covid-19-lagen i enskilda fall (jfr prop. 2019/20:155 s. 19).
Länsstyrelsen ska enligt regeringens förslag vara tillsynsmyndighet
enligt covid-19-lagen (avsnitt 13.1). Länsstyrelsen framstår som en
lämplig instans även i fråga om beslut om särskilda begränsningar i
enskilda fall med stöd av den tillfälliga lagen. För att säkerställa ett fullgott
beslutsunderlag bör det i lagtexten anges att länsstyrelsen vid behov ska
samråda med smittskyddsläkaren. Flera länsstyrelser anser att kravet på
samråd bör vara fakultativt. Region Skåne, Smittskyddsläkarföreningen,
Folkhälsomyndigheten och Förvaltningsrätten i Linköping anser dock att
samråd tvärtom ska vara obligatoriskt. Som flera länsstyrelser
uppmärksammar ger promemorians förslag utrymme för att avstå från
samråd i de fall som detta är obehövligt. Så skulle kunna vara fallet t.ex.
om länsstyrelsen nyligen har samrått med smittskyddsläkaren i en likartad
fråga. Regeringen anser att detta är en ändamålsenlig ordning. I de fall som
smittskyddsläkarens kompetens behövs framstår det inte som lämpligt att
avstå från samråd på den grunden att beslutet är brådskande. Regeringen
anser därför att det inte finns anledning att frångå promemorians förslag.
Folkhälsomyndigheten föreslår att bestämmelsen om samråd utvidgas så
att smittskyddsläkaren ges möjlighet att hos länsstyrelsen inleda ett ärende
om särskilda begränsningar i ett enskilt fall. Regeringen instämmer i att en
sådan möjlighet bör finnas. I smittskyddsläkarens uppgifter ingår
emellertid redan att se till att förebyggande åtgärder vidtas (6 kap. 2 §
smittskyddslagen). Det behövs därför inte någon särskild bestämmelse om
detta i den tillfälliga covid-19-lagen.

Flera länsstyrelser anser att det bör övervägas om en behörig Prop. 2020/21:79
länsstyrelse kan behöva pekas ut i vissa situationer, t.ex. om en viss
verksamhetsutövare har verksamhetsställen i flera län. Regeringen
konstaterar att beslut om särskilda begränsningar i de flesta fall kommer
att avse en viss fysisk plats. I de fall som en verksamhetsutövare bedriver
verksamhet på platser i flera olika län bör det ankomma på länsstyrelsen i
respektive län att besluta i fråga om den plats som är belägen i det aktuella
länet. I vissa fall kan det dock vara fråga om länsöverskridande verksamhet, t.ex. när det gäller kollektivtrafik. Frågan om särskilda begränsningar
bör i en sådan situation prövas av länsstyrelsen i det län till vilken
verksamheten har starkast koppling. Regeringen anser inte att detta bör
regleras i covid-19-lagen.
Region Stockholm anför att en länsstyrelse inte bör få besluta om att
stänga ned kollektivtrafik. Regeringen konstaterar att förslaget innebär att
ett generellt förbud mot att bedriva kollektivtrafik endast kommer att
kunna införas genom en föreskrift som beslutas av regeringen. Däremot
kommer en länsstyrelse i ett enskilt fall exempelvis kunna besluta att en
viss station eller hållplats ska hållas stängd under viss tid för att undvika
trängsel. Regeringen anser att detta är en lämplig ordning.
Svensk Scenkonst och Svensk Live anser att arrangörer som omfattas av
ett beslut om särskilda begränsningar enligt covid-19-lagen ska ges tillfälle
att yttra sig innan åtgärderna vidtas. Regeringen konstaterar att allmänna
bestämmelser om kommunikation finns i 25 § förvaltningslagen.
Regeringen anser till skillnad från Lunds kommun och Civil Rights
Defenders att det inte bör införas ett dispensförfarande när det gäller
särskilda begränsningar som har beslutats enligt den tillfälliga lagen.

12.2

Tillstånd att anordna allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar

Regeringens förslag: Anordnaren av en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning ska i ansökan uppge om sammankomsten eller
tillställningen ska hållas i enlighet med föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller ett beslut enligt lagen.
Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. Enligt
promemorians förslag ska det i ordningslagen införas en bestämmelse som
innebär att tillstånd till en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
inte får beviljas om det av ansökan framgår att den ska hållas i strid med
föreskrifter eller beslut enligt den nya lagen.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Polismyndigheten
anser att det är mycket positivt att det tydliggörs att avsikten med förslaget
inte är att Polismyndigheten ska göra några bedömningar av vilken typ av
smittskyddsåtgärder som är lämpliga att vidta vid ett visst evenemang. Det
bör enligt Polismyndigheten samtidigt uppmärksammas att förslaget
begränsar Polismyndighetens nuvarande möjligheter att vägra tillstånd till
en sammankomst eller tillställning. Som exempel pekar myndigheten på
att den vid ett flertal tillfällen har beslutat att avslå en tillståndsansökan,
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trots att anordnaren har uppgett att den har för avsikt att följa
bestämmelsen om deltagarbegränsning i förbudsförordningen. Om Polismyndigheten genom t.ex. öppna källor eller på annat sätt har kunnat
konstatera att det kan antas komma fler deltagare till en demonstration än
vad anordnaren har uppgett i sin ansökan, har myndigheten nekat tillstånd.
Flera länsstyrelser framhåller vikten av att Polismyndigheten underrättar
länsstyrelsen om Polismyndigheten bedömer att den enligt gällande
föreskrifter måste bevilja tillstånd till ett evenemang där lämpligheten ur
ett smittskyddsperspektiv kan starkt ifrågasättas. Socialstyrelsen anser att
lagbestämmelsen bör utformas så att det framgår att anordnaren även ska
redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppfylla de krav som
föreskrifterna innebär.
Skälen för regeringens förslag: Allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar får som huvudregel inte anordnas på offentliga
platser utan tillstånd. Ansökan om tillstånd görs i de flesta fall till Polismyndigheten (2 kap. 4 och 6 §§ ordningslagen). Under den pågående
pandemin har Polismyndigheten vid sin tillståndsprövning tillämpat den
tillfälliga förbudsförordningen, vilken innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med ett visst antal deltagare inte får
hållas. Frågan uppkommer därför om vilken betydelse sådana särskilda
begränsningar som införs med stöd av den nya covid-19-lagen ska ha vid
tillståndsprövningen.
Regeringen anser att en rimlig utgångspunkt är att Polismyndigheten bör
kunna vägra tillstånd till en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning som ska hållas i strid med föreskrifter eller beslut som syftar
till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I promemorian föreslås
att det i ordningslagen införs en bestämmelse som innebär att tillstånd till
en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inte får beviljas om det
av ansökan framgår att den ska hållas i strid med föreskrifter som har
meddelats med stöd av den föreslagna lagen eller ett beslut enligt den
lagen. Som Polismyndigheten uppmärksammar kan förslaget dock
uppfattas som en begränsning av Polismyndighetens nuvarande
möjligheter att vägra tillstånd till en sammankomst eller tillställning. Av
2 kap. 10 § ordningslagen framgår att Polismyndigheten får vägra tillstånd
till en allmän sammankomst för att motverka epidemi. Det finns inget
hinder mot att Polismyndigheten på samma grund vägrar tillstånd till en
offentlig tillställning (jfr prop. 1992/93:210 s. 249). Regeringen anser
därför att promemorians förslag i denna del inte bör genomföras.
En ansökan om tillstånd att anordna en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om anordnaren, tiden för
sammankomsten eller tillställningen, dennas art och huvudsakliga
utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som
anordnaren avser att vidta (2 kap. 7 § ordningslagen). I vissa fall kan det
av en ansökan framgå att sammankomsten eller tillställningen kommer att
hållas i strid med gällande krav på smittskyddsåtgärder, t.ex. en deltagarbegränsning. Beroende på vilka krav på smittskyddsåtgärder som ställs
upp kan det dock vara förenat med svårigheter för Polismyndigheten att
bedöma om kraven kommer att uppfyllas. Enligt regeringen bör det därför
i ordningslagen införas en bestämmelse som innebär att anordnaren av en
allmän sammankomst eller offentlig tillställning i ansökan ska uppge om
sammankomsten eller tillställningen ska hållas i enlighet med föreskrifter

som har meddelats med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen eller ett Prop. 2020/21:79
beslut enligt den lagen.
Avsikten med förslaget är inte att Polismyndigheten ska göra några
bedömningar av vilken typ av smittskyddsåtgärder som är lämpliga att
vidta vid ett visst evenemang. Tillstånd att hålla en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning ska vägras endast om det framgår att sammankomsten eller tillställningen kommer att hållas i strid med gällande
föreskrifter eller beslut. Det kan t.ex. vara fallet om antalet deltagare
överstiger vad som är tillåtet eller om sammankomsten eller tillställningen
ska hållas vid en viss tid på dygnet trots att detta är förbjudet.
Socialstyrelsen anser att bestämmelsen bör utformas så att det framgår
att anordnaren även ska redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för
att uppfylla föreskrifternas krav. Regeringen bedömer att ett sådant tillägg
i lagtexten är obehövligt.

13

Tillsyn och befogenheter

13.1

Länsstyrelsen ska ha tillsynsansvaret

Regeringens förslag: Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter
och beslut följs, om föreskrifterna och besluten gäller allmänna
sammankomster, offentliga tillställningar, platser för fritids- eller
kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik, inrikes flygtrafik
eller platser för privata sammankomster.
På begäran av länsstyrelsen ska den som bedriver eller ansvarar för
verksamheten lämna de upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att få tillträde till lokaler, områden och
utrymmen där verksamheten bedrivs. Polismyndigheten ska på begäran
lämna länsstyrelsen den hjälp som behövs om det på grund av särskilda
omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas utan att en
polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen behöver
tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.
Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen
och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och beslut
enligt lagen ska följas. Länsstyrelsen ska vid behov samråda med
smittskyddsläkaren. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
I promemorians lagförslag anges inte att länsstyrelsen har rätt att få
tillträde till utrymmen där verksamheten bedrivs.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Svensk Scenkonst anser
att kommunerna i många fall saknar resurser och kompetens för det
aktuella tillsynsuppdraget. Flera länsstyrelser anser att det bör vara möjligt
att samordna eller överlåta tillsyn mellan länsstyrelserna eller att överlåta
viss tillsyn till kommunerna för att effektivisera tillsynsarbetet.
Länsstyrelserna anser också att kravet på synnerliga skäl för att begära
bistånd från Polismyndigheten är för högt ställt och bör ersättas med
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särskilda skäl. Arbetsmiljöverket ser en risk för att länsstyrelsen och
Arbetsmiljöverket beslutar förelägganden som är oförenliga med varandra
och efterlyser en tydlig reglering av hur en sådan situation ska lösas.
Kammarrätten i Stockholm anför att bestämmelsen enligt promemorians
förslag kan kompletteras med ordet förbud för det fall förbehållslösa
förbud kan bli aktuella inom ramen för länsstyrelsens tillsyn. Svenskt
Näringsliv anför att beslut om vitesföreläggande bör få användas endast
om den som föreläggandet avser inte rättar sig efter en erinran eller
varning. Liknande synpunkter framförs av Svensk Handel. Transportstyrelsen anser att ett system med sanktionsavgifter bör övervägas.
Folkhälsomyndigheten anser att samma instans inte bör både utöva tillsyn
och ta fram föreskrifter och besluta i enskilda fall. Förvaltningsrätten i
Linköping har liknande synpunkter.
Skälen för regeringens förslag
Valet av tillsynsmyndighet
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För att säkerställa att de föreskrifter och beslut enligt den nya och tillfälliga
covid-19-lagen följs bör det finnas någon myndighet som har tillsynsansvar för detta. Lagen omfattar verksamheter av skiftande slag. Syftet
med de särskilda begränsningarna är dock detsamma, nämligen att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Föreskrifterna kommer
därmed att ha många gemensamma drag. Regeringen anser därför att det
bör utses endast en myndighet som ska utöva tillsyn över alla
verksamheter. En sådan ordning framstår som ändamålsenlig.
Det är Polismyndigheten som för närvarande ansvarar för att pröva
ansökningar om tillstånd att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar. Polismyndigheten har även befogenhet att under vissa
förutsättningar ställa in eller upplösa sådana sammankomster och
tillställningar. Regeringen gör i avsnitten 12.2 och 13.2 bedömningen att
Polismyndigheten ska ha kvar dessa uppgifter när det gäller föreskrifter
och beslut som tar sikte på att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Det framstår dock inte som en ändamålsenlig lösning att i detta sammanhang ge Polismyndigheten några ytterligare uppgifter i fråga om tillsyn.
En tänkbar lösning är att kommunen utövar tillsyn enligt den tillfälliga
covid-19-lagen. Kommunerna har emellertid redan ett tillsynsansvar enligt
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som tar
betydande resurser i anspråk. Om kommunerna tillförs ytterligare tillsynsuppgifter, skulle det riskera att tränga undan tillsynen av serveringsställen
och annan viktig tillsynsverksamhet. En sådan ordning bör därför inte
införas.
Regeringen anser att ett lämpligare alternativ är att utse länsstyrelsen
som tillsynsmyndighet. Länsstyrelserna föreslås få besluta i enskilda fall
om särskilda begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen.
Regeringen bedömer att det kan vara lämpligt att t.ex. länsstyrelserna bör
få meddela föreskrifter om särskilda begränsningar på regional nivå.
Länsstyrelserna kommer i så fall att ha goda kunskaper om det aktuella
regelverket. Myndigheterna har stor erfarenhet av tillsynsarbete och bör
därför ha goda förutsättningar att snabbt arbeta upp effektiva rutiner. Mot
denna bakgrund anser regeringen att länsstyrelsen är den myndighet som
är bäst lämpad att ha tillsynsansvaret enligt den tillfälliga lagen.
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särskilda begränsningar följs, om föreskrifterna och besluten gäller
allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, platser för fritidseller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik, inrikes flygtrafik
eller platser för privata sammankomster.
Regeringens förslag innebär att länsstyrelserna ska få besluta om
särskilda begränsningar i enskilda fall (avsnitt 12.1). De förslag som
behandlas i avsnitten 11.1–6 ger utrymme för att bemyndiga länsstyrelserna att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar på regional
nivå. Folkhälsomyndigheten anser att en och samma instans inte bör både
utöva tillsyn och ta fram föreskrifter och besluta om åtgärder i enskilda
fall. Förvaltningsrätten i Linköping har liknande synpunkter. Regeringen
konstaterar att det inte är ovanligt att en myndighet utövar tillsyn i fråga
om beslut och föreskrifter som myndigheten själv har beslutat. Ett exempel
på det är Post- och telestyrelsens tillsyn enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation (7 kap. 1 §). Under förutsättning att det görs
en organisatorisk åtskillnad mellan de olika funktionerna inom
länsstyrelsen, ser regeringen inte något hinder mot en sådan ordning i detta
fall. Den framstår tvärtom som både ändamålsenlig och lämplig.
Det finns 21 länsstyrelser, som var och en får tillsynsansvar enligt den
tillfälliga covid-19-lagen. För att tillsynen ska kunna utövas så enhetligt
och effektivt som möjligt bör det finnas någon som ansvarar för
tillsynsvägledning och samordning. Regeringen bedömer att Folkhälsomyndigheten bör ansvara för nationell tillsynsvägledning. Dessutom bör
en länsstyrelse ha ansvar för att samordna länsstyrelsernas tillsynsarbete.
Dessa frågor kan lämpligen regleras genom förordning.
Flera länsstyrelser anser att det bör vara möjligt att samordna eller
överlåta tillsyn mellan länsstyrelserna eller att överlåta viss tillsyn till
kommunerna för att effektivisera tillsynsarbetet. Regeringen konstaterar
att det i nuläget inte finns något beredningsunderlag för att överväga en
sådan reglering.
Rätt till upplysningar och tillträde
För att länsstyrelsen ska kunna utöva tillsyn enligt den tillfälliga covid-19lagen har den behov av information. Regeringen föreslår därför att
länsstyrelsen ska ha rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar
som behövs för tillsynen av den som bedriver eller ansvarar för verksamheten. För att kunna utöva tillsyn bör länsstyrelsen dessutom ha rätt att
få tillträde till lokaler, områden och utrymmen där verksamheten bedrivs.
I vissa fall kan länsstyrelsen behöva få hjälp av polisen för att kunna
utöva tillsyn. I likhet med vad som gäller enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen bör länsstyrelsen därför kunna begära
att Polismyndigheten lämnar länsstyrelsen den hjälp som behövs. En sådan
begäran bör få göras endast om det på grund av särskilda omständigheter
kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas eller det
annars finns synnerliga skäl. Flera länsstyrelser anser att kravet på
synnerliga skäl för att begära bistånd från Polismyndigheten är för högt
ställt och bör ersättas med ett krav på särskilda skäl. Regeringen
konstaterar att uttrycket synnerliga skäl är vedertaget i detta sammanhang,
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se 9 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622), 7 kap. 19 § lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter och 6 § lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det saknas därför skäl att frångå
promemorians förslag.
Tillsynsåtgärder
Länsstyrelserna bör få besluta de förelägganden som behövs för tillsynen
och för att föreskrifter och beslut enligt den tillfälliga covid-19-lagen ska
följas. Ett beslut om föreläggande kan innebära en skyldighet för
mottagaren att göra något, t.ex. att vidta en viss smittskyddsåtgärd. Det
kan också innebära att mottagaren ska avstå från att göra något. Ett
föreläggande kan således som en yttersta åtgärd innebära ett förbud mot
att bedriva en viss verksamhet. Med anledning av Kammarrätten i
Stockholms synpunkter kan det noteras att ett beslut om föreläggande kan
innebära ett förbehållslöst förbud. Regeringen föredrar därför
promemorians lagtextförslag. Arbetsmiljöverket ser en risk för att länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket beslutar förelägganden som är oförenliga
med varandra och efterlyser en tydlig reglering av hur en sådan situation
ska lösas. Det kan konstateras att föreskrifter och beslut enligt den
tillfälliga lagen inte påverkar arbetsgivares skyldigheter enligt föreskrifter
och beslut om arbetsmiljö. Regeringen ser därför inte någon risk för att
den situation som Arbetsmiljöverket befarar uppkommer i praktiken.
Länsstyrelsens beslut inom ramen för tillsynen enligt covid-19-lagen ska
syfta till att förhindra smittspridning. För att säkerställa att besluten i sak
är de lämpligaste från smittskyddssynpunkt bör det i lagen anges att
länsstyrelsen, om det behövs, ska samråda med smittskyddsläkaren. Det
innebär inte att smittskyddsläkaren måste rådfrågas inför varje beslut. Det
bör vara länsstyrelsen som i det enskilda fallet avgör om smittskyddsläkarens kompetens behövs.
Länsstyrelsens beslut om förelägganden bör kunna förenas med vite,
vilket bedöms vara ett lämpligt och effektivt påtryckningsmedel för att få
en verksamhetsutövare att följa föreskrifter och beslut om särskilda
begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Regeringen anser inte
att det finns anledning att frångå promemorians förslag på det sätt som
Svenskt Näringsliv och Svensk Handel efterfrågar. Det är länsstyrelsen
som i ett beslut om vitesföreläggande ska bestämma vitets storlek till ett
belopp som med hänsyn till vad som är känt med hänsyn till adressatens
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas
förmå denne att följa det aktuella föreläggandet, se 3 § lagen (1985:206)
om viten. Bland annat i de fall som länsstyrelsen beslutar om förbud mot
att bedriva en viss verksamhet, kan det vara lämpligt att beslutet förenas
med ett löpande vite i enlighet med 4 § lagen om viten.
Förhållandet till Polismyndighetens uppgifter
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Polismyndigheten har enligt ordningslagen i uppgift att pröva ansökningar
om tillstånd att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten har även befogenhet att under vissa
förutsättningar ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. Regeringen gör i avsnitten 12.2 och 13.2
bedömningen att Polismyndigheten ska ha kvar dessa uppgifter när det
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sjukdomen covid-19. Frågan uppkommer därför hur Polismyndighetens
uppgifter förhåller sig till länsstyrelsens tillsynsuppgifter.
Polismyndigheten ska enligt förslaget ha ensamt ansvar för tillståndsprövningen. Polismyndigheten kommer i det sammanhanget att behöva
förhålla sig till dels föreskrifter om särskilda begränsningar av allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar, dels länsstyrelsens beslut i
enskilda fall om särskilda begränsningar av sådana sammankomster eller
tillställningar.
Regeringen föreslår också att Polismyndigheten ska få befogenhet att
ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
som hålls i strid med föreskrifter eller beslut enligt den tillfälliga covid19-lagen. Vidare ska länsstyrelsen i ett enskilt fall få besluta att en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning inte får hållas. Länsstyrelsen ska
inom ramen för sin tillsyn enligt lagen även få besluta förelägganden om
att en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inte får hållas. En
skillnad mellan Polismyndighetens och länsstyrelsens beslutsbefogenheter
är att länsstyrelsens beslut om förelägganden inte kan verkställas med
användning av våld (jfr 10 § polislagen). För att en polisman enligt covid19-lagen ska ha rätt att avlägsna en deltagare vid en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning krävs alltså att Polismyndigheten har beslutat att
ställa in eller upplösa sammankomsten eller tillställningen. En annan
skillnad är att enligt förslaget får enbart länsstyrelsens beslut förenas med
vite. Polismyndigheten och länsstyrelsen kommer att få dubbla tillsynsroller i det avseendet att båda myndigheterna i praktiken får besluta att en
allmän sammankomst eller offentlig tillställning inte får hållas. Samtidigt
innebär regleringen skillnader på så sätt att myndigheternas arbete med att
se till att föreskrifterna och besluten följs kommer att ha delvis olika
inriktning.

13.2

Befogenheter i samband med allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringens förslag: Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en
allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med
en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen eller ett beslut enligt
lagen.
En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas
endast om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för
att hindra fortsatta överträdelser av föreskriften eller beslutet.
Om Polismyndigheten har beslutat att ställa in eller upplösa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller
avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med
beslutet ska uppnås. Polismyndigheten får också, om det är nödvändigt
för att syftet med beslutet ska uppnås, förbjuda tillträde till ett visst
område eller utrymme.

71

Prop. 2020/21:79

72

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
I promemorian föreslås ingen möjlighet att förbjuda tillträde till ett visst
område eller utrymme.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Polismyndigheten
föreslår att det införs en möjlighet för Polismyndigheten att förbjuda
tillträde till ett visst område eller utrymme. Myndigheten anser vidare att
regelverket bör utformas så att t.ex. en begränsning av deltagarantalet
gäller för en allmän sammankomst oavsett om det finns någon känd
anordnare. Flera länsstyrelser anser att samordning och samråd med
länsstyrelsen är av största betydelse för att en arrangör inte ska riskera att
få olika beslut från myndigheterna kring samma arrangemang.
Skälen för regeringens förslag: Enligt ordningslagen får allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar förbjudas genom föreskrifter
om det är nödvändigt för att motverka epidemi. Polismyndigheten får
upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i
strid med en sådan föreskrift. En sådan sammankomst eller tillställning får
emellertid upplösas endast om mindre ingripande åtgärder har visat sig
vara otillräckliga för att hindra fortsatta överträdelser av föreskriften eller
beslutet (2 kap. 15, 22 och 24 §§). Har Polismyndigheten beslutat att ställa
in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, får en
polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för
att syftet med beslutet ska uppnås (13 b § polislagen).
Polismyndighetens befogenheter bygger på att en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning har begränsats med stöd av ordningslagen.
Regeringen anser att det är angeläget att Polismyndigheten ska ha samma
befogenheter om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning blir
föremål för särskilda begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen.
Lagtekniskt kan det lämpligen åstadkommas antingen genom att införa
särskilda bestämmelser i den föreslagna lagen eller genom en ändring av
bestämmelserna i ordningslagen och polislagen. Regleringen blir mer
överskådlig och lättillgänglig om den tas in i covid-19-lagen.
Regeringen anser att det därför i den nya lagen bör införas bestämmelser
om Polismyndighetens och polismäns befogenheter med motsvarande
innehåll som bestämmelserna i ordningslagen och polislagen. Som
Polismyndigheten uppmärksammar innebär förslaget att en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning får ställas in eller upplösas även
om det inte finns någon känd anordnare.
Polismyndigheten föreslår att det införs en möjlighet för myndigheten
att förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme, t.ex. i samband
med upplösning av en demonstration, på samma sätt som kan ske vid
ordningsstörningar enligt 24 § polislagen. Enligt Polismyndigheten är
möjligheten att avvisa eller avlägsna deltagare en ineffektiv och
resurskrävande åtgärd, då en polispatrull typiskt sett kan avlägsna endast
en deltagare åt gången. Dessutom uppstår vid ett fysiskt avlägsnande en
risk för smittspridning som får anses motverka syftet med själva
upplösandet. Samma invändning gör sig enligt Polismyndigheten gällande
när det gäller metoden att avlägsna deltagare genom att transportera bort
dessa en viss sträcka med buss. Att upplösa en grundlagsskyddad
demonstration som äger rum utomhus, för att därefter föra samman
deltagarna på en buss framstår inte som en lämplig åtgärd i sammanhanget.
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samband med en upplöst demonstration vara ett mycket effektivt verktyg
för att se till att ett sådant beslut verkställs.
Regeringen anser i likhet med Polismyndigheten att en möjlighet att
förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme framstår som en
ändamålsenlig åtgärd. Bestämmelser om detta bör därför införas i den
tillfälliga covid-19-lagen.

13.3

Befogenheter i kollektivtrafik och inrikes
flygtrafik

Regeringens förslag: Om det behövs för att en föreskrift eller ett beslut
om särskilda begränsningar som avser kollektivtrafik eller inrikes
flygtrafik ska kunna följas, får tillträde vägras till
• färdmedel i kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik
• lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i
kollektivtrafik eller flygtrafik.
Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar
för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i
kollektivtrafik eller flygtrafik får ge resenärer och andra personer de
anvisningar och tillsägelser som behövs för att föreskrifterna och
besluten ska kunna följas. Den som inte följer en anvisning eller
tillsägelse är skyldig att på uppmaning lämna ett färdmedel, en lokal
eller ett område.
Om den som har vägrats tillträde eller uppmanats att lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område inte gör som han eller hon blir tillsagd,
får en polisman, en ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhetseller ordningstjänst vid järnvägssystem avvisa eller avlägsna honom
eller henne.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.
I promemorian föreslås ingen rätt för befattningshavare i säkerhets- eller
ordningstjänst vid järnvägssystem att avvisa eller avlägsna personer.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Helsingborgs kommun
anser att förslaget utgör ett bra komplement till tillsynsmyndighetens
verktyg. Enligt Svensk kollektivtrafik bör promemorians lagförslag
justeras så att det i stället uttryckligen anges att den som bedriver
kollektivtrafik eller ansvarar för lokaler och områden som är avsedda att
användas av resenärer i kollektivtrafik har rätt att begära handräckning av
polisen. Region Stockholm anför att det bör förtydligas vem som får ge
anvisningar och tillsägelser. SJ AB uppmärksammar att befattningshavare
i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägen enligt 9 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) får avlägsna den som stör ordningen eller äventyrar
säkerheten. Enligt SJ AB bör samma befogenhet finnas enligt covid-19lagen.
Skälen för regeringens förslag: Enligt ordningslagen får en
trafiktjänsteman ge trafikanter och andra anvisningar eller tillsägelser som
behövs för att ordningen eller säkerheten i kollektivtrafiken ska
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upprätthållas. Den som underlåter att följa en anvisning eller tillsägelse är
skyldig att på uppmaning av en trafiktjänsteman lämna trafikföretagets
område eller färdmedel, om underlåtelsen har väsentlig betydelse för
ordningen eller säkerheten i trafiken. Tillträde till ett trafikföretags område
eller färdmedel får vägras bl.a. den som uppträder på ett sådant sätt att det
finns anledning att befara att han kommer att störa ordningen eller
äventyra säkerheten i trafiken. Om den som har vägrats tillträde eller
uppmanats att lämna trafikföretagets område eller färdmedel inte gör som
han blir tillsagd, får en polisman eller ordningsvakt avvisa eller avlägsna
honom (4 kap. 3 och 7–9 §§).
Enligt regeringens förslag ska kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
kunna begränsas om det är nödvändigt för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 (avsnitt 11.4). Ordningslagen ger inte något tydligt
stöd för trafiktjänstemän i kollektivtrafik att vidta åtgärder för att förhindra
smittspridning. Genom den föreslagna tillfälliga covid-19-lagen införs en
bestämmelse om begränsning av antalet personer på färdmedel. Det är inte
givet att tillträde till ett färdmedel i en sådan situation skulle kunna vägras
med stöd av ordningslagen. De befogenheter som regeringen bedömer att
det finns behov av bör därför regleras särskilt. För att regleringen ska bli
så överskådlig som möjligt bör bestämmelserna tas in i den nya covid-19lagen och inte i ordningslagen.
Regleringen bör omfatta sådana platser som kan regleras med stöd av de
bestämmelser som behandlas i avsnitt 11.4, dvs. färdmedel i kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt lokaler och områden som är avsedda att
användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik. Syftet med covid19-lagen medför att bestämmelserna bör ges en delvis annorlunda
utformning än regleringen i ordningslagen. En åtgärd som kan tänkas få
stor praktisk betydelse är rätten att vägra tillträde till ett färdmedel eller en
lokal eller ett område som används av resenärer. Regeringen anser att det
i covid-19-lagen därför bör anges att tillträde till färdmedel, lokaler eller
områden får vägras om det behövs för att en föreskrift som har meddelats
med stöd av lagen eller ett beslut enligt lagen ska kunna följas.
Vidare bör den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller
ansvarar för lokaler och områden få ge resenärer och andra personer de
anvisningar och tillsägelser som behövs för att föreskrifterna och besluten
om särskilda begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen ska kunna
följas. Regeringen delar inte Region Stockholms synpunkt att det behöver
förtydligas vem som får ge sådana anvisningar och tillsägelser. Det bör
inte finnas någon tvekan kring att detta, utöver trafiktjänstemän, gäller för
den som är anställd av det företag som bedriver trafiken eller ansvarar för
lokaler och områden och som befinner sig på platsen. Den som inte följer
en anvisning eller tillsägelse bör vara skyldig att på uppmaning lämna ett
färdmedel, en lokal eller ett område. En förutsättning enligt ordningslagen
är att underlåtelsen har väsentlig betydelse för ordningen eller säkerheten
i trafiken. Regeringen anser inte att det finns behov av att införa någon
motsvarande bestämmelse i den tillfälliga lagen. Det är nämligen i
praktiken inte möjligt att bedöma vilka risker för smittspridning som
uppstår på grund av att en enskild resenär underlåter att följa en anvisning
eller tillsägelse. En resenär bör avvisas endast om det är en proportionerlig
åtgärd. På motsvarande sätt som i ordningslagen, bör det i covid-19-lagen
anges att en polisman eller ordningsvakt får avvisa eller avlägsna en
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en lokal eller ett område och inte gör som han eller hon blir tillsagd. Något
behov av en uttrycklig bestämmelse om att den som bedriver trafiken eller
ansvarar för lokaler eller områden har rätt att begära handräckning av
polisen, som Svensk kollektivtrafik föreslår, finns dock inte.
SJ AB uppmärksammar att befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägen enligt 9 kap. 3 § järnvägslagen får avlägsna den som
stör ordningen eller äventyrar säkerheten. Som SJ AB föreslår bör
motsvarande befogenhet införas genom en särskild bestämmelse i den
tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att det inte kommer att bli
nödvändigt att tillkalla polis annat än om behörig järnvägspersonal av
något skäl inte på egen hand kan avvisa eller avlägsna en person.

14

När beslut får verkställas

Regeringens förslag: Länsstyrelsens beslut om särskilda
begränsningar i fråga om en viss verksamhet och om tillsynsförelägganden och Polismyndighetens beslut att ställa in eller upplösa
en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller att förbjuda
tillträde till ett visst område eller utrymme gäller omedelbart, om inte
något annat anges i beslutet.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag.
Skälen för regeringens förslag: Länsstyrelsen ska enligt regeringens
förslag få rätt att i enskilda fall besluta om särskilda begränsningar enligt
den tillfälliga covid-19-lagen som avser en viss verksamhet (avsnitt 12.1).
Vidare föreslås att länsstyrelsen ska få besluta om förelägganden inom
ramen för sin tillsyn enligt lagen (avsnitt 13.1). Polismyndigheten föreslås
få rätt att besluta att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som har meddelats
med stöd av lagen eller ett beslut enligt lagen, eller förbjuda tillträde till
ett visst område eller utrymme (avsnitt 13.2). Länsstyrelsens och
Polismyndighetens beslut ska få överklagas (avsnitt 16).
Enligt förvaltningslagen får ett beslut som får överklagas inom en viss
tid verkställas när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har
överklagats. Ett beslut får alltid verkställas omedelbart bl.a. om beslutet
gäller endast tillfälligt. En myndighet får även verkställa ett beslut
omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.
Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns skäl att avvakta
med att verkställa beslutet på grund av att beslutet medför mycket
ingripande verkningar för någon enskild, att verkställigheten inte kan
återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs eller någon
annan omständighet (35 §).
Länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut enligt den nya covid-19lagen syftar till att förhindra spridning av en samhällsfarlig sjukdom.
Regeringen anser att det står klart att verkställigheten av ett sådant beslut
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i endast mycket speciella undantagsfall kommer att kunna skjutas upp i
avvaktan på att beslutet ska få laga kraft. Samtidigt kommer besluten i
vissa fall att medföra mycket ingripande verkningar för enskilda. För att
det inte ska råda någon oklarhet i denna fråga bör det finnas en presumtion
för att länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut får verkställas
omedelbart. I den nya lagen bör det därför uttryckligen anges att ett sådant
beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

15

Straff

Regeringens förslag: Till penningböter döms den som bryter mot ett
förbud mot att
• samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har
tillträde
• vistas på en viss särskilt angiven plats.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Förvaltningsrätten i
Stockholm ifrågasätter om det är lämpligt att i detta fall använda
kriminalisering som en metod i syfte att förhindra överträdelser. Juridiska
fakultetsnämnden vid Lunds universitet anser att det är tveksamt om orden
sällskap och hushåll uppfyller det krav på klarhet som den straffrättsliga
legalitetsprincipen förutsätter. Sveriges advokatsamfund anser att en
strängare påföljd skulle kunna övervägas, men anser sammantaget att det
föreslagna straffet ligger på en rimlig nivå. Även Åklagarmyndigheten
anser att det föreslagna straffet är väl avvägt. Vidare pekar myndigheten
på att allvarligare fall där smitta har överförts eller hade kunnat överföras
kan bestraffas med dagsböter enligt bestämmelserna i brottsbalken om
vållande till sjukdom eller framkallande av fara för annan. Polismyndigheten framhåller vikten av att polisen ges möjlighet att utfärda
ordningsbot. Sveriges förenade studentkårer anser att bötesbeloppet bör
bestämmas till högst 1 000 kronor. Hovrätten för Nedre Norrland anser att
det är av stor vikt att regeringen och kommuner utformar förbuden så att
de blir tydliga, välavgränsade och lättillgängliga för var och en som
omfattas av dem, för att på så sätt kunna uppfylla legalitetsprincipens krav
på förutsebarhet och bestämdhet. Göteborgs tingsrätt påminner om att
straffansvar förutsätter att föreskrifter om förbud har offentliggjorts i
rimlig tid innan de börjar att gälla. Folkhälsomyndigheten anser att det är
problematiskt att bedöma vem som är straffansvarig om ett sällskap bryter
mot ett förbud mot att samlas på platser dit allmänheten har tillträde.
Skälen för regeringens förslag: En utgångspunkt för regeringens
förslag är att överträdelser av föreskrifter om särskilda begränsningar som
meddelas med stöd av den nya och tillfälliga covid-19-lagen bör leda till
någon form av konsekvens. Det gäller även i fråga om möjligheten att
begränsa användningen av platser dit allmänheten har tillträde. I de fallen
finns det inte någon verksamhetsutövare som kan bli föremål för tillsynsåtgärder. Den sanktion som bör införas måste därför rikta sig mot de
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enligt den tillfälliga lagen. Regeringen anser att det ligger närmast till
hands att införa en straffrättslig påföljd.
Kriminalisering som metod i syfte att hindra överträdelser bör användas
med försiktighet. När det gäller de former av förbud som kan aktualiseras
enligt den föreslagna lagen finns det enligt regeringens bedömning inte
några alternativa sanktioner som skulle vara effektiva och ändamålsenliga.
Förbud enligt den tillfälliga covid-19-lagen får införas endast om de utgör
en nödvändig och proportionerlig åtgärd för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, som är en samhällsfarlig sjukdom. Om sådana
förbud överträds i stor utsträckning, kan det i förlängningen få negativa
konsekvenser i form av ökad smittspridning, ökad sjuklighet och dödlighet
samt ökad belastning på sjukvården. Även en enskild överträdelse får från
denna synpunkt enligt regeringen betraktas som en så allvarlig handling
att det krävs en straffsanktion. Mot denna bakgrund bedömer regeringen,
trots Förvaltningsrätten i Stockholms synpunkter, att överträdelser av
förbud enligt den föreslagna lagen bör kriminaliseras. Med anledning av
Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitets synpunkter kan det
tilläggas att regeringen anser att orden sällskap och hushåll är tillräckligt
tydliga för att kunna användas i en straffrättslig reglering.
När det gäller straffvärdet är en överträdelse av ett förbud visserligen att
betrakta som en klandervärd handling. Samtidigt är det svårt eller omöjligt
att bevisa hur stora risker för smittspridning som uppstår i ett enskilt fall.
Regeringen anser i likhet med Sveriges advokatsamfund och Åklagarmyndigheten att penningböter är en väl avvägd påföljd. Förslaget innebär
att ordningsbotsinstitutet kan användas om det skulle bedömas vara
lämpligt. Som Åklagarmyndigheten uppmärksammar kan allvarligare fall
där smitta har överförts eller hade kunnat spridas aktualisera tillämpning
av straffbestämmelserna om vållande till sjukdom eller framkallande av
fara för annan (3 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken).
Penningböter ska enligt brottsbalken bestämmas till lägst 200 kronor
och högst 4 000 kronor. Om ett lägre högsta belopp är särskilt föreskrivet,
gäller dock detta (25 kap. 3 §). Sveriges förenade studentkårer anser att
bötesbeloppet bör bestämmas till högst 1 000 kronor. För att möjliggöra
en nyanserad straffvärdesbedömning anser regeringen att det inte bör
anges något högsta belopp i straffbestämmelsen i covid-19-lagen.
Eftersom det föreslås ett straffansvar för överträdelser av förbud enligt
den föreslagna lagen är det angeläget att enskilda får rimliga möjligheter
att skaffa sig kännedom om vilka regler som gäller. I linje med synpunkter
från Lagrådet, Hovrätten för Nedre Norrland och Göteborgs tingsrätt
finns det därför anledning att understryka vikten av att förbuden
offentliggörs på ett tydligt sätt och i rimlig tid innan de börjar att gälla.
Folkhälsomyndigheten anser att det är problematiskt att bedöma vem
som är straffansvarig om ett sällskap bryter mot ett förbud mot att samlas
på platser dit allmänheten har tillträde. Regeringen konstaterar att
straffansvaret omfattar samtliga personer över 15 år som ingår i ett
sällskap som har samlats i strid med ett sådant förbud.
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16

Överklagande

Regeringens förslag: Följande beslut får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol:
• länsstyrelsens beslut om särskild begränsning av en viss verksamhet
och om tillsynsförelägganden
• Polismyndighetens beslut att ställa in eller upplösa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning eller att förbjuda tillträde
till ett visst område eller utrymme.
Andra beslut enligt lagen får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Riksdagens
ombudsmän noterar att möjligheten till laglighetsprövning av kommunala
föreskrifter inte berörs i promemorian. Kungsbacka kommun, Juridiska
fakultetsnämnden vid Lunds universitet och Luleå kommun lämnar
liknande synpunkter. Riksdagens ombudsmän uppmärksammar att
förslaget skiljer sig från den bestämmelse om överklagande som infördes
i samband med de tillfälliga bemyndigandena i smittskyddslagen. Vidare
anför Riksdagens ombudsmän att gränsdragningen mellan normbeslut och
förvaltningsbeslut inte alltid är självklar och att lagförslaget möjliggör för
enskilda förvaltningsmyndigheter att meddela föreskrifter som gäller för
kort tid och är inskränkta till att gälla inom ett visst geografiskt område.
Riksdagens ombudsmän anser också att det skulle vara önskvärt med en
diskussion om vilka skyndsamhetskrav som bör gälla för prövningen i
domstol för att den ska anses utgöra ett effektivt rättsmedel. Sveriges
advokatsamfund och Civil Rights Defenders anser att rätten till
överklagande bör gälla alla beslut enligt den föreslagna lagen. Flera
länsstyrelser anser att bestämmelsen i promemorians lagförslag bör
justeras så att det framgår att det alltid är möjligt att överklaga beslut som
på ett otillåtet eller överdrivet sätt påverkar de rättigheter som skyddas av
Europakonventionen. Svensk Scenkonst anser att det inte bör krävas
prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.
Skälen för regeringens förslag: Förvaltningsbeslut enligt den nya och
tillfälliga covid-19-lagen kan ha betydande påverkan på enskilda. Det bör
därför finnas en möjlighet att överklaga sådana beslut. De beslut som bör
kunna överklagas är dels länsstyrelsens beslut att om särskilda
begränsningar en viss verksamhet, dels de beslut om förbud och andra
förelägganden som länsstyrelsen kan besluta om inom ramen för sin tillsyn
enligt lagen. Vidare bör, i linje med regleringen i ordningslagen, Polismyndighetens beslut att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning få överklagas. Detsamma bör gälla
Polismyndighetens beslut att förbjuda tillträde till ett visst område eller
utrymme. Andra beslut enligt lagen, t.ex. ett beslut att vägra tillträde till
ett färdmedel i kollektivtrafiken, bör inte få överklagas. Överklagande bör
göras till allmän förvaltningsdomstol. Regeringen anser, till skillnad från
Svensk Scenkonst, att det inte finns anledning att göra avsteg från
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kammarrätten.
Sveriges advokatsamfund anser att rätten till överklagande bör gälla alla
beslut enligt den föreslagna covid-19-lagen och anger regeringens beslut
om föreskrifter om förbud mot användning och upplåtelse av platser för
privata sammankomster som ett sådant exempel. Normbeslut som riktar
sig till allmänheten är enligt svensk rättstradition som huvudregel inte
överklagbara. Det sammanhänger bl.a. med att sådana beslut till sin
karaktär avviker från det individorienterade system som utmärker
förvaltningsförfarandet (prop. 2016/17:180 s. 257). Regeringen anser att
det inte finns skäl att frångå denna huvudregel när det gäller föreskrifter
som regeringen och förvaltningsmyndigheter får meddela med stöd av den
nya lagen.
En dom eller ett beslut varigenom någon döms till ansvar enligt förslaget
som behandlas i avsnitt 15 är inte ett beslut enligt den föreslagna covid19-lagen. Möjligheterna att överklaga ett straffrättsligt avgörande
påverkas alltså inte av de föreslagna bestämmelserna.
Med anledning av synpunkter från Riksdagens ombudsmän,
Kungsbacka kommun, Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet
och Luleå kommun i fråga om laglighetsprövning, kan det nämnas att en
kommuns beslut att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på en
viss särskilt angiven plats (avsnitt 11.7) kan angripas genom laglighetsprövning enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen.
Riksdagens ombudsmän påpekar även att förslaget skiljer sig från den
bestämmelse om överklagande som infördes i det tidigare lagstiftningsärendet om de tillfälliga bemyndigandena i smittskyddslagen. Enligt den
bestämmelsen gällde att beslut enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av de bemyndigandena får överklagas till allmän förvaltningsdomstol,
om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila
rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.
Bakgrunden till den ordningen var bl.a. att det inte kunde uteslutas att vissa
frågor om åtgärder med stöd av föreskrifterna kunde komma att prövas av
enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter (prop.
2019/20:155 s. 21). Regeringens förslag innebär att det redan i covid-19lagen regleras vilka organ som ska få pröva frågor och besluta enligt lagen.
Det finns därför inte anledning att i detta fall göra avsteg från
utgångspunkten att frågor om överklagande bör regleras i den författning
som innehåller de materiella bestämmelser som ligger till grund för ett
visst förvaltningsbeslut. Regeringen bedömer att de föreslagna
överklagandebestämmelserna är utformade på ett sätt som säkerställer
rätten till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. En
sådan justering i förhållande till promemorians lagtextförslag som flera
länsstyrelser efterfrågar är därför obehövlig.
Med normbeslut avses vanligen beslut om föreskrifter enligt 8 kap.
regeringsformen. Utmärkande för sådana beslut är att de har utformats på
ett allmängiltigt sätt så att de formellt får verkningar för en obestämd krets
av adressater. Som Riksdagens ombudsmän framhåller är gränsdragningen
mellan normbeslut och förvaltningsbeslut inte alltid självklar (jfr RÅ 1986
ref. 108 och HFD 2016 ref. 59). Regeringens lagförslag ger utrymme för
att bemyndiga en förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som har
kort giltighetstid och är inskränkta till att gälla inom ett visst geografiskt
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område. Frågan om ett visst beslut enligt lagen ska anses vara ett
normbeslut eller ett förvaltningsbeslut får avgöras i rättstillämpningen.
Riksdagens ombudsmän efterlyser en diskussion om vilka skyndsamhetskrav som bör gälla i domstol. Enligt 17 § förordningen (1996:382)
med förvaltningsrättsinstruktion ska ett mål avgöras så snart det kan ske.
Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål ska handläggas med
förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras
skyndsamt. Regeringen anser att frågan om det finns särskild anledning att
avgöra ett mål skyndsamt lämpligen bör bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda målet. Det saknas därför skäl att i den nya covid-19lagen införa en särskild bestämmelse om krav på skyndsam handläggning.

17

Tidsbegränsning samt ikraftträdandeoch övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Covid-19-lagen träder i kraft den 10 januari
2021 och upphör att gälla vid utgången av september 2021. Detsamma
gäller de bestämmelser som införs i ordningslagen. Den upphävda lagen
gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före
upphävandet.
Ändringen i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft den 10 januari 2021.
Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens.
I promemorian föreslås att lagen ska träda i kraft den 15 mars 2021 och
upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna tillstyrker
eller har inga synpunkter på promemorians förslag. Många remissinstanser, däribland Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Region Stockholm, Region Örebro län, Smedjebackens kommun, Sveriges
advokatsamfund och Vimmerby kommun, förordar ett tidigare ikraftträdande. Riksdagens ombudsmän, Förvaltningsrätten i Stockholm,
Hotell- och restaurangfacket, Svensk Scenkonst, Civil Rights Defenders,
Företagarna, Göteborgs tingsrätt och Svensk Live är kritiska till
promemorians förslag att lagen ska gälla under drygt ett år. Region
Norrbotten anför att lagen bör gälla under längre tid än ett år. Stockholms
tingsrätt har ingen synpunkt på den föreslagna tidsbegränsningen, men
anser det kan övervägas att införa en mekanism i syfte att utvärdera lagens
tillämpning efter exempelvis sex månader. Svenska Taxiförbundet anför
att lagen bör gälla i högst sex månader och att en utvärdering ska göras
efter tre månader.
Skälen för regeringens förslag: Syftet med den föreslagna nya lagen
är att det ska bli möjligt att vidta adekvata och lämpliga åtgärder för att
hantera den pågående coronapandemin. Smittspridningen har ökat kraftigt
under senare delen av hösten och inledningen av vintern 2020. I
promemorian föreslås att lagen ska träda i kraft den 15 mars 2021. Som
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kan träda i kraft tidigare än så.
Regeringen anser att den nya covid-19-lagen och de följdändringar i
ordningslagen som regeringen föreslår – med hänsyn till rådande
förhållanden – bör träda i kraft så snart som möjligt efter det att riksdagen
har beslutat att anta lagförslaget. Lagen bedöms med beaktande av detta
kunna träda i kraft den 10 januari 2021.
Covid-19-lagen ger möjlighet att besluta om ingripande åtgärder i syfte
att hantera den pågående pandemin. Lagen bör därför vara tidsbegränsad.
Det är inte möjligt att med säkerhet förutse hur pandemin kommer att
utvecklas eller hur länge den kommer att pågå. Enligt promemorians
förslag ska lagen upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. Många
remissinstanser, däribland Riksdagens ombudsmän, Förvaltningsrätten i
Stockholm, Hotell- och restaurangfacket, Svensk Scenkonst, Civil Rights
Defenders, Göteborgs tingsrätt och Svenska Taxiförbundet är kritiska till
att lagen föreslås gälla under drygt ett år. Regeringen bedömer att det
under förhållandevis lång tid framöver kan uppstå behov av att vidta
åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. Mot bakgrund av lagens extraordinära karaktär och
med beaktande av remissinstansernas kritiska synpunkter framstår det
emellertid som lämpligt med en kortare giltighetstid än den som föreslås i
promemorian. Regeringen anser att lagen bör gälla till och med utgången
av september 2021, dvs. under knappt nio månader. Detsamma bör gälla
i fråga om de följdändringar i ordningslagen som regeringen föreslår.
Enligt Lagrådet kan den föreslagna giltighetstiden accepteras.
När den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla kan det finnas
pågående ärenden och mål om tillsyn hos länsstyrelsen och i domstol. Det
kan t.ex. vara fråga om att länsstyrelsen har inlett ett tillsynsärende i
förhållande till en verksamhetsutövare, att en verksamhetsutövare har
överklagat ett beslut om föreläggande till domstol eller att länsstyrelsen
har gett in en ansökan till förvaltningsrätten om att ett vite ska dömas ut.
Regeringen anser att det inte bör göras någon skillnad mellan beslut som
har fått laga kraft under lagens giltighetstid och sådana ärenden och mål
som har inletts men som inte har hunnit slutföras när lagen upphör att gälla.
Det bör därför i den nya covid-19-lagen införas en övergångsbestämmelse
som innebär att den upphävda lagen fortfarande gäller för ärenden och mål
om tillsyn som har inletts före upphävandet.
Att covid-19-lagen föreslås ha en begränsad giltighetstid medför i sin tur
att giltighetstiden för eventuella föreskrifter och beslut som har meddelats
med stöd av lagen måste anpassas, så att föreskrifterna och besluten
upphör att gälla senast samtidigt som bemyndigandena upphör att gälla.
Detta behöver enligt regeringens mening dock inte regleras särskilt.
Enligt lagen (1964:163) om införande av brottsbalken får ingen dömas
för gärning för vilken det inte var stadgat straff när den begicks. Straff ska
bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs. Gäller annan
lag när en dom meddelas ska den lagen tillämpas, om den leder till frihet
från straff eller till lindrigare straff. Det gäller dock inte när det är fråga är
om gärning som under viss tid varit straffbelagd på grund av då rådande
särskilda förhållanden (5 §). Den straffbestämmelse som regeringen
föreslår kommer att ha en begränsad giltighetstid och bestämmelsen har
föranletts av den pågående coronapandemin. Bestämmelserna i lagen om
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införande av brottsbalken innebär att det kommer att vara möjligt att döma
till ansvar även efter det att covid-19-lagen har upphört att gälla. Det finns
därför inte i denna del något behov av övergångsbestämmelser.
Ändringarna i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen bör träda i kraft samtidigt som covid-19-lagen, dvs. den 10 januari
2021.

18

Förslagets förhållande till grundläggande
fri- och rättigheter och den kommunala
självstyrelsen

Regeringens bedömning: Förslaget är förenligt med regeringsformen,
Europakonventionen och EU-rätten.
Det intrång i den kommunala självstyrelsen som förslaget innebär är
proportionerligt.
Promemorians bedömning överensstämmer i huvudsak med
regeringens. I promemorian görs ingen bedömning av förslagets
förenlighet med EU-rätten.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av remissinstanserna instämmer
i eller har inga synpunkter på promemorians bedömning. Sveriges
advokatsamfund instämmer i den rättsliga analys som görs i promemorian
och anser således att förslaget är förenligt med rättighetsskyddet i
regeringsformen och Europakonventionen. Advokatsamfundet påminner
om att rätten till livet (artikel 2 i Europakonventionen) också är en
fundamental rättighet och att lagstiftaren enligt Europakonventionen har
en skyldighet att skydda denna rättighet genom lag. Förvaltningsrätten i
Malmö efterfrågar en diskussion kring hur den föreslagna lagen förehåller
sig till EU-rätten.
Skälen för regeringens bedömning
Utgångspunkter för analysen
Vissa av de möjligheter till åtgärder som regeringen föreslår ska regleras i
den nya covid-19-lagen kan vidtas redan med stöd av befintlig reglering.
Dessa har sedan tidigare bedömts vara förenliga med regeringsformens
och Europakonventionens rättighetsreglering. Förslagen innebär dock att
regeringen ges möjligheter att besluta om sammantaget mycket
omfattande inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter. Detta
måste övervägas noga. Regeringen utvecklar i det följande sin analys av
förslagens förhållande till regeringsformen och Europakonventionen.
Lagrådet anser att analysen kan godtas.
Mötes- och demonstrationsfrihet
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Enligt regeringsformen är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad
mötes- och demonstrationsfrihet. Mötesfrihet innebär frihet att anordna
och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat
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frihet innebär frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän
plats. Mötes- och demonstrationsfriheten får begränsas för att motverka
farsot. En sådan begränsning får göras genom lag eller, efter
bemyndigande i lag, annan författning. Begränsningen får göras endast för
att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle.
Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till
det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att
den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens
grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk,
religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (2 kap. 1, 20, 21 och 24 §§).
Det föreslås att regeringen som en yttersta åtgärd ska få meddela
föreskrifter om att allmänna sammankomster, t.ex. demonstrationer och
andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas, inte får hållas. Det
föreslås också en möjlighet att begränsa allmänna sammankomster genom
beslut i enskilda fall. Vidare föreslås att regeringen ska få meddela
föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på
platser dit allmänheten har tillträde. Den föreslagna regleringen ger inte
stöd för mer långtgående inskränkningar i mötes- och demonstrationsfriheten än ordningslagen. Ändamålet att förhindra smittspridning är
godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Till skillnad från i ordningslagen
framgår det uttryckligen av lagförslaget att de begränsningar som införs
måste vara proportionerliga. Detta krav ligger i linje med grundlagens krav
att en begränsning av mötes- och demonstrationsfriheten aldrig får gå
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har
föranlett den.
Regeringen anser sammanfattningsvis att förslagen om möjlighet att
begränsa allmänna sammankomster och om möjlighet att införa förbud
mot att samlas på platser dit allmänheten har tillträde är förenliga med
regeringsformens bestämmelser om mötes- och demonstrationsfrihet.
Egendomsskydd och näringsfrihet
Enligt regeringsformen är vars och ens egendom tryggad genom att ingen
kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild
genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det
krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen (2 kap. 15 §).
Rätten till egendom skyddas också genom Europakonventionen. Varje
fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen
får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de
förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.
Dessa bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan
lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse (artikel 1 i det första
tilläggsprotokollet till konventionen). Begreppet egendom har en autonom
och vidsträckt innebörd. Med egendom avses således inte bara fast och lös
egendom utan också begränsade sakrätter samt fordringar och
immateriella rättigheter. Även ekonomiska intressen och förväntningar
avseende utövande av näringsverksamhet omfattas av skyddet. Av
Europadomstolens praxis framgår att exempelvis förlust av klientel kan

83

Prop. 2020/21:79

vara en begränsning av den rätt till skydd för egendom som följer av
artikel 1 (se bl.a. Europadomstolens dom i målet Könyv-Tár Kft m.fl. mot
Ungern, nr 21623/13, meddelad den 16 oktober 2018).
Enligt Europadomstolens praxis finns det ett krav på att ett ingrepp i
egendomsskyddet ska vara proportionerligt. Även om det finns ett allmänt
intresse som kan motivera ingreppet, måste det göras en avvägning mellan
det allmännas och den enskildes intresse, och åtgärden måste genomföras
på ett sådant sätt att den inte innebär en oskälig börda för den enskilde.
Kravet på proportionalitet följer också av 2 kap. 15 § regeringsformen
(NJA 2018 s. 753).
I regeringsformen finns också en bestämmelse om näringsfrihet.
Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast
för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att
ekonomiskt gynna vissa personer eller företag (2 kap. 17 §).
Förslagen innebär att regeringen som en yttersta åtgärd ska få meddela
föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
inte får hållas, att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas
stängda, att handelsplatser ska hållas stängda, att kollektivtrafik och
inrikes flygtrafik inte får bedrivas och att användning och upplåtelse av
platser för privata sammankomster ska förbjudas. Sådana begränsningar
kan utgöra ingrepp i egendomsskyddet och näringsfriheten. Enligt
regeringens bedömning kan de särskilda begränsningar som möjliggörs
genom den föreslagna tillfälliga lagen vara nödvändiga för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19. Lagstiftningen motiveras således av ett
angeläget allmänt intresse. Detta intresse väger enligt regeringen så tungt
att det vid en intresseavvägning går före verksamhetsutövarens rätt till
näringsfrihet och rätt till skydd för sin egendom. Det finns enligt
regeringens bedömning inte någon alternativ reglering som skulle vara
mindre ingripande och samtidigt ge tillräckliga möjligheter att förhindra
smittspridning i samband med de verksamheter som omfattas av lagen.
Regeringen anser sammanfattningsvis att förslagen om möjligheter att
begränsa olika typer av verksamheter, såväl var för sig som sammantagna,
är förenliga med bestämmelserna i regeringsformen och Europakonventionen om egendomsskydd och näringsfrihet.
Rörelsefrihet
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Enligt regeringsformen är var och en gentemot det allmänna skyddad mot
frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Rörelsefriheten får under vissa förutsättningar begränsas genom lag (2 kap. 8, 20
och 21 §§).
Frågan om vad som ska anses utgöra en begränsning av rörelsefriheten
har diskuterats av Grundlagberedningen. I första hand åsyftas enligt
beredningen begränsningar som drabbar en viss person eller vissa
bestämda personer men inte andra som befinner sig i samma yttre
situation. Tvångsmässigt omhändertagande, liksom reseförbud, innebär
sålunda begränsningar av rörelsefriheten. Ett generellt förbud för invånare
i en viss landsända att besöka andra delar av landet skulle emellertid också
utgöra en begränsning i grundlagsstadgandets mening. Detta gäller också
ett allmänt förbud för medborgarna att lämna hemorten. Detsamma gäller
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av hänsyn till försvaret, likaså avspärrning eller frihetsberövande med
syfte att hindra spridning av smittsam sjukdom. Att en brottsplats avspärras under en utredning eller att militärt förråds- eller övningsområde
hålls avstängt kan däremot inte sägas vara en begränsning i denna mening.
Avgörande bör i första hand vara om avstängningen mera varaktigt hindrar
den som är instängd eller utestängd från att komma i kontakt med andra
människor (SOU 1972:15 s. 158).
Det föreslås att regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer
ska få meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter får inte
innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det
innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte
heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Bemyndigandet ger inte stöd för att införa ett generellt förbud mot att
vistas på platser dit allmänheten har tillträde, vilket i praktiken skulle
utgöra ett utegångsförbud. Till skillnad från 3 kap. 10 § smittskyddslagen
ger bemyndigandet inte heller stöd för att förbjuda någon att lämna ett visst
område. Av bemyndigandet framgår tydligt att ett förbud inte får omfatta
områden av sådan omfattning att det skulle innebära en inskränkning i
rörelsefriheten. Det innebär att även den sammanlagda effekten av flera
olika föreskrifter måste prövas i förhållande till rörelsefriheten.
Enligt regeringens bedömning kan den föreslagna möjligheten att införa
förbud mot att vistas på vissa platser inte användas för att begränsa
rörelsefriheten i grundlagens mening.
Förslagen är alltså även i dessa delar förenliga med regeringsformen.
Den kommunala självstyrelsen
Enligt regeringsformen bör en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål
som har föranlett den (14 kap. 3 §). Bestämmelsen innebär att det ska
göras en proportionalitetsbedömning i lagstiftningsärenden som rör den
kommunala självstyrelsen (prop. 2009/10:80 s. 212–213).
Det föreslås att olika typer av verksamheter ska få begränsas om det är
nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Regleringen omfattar bl.a. sådan fritids- och kulturverksamhet och
kollektivtrafik som bedrivs av kommuner och regioner. Det kan vara fråga
både om verksamhet som en kommun eller region är skyldig att bedriva,
t.ex. bibliotek, och om verksamhet som är frivillig, t.ex. badhus. Förslaget
kan således komma att innebära en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen. Även om erfarenheterna från den pågående pandemin visar
att kommuner och regioner i många fall är beredda att på frivillig väg vidta
nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning, kan det inte uteslutas
att det uppstår en situation där det skulle vara nödvändigt att begränsa
kommunala verksamheter genom bindande föreskrifter och beslut. Syftet
att förhindra smittspridning bedöms i sådana fall inte heller kunna uppnås
på ett för det kommunala självbestämmandet mindre ingripande sätt. Mot
denna bakgrund får de föreslagna bemyndigandena och beslutsbefogenheterna anses vara proportionerliga.
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Det föreslås också att regeringen eller den kommun som regeringen
bestämmer ska få meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Avsikten är att sådana
föreskrifter i första hand ska meddelas av kommuner, men det kan inte
uteslutas att det kan uppkomma behov av en reglering på nationell nivå i
syfte att förhindra smittspridning. Regeringen anser att bemyndigandet för
regeringen att meddela sådana föreskrifter är ett proportionerligt intrång i
den kommunala självstyrelsen.
Förhållandet till EU-rätten
Förvaltningsrätten i Malmö efterfrågar en diskussion kring hur den
föreslagna lagen förhåller sig till EU-rätten. Regeringen bedömer att lagen
i sig inte har någon betydelse för den fria rörligheten för personer eller
tjänster. Däremot kan EU-rättsliga regler behöva beaktas om föreskrifter
ska meddelas med stöd av de föreslagna bemyndigandena i lagen.

19

Ersättningsfrågor

Regeringens bedömning: Frågan om ekonomisk ersättning med
anledning av förordningar som meddelas med stöd av den föreslagna
lagen kommer att hanteras i samband med att sådana förordningar tas
fram. Regeringen återkommer till riksdagen med förslag om
ersättningar inom ramen för de rutiner som gäller för budgetprocessen.
Promemorians bedömning överensstämmer i huvudsak med
regeringens. Enligt promemorians bedömning bör frågan om ekonomisk
ersättning övervägas inom ramen för det arbete som löpande bedrivs för
att lindra de ekonomiska verkningarna av sjukdomen covid-19 för företag,
löntagare och andra aktörer i Sverige.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av de remissinstanser som uttalar
sig särskilt i frågan är kritiska mot promemorians bedömning. Fastighetsägarna Sverige anför att det i den föreslagna lagen bör införas regler om
ersättning för den som träffas av begränsningar till följd av föreskrifter
som meddelas med stöd av lagen och om hur ersättningen ska bestämmas.
Liknande synpunkter lämnas av Svensk Näringsliv, Svensk Handel,
Företagarna, Visita, Sveriges kommuner och Regioner, Region Stockholm,
Jernhusen AB, Stockholms kommun, Svenska kyrkan, Transportföretagen,
Svensk Scenkonst, Sveriges museer, Stockholmsmarknader AB, Hotelloch restaurangfacket, Handelsanställdas förbund, Bostadsrätterna,
Svenska Nöjesparksföreningen, Riksidrottsförbundet, Medley, MTR
Nordic AB, Småföretagarnas Riksförbund och SJ AB. Trafikverket anför
att det kommer att behövas stöd till specifika delar av transportsektorn.
Svenska Taxiförbundet anför att om den föreslagna lagen inskränker taxiföretagens verksamhet på ett sätt som påverkar företagens ekonomi
negativt så måste företagen kompenseras för detta. Sveriges advokatsamfund anser att frågan bör utredas vidare. Stockholms universitet anser att i
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omfattande tvångsregleringar, måste detta uttryckligen hanteras framöver.
Skälen för regeringens bedömning: De föreskrifter som får meddelas
med stöd av den föreslagna covid-19-lagen och beslut enligt lagen kan ha
negativa ekonomiska konsekvenser för företag och andra som bedriver
sådana verksamheter som omfattas av lagen. I fråga om kompensatoriska
ekonomiska åtgärder med anledning av förslagen gör regeringen följande
överväganden.
Redan befintliga lagar som ger rätt att införa begränsningar av smittskyddsskäl innebär att negativa ekonomiska konsekvenser kan uppstå.
Exempel på sådana lagar är ordningslagen, smittskyddslagen och lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ingen av dessa lagar
eller anslutande förordningar, med undantag för en förordning från 1956
kopplad till smittskyddslagen, innehåller några bestämmelser om
ekonomisk kompensation för aktörer som omfattas av de restriktioner som
föreskrifterna kan medföra.
En motsvarande fråga om ekonomisk ersättning behandlades i propositionen Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det
virus som orsakar covid-19 (prop. 2019/20:155 s. 14 och 18), där
regeringen anförde följande.
”Regeringen har, i nära dialog med partierna i riksdagen, vidtagit en rad
åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna av virusutbrottet för
svenska företag. Exempel på åtgärder som vidtagits är sänkta arbetsgivaravgifter, slopat sjuklöneansvar och stöd till egenföretagare vid sjukfrånvaro. Regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta
ytterligare åtgärder om det behövs.”
Genom den propositionen förband sig regeringen att överväga frågan om
olika kompensatoriska ekonomiska åtgärder med anledning av eventuella
förordningar i samband med att de enskilda eventuella föreskrifterna om
åtgärder skulle tas fram.
De förslag till bemyndiganden som nu läggs fram omfattar ett flertal
områden såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,
fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser samt kollektivtrafik. Inom
varje område förekommer det verksamheter av många olika slag. Till detta
kan läggas att de åtgärder som bemyndigandena ger möjlighet till är
mycket differentierade, allt ifrån att en viss typ av verksamhet ska hållas
stängd till mindre ingripande åtgärder som t.ex. ett krav på att
tillhandahålla handdesinfektion. Det innebär att det inte låter sig göras att
i ett särskilt ersättningssystem reglera frågan om, och i så fall i vilken mån,
ersättning ska lämnas till dem som omfattas av en föreskrift som har
meddelats med stöd av den föreslagna lagen eller ett beslut enligt lagen.
Regeringen bedömer alltså att det inte är möjligt att, som Fastighetsägarna
Sverige och andra remissinstanser efterfrågar, i den föreslagna covid-19lagen införa bestämmelser om ekonomisk ersättning.
Varken den föreslagna covid-19-lagen eller de föreskrifter som kan
komma att meddelas med stöd av lagen medför i sig några effekter på
statens budget. Regeringen är dock medveten om att sådana föreskrifter
kan få betydande negativa ekonomiska konsekvenser för de som drabbas
och att det därför finns ett behov av att vidta kompenserande åtgärder, i de
fall som föreskrifter meddelas, för att lindra de ekonomiska skadeverkningarna av spridningen av sjukdomen covid-19 för företag, löntagare
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och andra aktörer i Sverige. För de förordningar som enligt den föreslagna
lagen ska underställas riksdagens prövning, ska regeringen redovisa en
bedömning av de underställda förordningarnas ekonomiska konsekvenser
för företag, löntagare eller andra aktörer i propositionen om underställning
(jfr avsnitt 11.9). Ett arbete pågår i Regeringskansliet med att analysera
hur olika ersättningar kan utformas och regeringen avser att återkomma
till riksdagen med förslag om sådana ersättningar. Det kommer att ske
inom ramen för de rutiner som gäller för budgetprocessen.
En sådan ordning stämmer också väl överens med vad som gäller enligt
ordningslagen, smittskyddslagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Åtgärder som har ekonomiska konsekvenser
för staten förutsätter – som i alla andra fall – att riksdagen har tilldelat
regeringen nödvändiga befogenheter enligt regeringsformen, riksdagsordningen och budgetlagen. Befogenhetsfördelningen mellan riksdagen
och regeringen på finansmaktens område påverkas således inte av
förslaget.

20

Konsekvenser

20.1

Skyldighet att förebygga smittspridning

Det föreslås att den nya lagen ska innehålla bestämmelser om skyldighet
att förebygga smittspridning. Bestämmelsen om att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 återspeglar regleringen i
smittskyddslagen. Bestämmelsen är avsedd att ha normerande verkan på
allmänhetens beteende men medför inga nya skyldigheter.
Kravet på att den som ansvarar för en verksamhet ska vidta lämpliga
åtgärder för att förhindra smittspridning samt att verksamheten ska
bedrivas så att trängsel undviks och människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, skulle kunna leda till
minskade intäkter eller ökade kostnader för företag och andra
verksamhetsutövare. Om så blir fallet beror dock på utformningen av de
konkreta krav som kommer att anges i förordningar och myndighetsföreskrifter om särskilda begränsningar med stöd av den nya covid-19-lagen.
Det nu aktuella förslaget bedöms inte i sig medföra några nämnvärda
konsekvenser.

20.2
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Normgivningsbemyndiganden

De regleringar som möjliggörs genom den föreslagna covid-19-lagen kan
medföra långtgående begränsningar i medborgerliga fri- och rättigheter
och i företags möjligheter att bedriva sin verksamhet. Proportionaliteten i
sådana ingripanden behöver kunna bedömas, med grund i högkvalitativa
konsekvensutredningar. Det är därför viktigt att de konsekvenser som kan
uppstå för företag och enskilda utreds och beskrivs utförligt när
föreskrifter med stöd av lagen tas fram.

De föreslagna bemyndigandena i den nya lagen och i lagen om tillfälliga Prop. 2020/21:79
smittskyddsåtgärder på serveringsställen påverkar inte i sig kostnaderna
eller intäkterna för staten, regionerna, kommunerna, företag eller andra
enskilda och ger inte heller i övrigt upphov till några samhällsekonomiska
konsekvenser. Om regeringen skulle meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar med stöd av de föreslagna bemyndigandena eller skulle
bemyndiga en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela sådana
föreskrifter, kommer emellertid mer eller mindre omfattande effekter att
kunna uppkomma på såväl kort som lång sikt.
Det finns en inte obetydlig grad av osäkerhet kring de sammantagna
konsekvenserna av de tänkbara åtgärder som de föreslagna
bemyndigandena möjliggör. Det är därför av särskild vikt att regeringen
dels gör en sedvanlig konsekvensanalys för det fall att föreskrifter med
stöd av bemyndigandena ska tas fram, dels löpande följer upp effekterna
av de åtgärder som har vidtagits. Bestämmelserna om kostnadsberäkningar
och andra konsekvensbeskrivningar i 14–15 a §§ kommittéförordningen
(1998:1474) kan vara vägledande för regeringens arbete med sådana
konsekvensanalyser. Det är också av stor vikt att de myndigheter som
bemyndigas att meddela föreskrifter genomför konsekvensutredningar
enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regeringen behandlar frågan om konsekvenser för den kommunala
självstyrelsen i avsnitt 18.

20.3

Beslut i enskilda fall

Förslaget att länsstyrelsen ska få besluta i enskilda fall om särskilda
begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen innebär en ny uppgift
för länsstyrelserna. Det är svårt att bedöma i vilken omfattning det kan bli
fråga om sådana beslut. Det är till viss grad avhängigt av i vilken
utsträckning regeringen kommer att använda de föreslagna normgivningsbemyndigandena. Länsstyrelsernas kostnader för denna verksamhet är
beroende av dels mängden föreskrifter som omfattas av länsstyrelsen
tillsynsansvar, dels det förberedande arbete som länsstyrelserna behöver
genomföra.
Förslaget kommer att innebära att länsstyrelserna får en viss arbetsbelastning på grund av domstolsprocesser i de fall som länsstyrelsens
beslut i ett enskilt fall överklagas. Omfattningen av sådana processer beror
till stor del på i vilken utsträckning eventuella bemyndiganden kommer att
användas. Även om länsstyrelserna har väl upparbetade rutiner för att försvara beslut i domstol är detta ny lagstiftning och om det blir fråga om ett
större antal överklaganden kan det komma att krävas ytterligare resurser.
Innan länsstyrelsen beslutar i ett enskilt fall ska den vid behov samråda
med den regionala smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen och smittskyddsläkaren har redan ett väl fungerande samarbete kring den lokala
hanteringen av pandemin. Förslaget bedöms därför inte medföra några
ekonomiska konsekvenser för regionerna.
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20.4

Tillsyn och befogenheter

Länsstyrelsen föreslås få ansvar för att utöva tillsyn över att föreskrifter
som har meddelats med stöd av covid-19-lagen följs och ska enligt lagen
kunna besluta förelägganden som får förenas med vite. Länsstyrelsen
utövar också tillsyn över att besluten i enskilda fall följs. Förslaget medför
att länsstyrelserna kommer att behöva vidta vissa förberedande insatser när
det gäller att utveckla rutiner och tillsätta personal, t.ex. jurister och
inspektörer, för att myndigheterna snabbt ska kunna agera om det finns
behov av tillsyn enligt den föreslagna lagen. Hur omfattande den tillsynen
kommer att bli och hur mycket ytterligare resurser som krävs beror på i
vilken utsträckning regeringen kommer att använda de bemyndiganden
som föreslås. Om det skulle bli aktuellt att meddela föreskrifter som avser
flera områden inom lagens tillämpningsområde kommer kostnaderna och
verksamhetsförutsättningarna för länsstyrelserna att påverkas avsevärt och
omprioriteringar krävas inom befintlig verksamhet. Kostnaderna ryms inte
inom befintliga anslagsramar för länsstyrelserna. De totala kostnaderna för
länsstyrelsernas förberedande arbete och tillsynsverksamhet kommer
därför att hanteras inom ramen för de rutiner som gäller för budgetprocessen.
Den som bedriver kollektivtrafik föreslås få vissa befogenheter för att
hantera överträdelser av föreskrifter eller beslut enligt den nya lagen.
Dessa befogenheter överensstämmer i huvudsak med vad som följer av
ordningslagen. Regeringen bedömer att dessa befogenheter endast
kommer att behöva användas i ett begränsat antal fall.
Den föreslagna regleringen innebär tillkommande arbetsuppgifter för
Polismyndigheten i fråga om handräckning i de fall som länsstyrelsen
begär biträde för att kunna fullgöra sin tillsyn. Vid tillståndsprövning
enligt ordningslagen kommer Polismyndigheten också att behöva ta
ställning till om krav enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
den nya covid-19-lagen är uppfyllda. Dessutom får myndigheten
befogenhet att avvisa eller avlägsna en person från färdmedel, lokaler och
områden som används i kollektivtrafik eller flygtrafik i syfte att
upprätthålla föreskrifter som har meddelats för att förhindra smittspridning
och beslut i enskilda fall om detta. Dessa tillkommande arbetsuppgifter
bedöms kunna utföras som en del av den verksamhet som myndigheten
redan bedriver för att upprätthålla ordning och säkerhet. Det införs också
en ny straffbestämmelse. Den aktualiseras dock endast om det meddelas
föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek eller
förbud mot att vistas på vissa platser.
Länsstyrelsens beslut i enskilda fall och beslut om förelägganden inom
ramen för tillsynen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Detsamma gäller i fråga om Polismyndighetens beslut att vägra tillstånd
till en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller att förbjuda
tillträde till ett visst område eller utrymme. Regeringen bedömer att
förslagen inte kommer att innebära någon nämnvärt ökad arbetsbelastning
för domstolarna. Omfattningen av sådana domstolsprocesser beror till stor
del på i vilken utsträckning eventuella bemyndiganden kommer att
användas. Den ökade måltillströmning som kan förutses bör kunna
hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.
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Författningskommentar

21.1

Förslaget till lag om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19
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Lagens innehåll och syfte
1 § I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19.

I paragrafen anges lagens innehåll och syfte. Övervägandena finns i
avsnitt 7.
Enligt paragrafen innehåller lagen bestämmelser om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Covid19 är en allvarlig virussjukdom som i de svåraste fallen har en dödlig
utgång. Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade den 11 mars 2020
att utbrottet av covid-19 är en pandemi. Covid-19 är i smittskyddslagen
(2004:168) klassificerad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.
Förhållandet till annan lagstiftning
2 § Denna lag gäller utöver smittskyddslagen (2004:168) och ordningslagen
(1993:1617).

Paragrafen reglerar lagens förhållande till annan lagstiftning.
Övervägandena finns i avsnitt 8.
Enligt paragrafen gäller denna lag utöver smittskyddslagen (2004:168)
och ordningslagen (1993:1617). Det innebär att lagen kompletterar de
angivna lagarna och har företräde i de fall som samma fråga regleras i flera
lagar.
I smittskyddslagen ges föreskrifter om smittskyddsåtgärder som riktar
sig till människor (1 kap. 2 §). Smittskyddslagens bestämmelser om
smittskyddsåtgärder är inte direkt tillämpliga på smittskyddsåtgärder
enligt denna lag. Däremot bör bestämmelserna i smittskyddslagen beaktas
vid införandet och utformningen av särskilda begränsningar enligt lagen.
Det gäller t.ex. de allmänna riktlinjer för smittskyddet som anges i 1 kap.
4–6 §§ smittskyddslagen (se vidare författningskommentaren till 6 §).
Vidare innehåller smittskyddslagen ett stort antal bestämmelser som kan
ha betydelse för att hantera spridning av sjukdomen covid-19 i andra
avseenden än som regleras i denna lag. Bestämmelserna reglerar bl.a.
anmälan av sjukdomsfall, utredning av sjukdomsfall och extraordinära
smittskyddsåtgärder.
Enligt 2 kap. 10 § ordningslagen får tillstånd till en allmän sammankomst vägras bl.a. om det är nödvändigt för att motverka epidemi. Den
bestämmelsen kan även fortsättningsvis tillämpas i syfte att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19. I ordningslagen finns också bestämmelser om att regeringen får föreskriva att allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar inte får hållas inom ett visst område, om det är
nödvändigt för att motverka epidemi. Efter bemyndigande från regeringen
får en länsstyrelse meddela motsvarande föreskrifter i fråga om länet eller
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en del av det (2 kap. 15 §). Bestämmelserna i 7 och 14 §§ innebär att dessa
bestämmelser i ordningslagen inte ska användas för att meddela
föreskrifter i syfte att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Däremot kan bemyndigandena i ordningslagen användas för att motverka
andra epidemier.
Skyldighet att förebygga smittspridning
3 § Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder
medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

I paragrafen finns en bestämmelse om enskildas skyldighet att förebygga
smittspridning. Övervägandena finns i avsnitt 9.
Paragrafen, som är utformad med 2 kap. 1 § smittskyddslagen
(2004:168) som förebild, innebär att var och en så långt som möjligt ska
vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda såväl sig själv som andra
mot risk att smittas av sjukdomen covid-19.
Vägledning om vilka åtgärder som enskilda bör vidta finns i
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12)
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Ytterligare
vägledning finns i rekommendationer och information från Folkhälsomyndigheten, regioner och smittskyddsläkare. Samlad information finns
på webbplatsen krisinformation.se.
4 § Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i 7–11 §§
ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så
långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor
kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Paragrafen reglerar verksamhetsutövares skyldighet att förebygga smittspridning. Överväganden finns i avsnitt 9.
Paragrafen kompletterar och specificerar 3 § i fråga om den som
bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i 7–11 §§, dvs.
allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, platser för fritidseller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik, inrikes flygtrafik
och platser för privata sammankomster. Verksamhetsutövaren är enligt
paragrafen skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra
smittspridning. Vidare ska verksamheten så långt som möjligt bedrivas på
ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Med trängsel avses att
människor befinner sig så nära varandra att det uppstår en beaktansvärd
risk för spridning av sjukdomen covid-19.
Vägledning i fråga om vilka åtgärder som bör vidtas finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas
ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
Särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning
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5 § Särskilda begränsningar avseende följande verksamheter och platser får
införas genom föreskrifter enligt 7–11 och 14 §§ eller genom beslut i enskilda fall
enligt 16 §:
1. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,

2. gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker,
campingplatser och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna
för allmänheten,
3. köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra
handelsplatser som är öppna för allmänheten,
4. kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, och
5. platser för privata sammankomster.
Användningen av platser dit allmänheten har tillträde får begränsas genom
föreskrifter enligt 12–14 §§.
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I paragrafen finns en upplysning om vilka särskilda begränsningar för att
förhindra smittspridning som kan införas med stöd av lagen. Paragrafen
innehåller också exempel på vad som avses med vissa ord och uttryck som
används i lagen. Paragrafen utformas efter synpunkter från Lagrådet.
Övervägandena finns i avsnitten 11.2 och 11.3.
I första stycket anges att särskilda begränsningar avseende vissa
verksamheter får införas genom föreskrifter och beslut i enskilda fall. I 7–
11 §§ finns bemyndiganden att meddela föreskrifter avseende olika typer
av verksamheter. Av 14 § följer att sådana föreskrifter får inskränkas till
att gälla inom ett visst geografiskt område. Vidare får länsstyrelsen enligt
16 § i enskilda fall besluta om begränsningar som avser en viss verksamhet.
Enligt första stycket 1 får särskilda begränsningar införas avseende
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (7 och 16 §§).
Av första stycket 2 framgår att särskilda begränsningar får införas
avseende platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för
allmänheten (8 och 16 §§). I punkten anges också exempel på vad som
avses med uttrycket platser för fritids- eller kulturverksamhet. Exemplen
är inte uttömmande. Även andra platser av liknande karaktär omfattas av
uttrycket. För att det ska vara fråga om en plats för fritids- eller
kulturverksamhet i lagens mening krävs att platsen är öppen för
allmänheten. Med uttrycket öppen för allmänheten avses att den
verksamhet som bedrivs vänder sig till allmänheten och inte endast till en
begränsad krets. En plats kan vara öppen för allmänheten även om det
ställs krav på medlemskap, vilket t.ex. kan vara fallet i fråga om
gymanläggningar. Lokaler som tillhör bostadsrättsföreningar och
arbetsplatser och som inte är tillgängliga för utomstående är inte att anse
som öppna för allmänheten. Verksamhet på en plats för fritids- eller
kulturverksamhet kan bedrivas i såväl privat som offentlig regi.
Med gym- och sportanläggningar avses anläggningar som huvudsakligen används för fysisk träning eller sport.
Med badhus avses en lokal med en offentlig badinrättning.
Med bibliotek avses en plats där allmänheten får låna eller på annat sätt
får tillgång till litteratur och får tillgång till information.
Med museum avses en institution som ställer ut materiella och
immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.
Med campingplats avses ett avgränsat område för boende i tält eller
husvagn.
Lokaler som används för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen
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(2001:453), t.ex. daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, är inte platser för
fritids- eller kulturverksamhet.
Av första stycket 3 framgår att särskilda begränsningar får införas
avseende handelsplatser som är öppna för allmänheten (9 och 16 §§).
Vidare anges exempel på vad som avses med ordet handelsplatser.
Exemplen är inte uttömmande. Även andra platser av liknande karaktär,
t.ex. platser för torghandel, omfattas av ordet. För att det ska vara fråga om
en handelsplats i lagens mening krävs, på samma sätt som för platser för
fritids- eller kulturverksamhet, att platsen är öppen för allmänheten.
Med butik avses som utgångspunkt en lokal för försäljning av varor.
Någon begränsning avseende vad som säljs uppställs inte. Att det förutom
försäljning av varor även tillhandahålls tjänster utesluter inte att det är
fråga om en butik. Inte heller att det också bedrivs viss annan verksamhet
i lokalen, t.ex. ett kafé, utesluter detta. Det är den huvudsakliga
verksamheten som avgör om det är fråga om en butik i lagens mening (jfr
prop. 2020/21:52 s. 99).
Med köpcentrum avses ett område med butiker och annan likartad
verksamhet.
Med varuhus avses en stor lokal med försäljning av många olika slags
varor.
Med galleria avses en inbyggd gågata med butiker.
Med serviceinrättningar avses platser med kommersiellt betonad
försäljning av tjänster, t.ex. frisörsalonger, skönhetsmottagningar och
cykelverkstäder. Platser för hälso- och sjukvård eller tandvård, t.ex.
vårdcentraler och tandläkarmottagningar, och platser för utbildning är inte
serviceinrättningar i lagens mening.
Av första stycket 4 framgår att särskilda begränsningar får införas
avseende kollektivtrafik och inrikes flygtrafik (10 och 16 §§).
Enligt första stycket 5 får särskilda begränsningar införas avseende
platser för privata sammankomster (11 och 16 §§).
Andra stycket upplyser om att användningen av platser dit allmänheten
har tillträde får begränsas genom föreskrifter enligt 12–14 §§.
Bestämmelserna i 12 § avser förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss
storlek. Ett sådant förbud kan enligt 14 § inskränkas till att gälla inom ett
visst geografiskt område. I 13 § regleras föreskrifter om förbud mot att
vistas på en viss särskilt angiven plats.
Allmänna förutsättningar för särskilda begränsningar
6 § Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar får meddelas endast om
det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är
försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
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Paragrafen reglerar allmänna förutsättningar för särskilda begränsningar
enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 10.
Enligt första stycket får föreskrifter och beslut om särskilda
begränsningar meddelas endast om det nödvändigt för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19. Det innebär att det måste finnas en

koppling mellan den särskilda begränsningen och den eftersträvade Prop. 2020/21:79
effekten på smittspridningen. Om de förhållanden som föranlett en särskild
begränsning inte längre är för handen ska begränsningen tas bort.
Av andra stycket framgår att föreskrifterna och besluten inte får vara
mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för
människors liv och hälsa. De åtgärder för att förhindra smittspridning som
vidtas med stöd av lagen ska alltså vara proportionerliga. Kravet på
proportionalitet innebär att det ska göras en avvägning mellan vad som kan
uppnås genom åtgärden i fråga om minskad smittspridning och de
negativa konsekvenser som åtgärden kan förväntas få. Tänkbara exempel
på positiva effekter kan vara minskad sjuklighet och dödlighet i sjukdomen
covid-19 samt minskad belastning på sjukvården. Tänkbara exempel på
negativa effekter som ska beaktas kan vara försämrad folkhälsa i andra
avseenden än sjukdom i covid-19, inskränkningar i grundläggande fri- och
rättigheter som mötesfrihet, demonstrationsfrihet, näringsfrihet och
egendomsskydd, samt negativa ekonomiska konsekvenser för privatpersoner och företag.
Vad som är en proportionerlig åtgärd beror bl.a. på hur omfattande
smittspridningen är vid den aktuella tidpunkten eller kan förväntas bli
inom en nära framtid. Om det förekommer eller finns en överhängande
risk för en omfattande smittspridning, kan det vara motiverat med mer
långgående åtgärder. Kravet på proportionalitet innebär också att en
föreskrift eller ett beslut om en särskild begränsning inte får gälla under
längre tid eller inom ett större område än vad som kan motiveras i
förhållande till syftet att förhindra smittspridning (jfr författningskommentaren till 14 §). Åtgärderna bör vidare utformas i enlighet med de
allmänna riktlinjer för smittskyddet som anges i 1 kap. 4–6 §§ smittskyddslagen (2004:168). De bestämmelserna innebär bl.a. att smittskyddsåtgärder ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, att åtgärderna
ska vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas
integritet och att det särskilt ska beaktas vad hänsynen till barnets bästa
kräver. Hänsynen till barnets bästa innebär bl.a. att barns behov av att delta
i olika typer av fritidsaktiviteter ska tillmätas stor vikt.
Enligt tredje stycket bör föreskrifterna och besluten utformas med
beaktande av verksamhetens karaktär, både i fråga om riskerna för
smittspridning och förutsättningarna för att vidta smittskyddsåtgärder. Det
bör alltid övervägas om en viss slags verksamhet helt kan undantas från en
särskild begränsning eller om begränsningen kan anpassas med hänsyn till
de förutsättningar som gäller i den aktuella typen av verksamhet. Det kan
t.ex. vara motiverat när det gäller verksamheter där riskerna för smittspridning är mindre, t.ex. för att de bedrivs utomhus eller för att det finns
möjlighet att anvisa sittplatser. Det kan också finnas skäl att införa
särskilda bestämmelser om smittskyddsåtgärder när det gäller sådana
verksamheter där det finns goda praktiska möjligheter att vidta sådana
åtgärder.
Vid utformningen av föreskrifterna bör det också beaktas att en viss
fysisk plats kan omfattas av flera olika bemyndiganden, t.ex. ett kulturhus
som inrymmer både en teaterscen (7 §) och ett museum (8 §). Det finns
inget som hindrar att det införs olika långtgående särskilda begränsningar
för verksamheter som kan bedrivas på samma plats. En effekt av det kan
dock bli att en verksamhetsutövare måste uppfylla de mest långtgående
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kraven även när det gäller en del av verksamheten som omfattas av mindre
långtgående krav. För att underlätta de praktiska problem som kan uppstå
i en sådan situation bör det eftersträvas att regleringen för olika typer av
verksamheter utformas så enhetligt som möjligt, samtidigt som det införs
bestämmelser om undantag i de fall som det är motiverat av smittskyddsskäl.
Bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig
tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,
3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela
föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får
hållas.

I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar som avser allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag. Övervägandena
finns i avsnitt 11.1.
Med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar avses i
paragrafen detsamma som i 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifter om skyldighet att vidta åtgärder som meddelas med stöd av
paragrafen behöver inte omfatta alla typer av allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar, utan kan inskränkas till vissa typer av
sammankomster och tillställningar som medför särskilt stora risker för
smittspridning.
Av första stycket framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som anordnar
en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska vidta smittskyddsåtgärder. Det bör beaktas att ett visst arrangemang kan falla in under flera
olika kategorier i ordningslagen. Ett par exempel är en danstillställning vid
en demonstration och en konsert i samband med en idrottstävling. I de fall
som en viss verksamhet omfattas av flera regelverk måste det säkerställas
att de krav på smittskyddsåtgärder som ställs inte är oförenliga med
varandra. De särskilda begränsningarna bör också ges en så enkel och
tydlig utformning som möjligt.
Enligt första stycket 1 får föreskrifterna innebära krav på begränsning av
antalet deltagare. En sådan deltagarbegränsning kan utformas med hänsyn
till flera olika faktorer. Det är t.ex. möjligt att ange ett maximalt antal
deltagare i förhållande till storleken på den lokal eller det område där den
allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen ska hållas. Det är
också möjligt att göra skillnad på allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar som äger rum utomhus respektive inomhus. Det kan även
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publik.
Första stycket 2 innebär att föreskrifterna får innebära krav på minsta
avstånd mellan deltagare med anvisade platser. En sådant krav kan t.ex.
gälla sittande eller stående publik.
Av första stycket 3 framgår att föreskrifterna får innebära krav på
begränsning av tiden för den allmänna sammankomsten eller offentliga
tillställningen. Det kan gälla både hur länge den allmänna sammankomsten
eller offentliga tillställningen får pågå och under vilka tider på dygnet en
sådan sammankomst eller tillställning får hållas.
Av första stycket 4 framgår att föreskrifterna får innebära även andra
krav på åtgärder för att förhindra smittspridning. Uppräkningen är alltså
inte uttömmande. Exempel på andra smittskyddsåtgärder är att erbjuda
möjlighet att tvätta händerna eller använda handdesinfektion, att ha
särskilda rutiner för in- och utpassage eller att ställa krav på att deltagarna
ska använda munskydd.
Enligt andra stycket får regeringen, om andra smittskyddsåtgärder
bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas.
Om föreskrifter meddelas med stöd av paragrafen gäller de allmänna
förutsättningar som anges i 6 §.
Enligt 14 § får föreskrifter som meddelas med stöd av paragrafen
inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.
Platser för fritids- eller kulturverksamhet
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller
kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära
krav på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela
föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas stängda.

I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar som avser platser för fritids- eller kulturverksamhet som är
öppna för allmänheten. Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 11.2.
Vad som avses med uttrycket platser för fritids- eller kulturverksamhet
anges i 5 §. Föreskrifter om skyldighet att vidta åtgärder som meddelas
med stöd av paragrafen behöver inte omfatta alla platser för fritids- eller
kulturverksamhet som är öppna för allmänheten, utan kan inskränkas till
vissa typer av sådana platser som medför särskilt stora risker för
smittspridning.
Av första stycket framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver
verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet ska vidta
smittskyddsåtgärder. Den som bedriver sådan verksamhet kan vara en
fysisk eller juridisk person. Flera personer kan bedriva verksamheten
gemensamt.
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Enligt första stycket 1–3 får föreskrifterna innebära krav på begränsning
av antalet besökare, begränsning av öppettider eller andra åtgärder för att
förhindra smittspridning. Bestämmelserna har en likartad utformning som
7 § första stycket (se författningskommentaren till den paragrafen).
Enligt andra stycket får regeringen, om andra smittskyddsåtgärder
bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller
kulturverksamhet ska hållas stängda.
Om föreskrifter meddelas med stöd av paragrafen gäller de allmänna
förutsättningar som anges i 6 §.
Enligt 14 § får föreskrifter som meddelas med stöd av paragrafen
inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.
Handelsplatser
9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats ska vidta
smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela
föreskrifter om att handelsplatser ska hållas stängda.

I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar som avser handelsplatser som är öppna för allmänheten.
Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag. Övervägandena finns i
avsnitt 11.3.
Vad som avses med ordet handelsplatser anges i 5 §. Föreskrifter om
skyldighet att vidta åtgärder som meddelas med stöd av paragrafen
behöver inte omfatta alla handelsplatser som är öppna för allmänheten,
utan kan inskränkas till vissa typer av sådana platser som medför särskilt
stora risker för smittspridning.
Av första stycket framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver
verksamhet på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder. Den som
bedriver verksamheten kan vara en fysisk eller juridisk person. Flera
personer kan bedriva verksamheten gemensamt.
Enligt första stycket 1–3 får föreskrifterna innebära krav på begränsning
av antalet besökare, begränsning av öppettider eller andra åtgärder för att
förhindra smittspridning. Bestämmelserna har en likartad utformning som
7 § första stycket (se författningskommentaren till den paragrafen).
Enligt andra stycket får regeringen, om andra smittskyddsåtgärder
bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas
stängda. Mot bakgrund av kravet på proportionalitet bör det inte komma i
fråga att meddela föreskrifter om att samhällsviktiga handelsplatser som
exempelvis livsmedelsbutiker och apotek ska hållas stängda.
Om föreskrifter meddelas med stöd av paragrafen gäller de allmänna
förutsättningar som anges i 6 §.
Enligt 14 § får föreskrifter som meddelas med stöd av paragrafen
inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.
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10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller
ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i
kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter
får innebära krav på
1. begränsning av antalet personer på färdmedel,
2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är avsedda att
användas av resenärer,
3. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela
föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får bedrivas.

I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar i fråga om kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt i fråga
om lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer.
Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag. Övervägandena finns i
avsnitt 11.4.
Med kollektivtrafik avses trafik med allmänna färdmedel. Exempel på
sådan trafik är regional kollektivtrafik med t.ex. buss, spårvagn, tunnelbana, pendeltåg eller båt. Paragrafen omfattar även kommersiell
kollektivtrafik, t.ex. taxitrafik och långväga tågtrafik, samt färdtjänst,
riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Utöver kollektivtrafik omfattar
paragrafen inrikes flygtrafik. Med inrikes flygtrafik avses civil trafik med
luftfart mellan flygplatser inom landet. Föreskrifter om skyldighet att vidta
åtgärder som meddelas med stöd av paragrafen behöver inte omfatta all
kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, utan kan inskränkas till vissa
trafikslag som medför särskilt stora risker för smittspridning. Om
föreskrifter som avses i paragrafen övervägs måste det beaktas att
kollektivtrafik kan vara samhällsviktig verksamhet och att många
människor är beroende av kollektivtrafik för att ta sig till sina arbets- och
utbildningsplatser.
Av första stycket framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa smittskyddsåtgärder ska vidtas. Föreskrifter som meddelas med stöd av stycket kan
rikta sig till den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik. Både
den som sköter den dagliga driften av kollektivtrafik och den som ansvarar
för kollektivtrafik och i den egenskapen upphandlar kollektivtrafiktjänster,
anses bedriva kollektivtrafik i lagens mening. Föreskrifterna kan också
riktas mot den som ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att
användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik. Som ansvarig bör
den betraktas som i egenskap av ägare eller på någon annan grund
disponerar över lokalen eller området och har möjlighet att vidta
smittskyddsåtgärder. De lokaler och områden som avses är t.ex. perronger
och andra på- och avstigningsplatser, stationshus, bussterminaler,
busshållplatser och flygplatser. Även lokaler och områden som är avsedda
att användas av resenärer i internationell flygtrafik omfattas av
bestämmelsen.
Enligt första stycket 1–4 får föreskrifterna innebära krav på begränsning
av antalet personer på ett färdmedel, begränsning av antalet personer i
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lokaler eller på områden som är avsedda att användas av resenärer,
begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs eller andra åtgärder
för att förhindra smittspridning. Bestämmelserna har en likartad
utformning som 7 § första stycket (se författningskommentaren till den
paragrafen).
Enligt andra stycket får regeringen, om andra smittskyddsåtgärder
bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att kollektivtrafik och
inrikes flygtrafik inte får bedrivas. Mot bakgrund av att kollektivtrafik kan
vara samhällsviktig verksamhet bör det, med hänsyn till kravet på
proportionalitet, inte komma i fråga att införa ett generellt förbud som
gäller under en längre tid. Det bör inte heller komma i fråga att införa
förbud mot sådan trafik som tillgodoser rättigheter som regleras i lag, t.ex.
färdtjänst.
Om föreskrifter meddelas med stöd av paragrafen gäller de allmänna
förutsättningar som anges i 6 §.
Enligt 14 § får föreskrifter som meddelas med stöd av paragrafen
inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.
Platser för privata sammankomster
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom ramen för en
verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt,
upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan
liknande privat sammankomst. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela
föreskrifter om förbud mot sådan användning och upplåtelse som avses i första
stycket.
Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana serveringsställen som
avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
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I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar som avser lokaler, områden och utrymmen för privata
sammankomster. Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 11.6.
Paragrafen gäller användning och upplåtelse av platser för privata
sammankomster. En första förutsättning är att användningen eller
upplåtelsen sker inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt.
Ordet yrkesmässigt har samma innebörd som i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet
och varaktigt samt att den ska ha viss omfattning. Det krävs inte att
användningen eller upplåtelsen som sådan sker yrkesmässigt. Det krävs
inte heller att verksamheten bedrivs med vinstsyfte. Yrkesmässig verksamhet kan exempelvis bedrivas av aktiebolag, handelsbolag, enskilda
näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och
trossamfund. Även kommunal och statlig verksamhet omfattas. Däremot
omfattas inte rent privat verksamhet, t.ex. när någon lånar ut sin bostad till
en bekant. Exempel på lokaler, områden och utrymmen som omfattas är
festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i
hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler, lokaler som tillhör

universitet, högskolor och studentkårer samt bussar och båtar som hyrs ut Prop. 2020/21:79
för feständamål.
Vidare krävs att verksamhetsutövaren använder eller upplåter lokalen,
området eller utrymmet för en sådan privat sammankomst som avses i
bestämmelsen. Med användning avses att verksamhetsutövaren har
kontroll över den aktuella platsen när sammankomsten äger rum, t.ex.
genom att verksamhetsutövaren eller annan personal befinner sig på
platsen. Med upplåtelse avses att lokalen, området eller utrymmet på grund
av uthyrning, utlåning eller liknande disponeras av den som håller
sammankomsten. Det har ingen betydelse om det utgår ersättning för
rätten att disponera lokalen, området eller utrymmet. Även upplåtelse i
flera led omfattas av bestämmelsen. För att användningen eller upplåtelsen
ska omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av paragrafen
krävs att det går att göra en distinktion mellan verksamhetsutövaren och
den som håller sammankomsten. Ett exempel på en situation som inte
omfattas av paragrafen är att arbetskamrater har en social sammankomst
på arbetsplatsen. Däremot omfattas den situationen att en arbetsgivare
lånar ut en lokal till en arbetstagare för att han eller hon ska anordna en
fest för sina vänner. Att en viss sammankomst faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde innebär inte att det från smittskyddssynpunkt
är lämpligt att anordna eller delta i sammankomsten. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller för närvarande (den 30 december 2020)
att var och en bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås
med de personer som man normalt träffar, exempelvis de man bor
tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
En ytterligare förutsättning är att användningen eller upplåtelsen sker för
en viss sammankomst. Långtidsuthyrning av en bostad omfattas t.ex. inte
av bestämmelsen, även om bostaden används för sociala sammankomster.
Det krävs också att det är fråga om en tillställning eller någon annan
liknande privat sammankomst. Exempel på sammankomster som omfattas
är middagar, fester med anledning av högtider eller födelsedagar och
studentfester. Även spelturneringar kan i många fall omfattas.
Föreskrifter om skyldighet att vidta åtgärder som meddelas med stöd av
paragrafen behöver inte omfatta all användning eller upplåtelse som
omfattas av bemyndigandena, utan kan inskränkas till vissa situationer
som medför särskilt stora risker för smittspridning.
Av första stycket framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som använder
eller upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter ska rikta sig till den som använder eller
upplåter lokalen, området eller utrymmet inom ramen för en yrkesmässig
verksamhet och inte till den som håller den privata sammankomsten.
Enligt första stycket 1–3 får föreskrifterna innebära krav på begränsning
av antalet deltagare, begränsning av tiden för sammankomsten eller andra
åtgärder för att förhindra smittspridning. Bestämmelserna har en likartad
utformning som 7 § första stycket (se författningskommentaren till den
paragrafen). Vid utformningen av föreskrifterna bör verksamhetsutövarens praktiska möjligheter att vidta smittskyddsåtgärder beaktas. En
möjlig åtgärd är t.ex. att en lokal hyrs ut under villkor att hyrestagaren
begränsar antalet deltagare vid sammankomsten. I de fall som
101

Prop. 2020/21:79

verksamhetsutövaren har personal på plats bör det kunna ställas högre krav
på vilka smittskyddsåtgärder som ska vidtas.
Enligt andra stycket får regeringen, om andra smittskyddsåtgärder
bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om förbud mot att, inom ramen
för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använda eller upplåta
lokaler, områden och utrymmen för tillställningar och liknande privata
sammankomster.
Enligt tredje stycket gäller första och andra styckena inte i fråga om
sådana serveringsställen som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Med serveringsställen avses i
den lagen inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att
servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring
på stället (2 §). Även serveringsställen som abonneras eller som på annat
sätt används eller hyrs ut till slutna sällskap omfattas av lagen (prop.
2019/20:172 s. 41). Om det finns behov av föreskrifter för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 på serveringsställen ska de alltså
meddelas med stöd lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Om föreskrifter meddelas med stöd av paragrafen gäller de allmänna
förutsättningar som anges i 6 §.
Enligt 14 § får föreskrifter som meddelas med stöd av paragrafen
inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.
Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek
12 § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap
av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.
Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som tillhör
samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett förbud som omfattar
sammankomster som med hänsyn till syftet med sammankomsten och övriga
omständigheter är befogade.
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Paragrafen innehåller ett bemyndigande att meddela föreskrifter om att
människor i vissa fall inte får samlas. Övervägandena finns i avsnitt 11.7.
Regeringen får enligt första stycket meddela föreskrifter om förbud mot
att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har
tillträde.
Med platser dit allmänheten har tillträde avses detsamma som i
kamerabevakningslagen (2018:1200), dvs. bl.a. gator, torg, parker,
butiker, banker, restauranger, biografer och badhus. Även bussar i allmän
kommunikation och taxibilar anses vara platser till vilka allmänheten har
tillträde. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus anses däremot inte vara
platser dit allmänheten har tillträde. Detsamma gäller många arbetsplatser
(prop. 2012/13:115 s. 28).
Ett förbud som införs genom föreskrifter med stöd av paragrafen bör
som utgångspunkt omfatta alla platser dit allmänheten har tillträde. En
annan sak är att förbudet enligt 14 § kan inskränkas till att gälla inom ett
visst geografiskt område, t.ex. ett visst län eller en viss kommun. Det som
kan förbjudas med stöd av paragrafen är att människor samlas i ett sällskap
av en viss storlek. En förutsättning är alltså att ett antal personer träffas för
att göra något tillsammans, t.ex. umgås eller ägna sig åt någon aktivitet.
Att för varandra obekanta personer av enbart en tillfällighet befinner sig
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överträdelse av förbudet.
Om det inte anges särskilt i en förordning har det inte någon betydelse
under hur lång tid sammankomsten pågår. Föreskrifterna får avse förbud
mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek. Det innebär att en förordning
måste innebära en specifik begränsning av hur många personer som får
samlas i ett sällskap. Det finns inga formella hinder mot att införa ett
förbud mot att samlas i ett sällskap som består av endast två personer.
Däremot får ett sådant förbud införas endast om det är en nödvändig och
proportionerlig åtgärd för att förhindra smittspridning. Föreskrifter om
förbud som har meddelats med stöd av paragrafen riktar sig till var och en
som deltar i ett sällskap. Den som bryter mot ett sådant förbud kan enligt
24 § dömas till penningböter.
I andra stycket anges vissa begränsningar för vad föreskrifterna om
förbud får innebära. Ett förbud får för det första inte omfatta sällskap som
tillhör samma hushåll. Begränsningen innebär att det inte är möjligt att
förbjuda personer som bor tillsammans, t.ex. en familj, från att umgås i
offentligheten. Att ett sällskap tillhör samma hushåll innebär att personerna stadigvarande bor på samma adress. Huruvida personerna även är
folkbokförda på adressen saknar självständig betydelse, men kan vara en
omständighet att beakta (NJA 1988 s. 89 och prop. 2009/10:237 s. 250).
För det andra får ett förbud inte omfatta sammankomster som med hänsyn
till syftet med sammankomsten och övriga omständigheter är befogade.
Det kan t.ex. vara fråga om tjänsteutövning av polis, räddningstjänst eller
totalförsvar. Vidare får en sammankomst mellan personer med en nära
familjerelation betraktas som befogad, oavsett om det föreligger hushållsgemenskap mellan personerna. Det kan t.ex. gälla sammankomster mellan
ett barn och en vårdnadshavare eller någon annan vuxen som tar del i
vården av barnet. Det kan också vara fråga om sammankomster mellan
minderåriga syskon eller sammankomster mellan personer med andra
typer av familjerelationer, t.ex. inom ramen för sådana konstellationer som
ibland benämns stjärnfamiljer. Ytterligare ett exempel är en sammankomst
mellan personer som tillhör samma hushåll och en av hushållsmedlemmarnas stödperson, t.ex. en personlig assistent eller ledsagare.
De begränsningar som anges i stycket utgör en bortre gräns för vad ett
förbud får innebära. Det finns inget hinder mot att i förordning ange
ytterligare undantag från ett förbud.
Ett förbud enligt paragrafen kan påverka möjligheterna att hålla
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på platser dit
allmänheten har tillträde. Deltagarna i en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning tillhör emellertid inte nödvändigtvis samma sällskap
i paragrafens mening. Ett exempel på det är att flera olika sällskap
samtidigt kan befinna sig i samma biografsalong. Det finns inget hinder
mot att införa en viss begränsning av antalet deltagare med stöd av 7 §
första stycket, som rör allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar, och en annan gräns när det gäller storleken på sällskap enligt
denna paragraf.
Om föreskrifter meddelas med stöd av paragrafen gäller de allmänna
förutsättningar som anges i 6 §.
Enligt 14 § får föreskrifter som meddelas med stöd av paragrafen
inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.
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Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
13 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av
sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas
frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.

104

Paragrafen innehåller ett bemyndigande att meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats. Övervägandena finns
i avsnitt 11.7.
Enligt första stycket får regeringen eller den kommun som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Att det ska vara fråga om platser
som liknar parker och badplatser innebär att endast vissa typer av platser
omfattas av bestämmelsen. Det är endast platser som allmänheten typiskt
sett har tillträde till som omfattas av bemyndigandet. Det är alltså inte
möjligt att med stöd av bemyndigandet införa förbud mot att vistas i en
bostad. Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och
platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en
annan, t.ex. gågator och bilvägar, omfattas inte heller av stycket.
En förutsättning för att införa ett förbud med stöd av stycket är vidare
att det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel. Att risken ska
vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som
talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t.ex.
erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa
delar av året.
Det som kan förbjudas med stöd av stycket är att vistas på en viss särskilt
angiven plats. En sådan plats måste i föreskrifterna anges med namn eller
identifieras på något annat sätt. Det är inte möjligt att med stöd av
paragrafen införa ett generellt förbud mot att vistas på en viss typ av plats,
t.ex. badplatser. Om det införs förbud med stöd av stycket bör de
lämpligen kommuniceras till allmänheten genom anslag eller
avspärrningar. En konsekvens av att det införs ett förbud mot att vistas på
en viss plats är att det inte är möjligt att hålla en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning på den platsen.
I andra stycket förtydligas att föreskrifterna inte får innebära förbud mot
att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot
att förflytta sig inom riket. Ett förbud får alltså inte innebära en
begränsning av den grundlagsskyddade rörelsefriheten (2 kap. 8 §
regeringsformen). Det är t.ex. inte tillåtet att införa ett förbud mot att vistas
inom ett område som omsluter en bostadsfastighet. Det är den sammanlagda effekten av regeringens eller kommunens föreskrifter som ska
bedömas i förhållande till rörelsefriheten. Även föreskrifter om förbud
som var för sig framstår som väl avvägda kan alltså föranleda en otillåten
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föreskrifterna inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i
enskildas frihet.
Av tredje stycket framgår att en kommun, innan den meddelar
föreskrifter, ska ge smittskyddsläkaren i den aktuella regionen och
Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till
föreskrifter.
Det följer av allmänna principer att myndigheters personal i
tjänsteutövning får vidta nödvändiga och trängande åtgärder på en plats
som omfattas av ett vistelseförbud. Det gäller t.ex. polis, sjukvård och
totalförsvar.
Föreskrifter om förbud som har meddelats med stöd av paragrafen riktar
sig till var och en som uppehåller sig på en plats i strid med ett förbud. Den
som bryter mot en sådan föreskrift kan enligt 24 § dömas till penningböter.
Om föreskrifter meddelas med stöd av paragrafen gäller de allmänna
förutsättningar som anges i 6 §. Det innebär bl.a. att ett förbud varken när
det gäller utsträckningen i tiden eller i fråga om den geografiska
omfattningen får vara mer långtgående än vad som är försvarligt med
hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
Geografisk inskränkning
14 § Föreskrifter som meddelas med stöd av 7–12 §§ får inskränkas till att gälla
inom ett visst geografiskt område.

I paragrafen regleras möjligheten till geografisk inskränkning av
föreskrifter om vissa särskilda begränsningar. Övervägandena finns i
avsnitt 11.8.
Enligt paragrafen får föreskrifter som meddelas med stöd 7–12 §§ lagen
inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område. Tänkbara
exempel är en inskränkning till ett visst län eller en viss kommun. Det
gäller föreskrifter som rör allmänna sammankomster, offentliga
tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser,
kollektivtrafik, inrikes flygtrafik, platser för privata sammankomster och
förbud mot att samlas på platser dit allmänheten har tillträde. Skäl för en
sådan inskränkning kan vara att smittspridningen skiljer sig åt mellan olika
delar av landet eller inom ett visst län.
Föreskrifter som ska underställas riksdagen
15 § En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har meddelat
med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket, 9 § andra stycket, 10 § andra
stycket, 11 § andra stycket eller 12 § ska underställas riksdagens prövning inom en
vecka från den dag då föreskriften beslutades.
En föreskrift som innebär att ett förbud eller en nedstängning helt eller delvis
upphör att gälla, behöver inte underställas riksdagens prövning.

Paragrafen reglerar underställning till riksdagen av vissa föreskrifter som
regeringen har meddelat med stöd av lagen. Paragrafen utformas enligt
Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 11.9.
Paragrafen innebär att föreskrifter om nedstängning eller förbud som
regeringen har meddelat med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket,
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9 § andra stycket, 10 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 12 § ska
underställas riksdagens prövning (jfr 8 kap. 6 § regeringsformen).
Av första stycket framgår att föreskrifter ska underställas riksdagen om
de innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte
får hållas, att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas stängda,
att handelsplatser ska hållas stängda, att kollektivtrafik och inrikes
flygtrafik inte får bedrivas, att det införs förbud mot att använda eller
upplåta lokaler och områden för privata sammankomster eller att det införs
förbud mot att samlas på platser dit allmänheten har tillträde.
Underställning sker genom en proposition.
Enligt första stycket ska en sådan proposition överlämnas till riksdagen
senast inom en vecka från den dag då förordningen beslutades. Riksdagen
måste aktivt ta ställning i sak till behovet av en underställd förordning.
Regeringen ska föreslå att riksdagen beslutar om förkortad motionstid med
anledning av en sådan proposition. Regeringen ska också i propositionen
redovisa en bedömning av de underställda föreskrifternas ekonomiska
konsekvenser för företag, löntagare eller andra aktörer. Om riksdagen gör
samma bedömning som regeringen, fortsätter förordningen att gälla till
dess att giltighetstiden för den har gått ut. Om riksdagen inte gör samma
bedömning som regeringen i fråga om behovet av föreskrifterna, kan
riksdagen i stället meddela en lag som upphäver eller, efter behövlig
beredning, ersätter regeringens förordning. Det finns inget hinder mot att
regeringens förordning träder i kraft innan den underställs.
Föreskrifter gäller tills de uttryckligen upphävs eller annars upphör att
gälla. Föreskrifter som saknar stöd i lag respektive förordning kan dock
inte tillämpas (jfr 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § regeringsformen). Det får
förutsättas att underställning enligt paragrafen kommer att ske inom
föreskriven tid.
Enligt andra stycket behöver en föreskrift som innebär att ett förbud eller
en nedstängning helt eller delvis upphör att gälla inte underställas
riksdagens prövning.
Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall
16 § Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda begränsningar
som avses i 7–11 §§.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
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Paragrafen reglerar beslut om vissa särskilda begränsningar i enskilda fall.
Övervägandena finns i avsnitt 12.1.
Enligt första stycket får länsstyrelsen i enskilda fall besluta om särskilda
begränsningar av en viss verksamhet. En förutsättning är att beslutet är
nödvändigt för att förhindra smittspridning (6 §). Det kan t.ex. vara fallet
om det har konstaterats att det förekommer en omfattande smittspridning
som kan kopplas till en viss verksamhet eller om det på goda grunder kan
förutses att ett planerat evenemang kommer att medföra stora risker för
smittspridning. Det krävs inte att den som bedriver verksamheten har
överträtt en föreskrift om krav på smittskyddsåtgärder. Ett beslut får inte
vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för
människors liv och hälsa (6 §). Ett beslut ska riktas till en viss fysisk eller
juridisk person, t.ex. anordnaren av en offentlig tillställning eller den som
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verksamheter och platser som avses i 7–11 §§, dvs. allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik, inrikes flygtrafik och platser
för privata sammankomster. Ett beslut kan innebära alla typer av sådana
särskilda begränsningar som avses i 7–11 §§. I första hand bör ett beslut
enligt paragrafen innebära att den som bedriver en verksamhet ska vidta
en viss smittskyddsåtgärd. Om det är nödvändigt av smittskyddsskäl får
länsstyrelsen som en yttersta åtgärd besluta att en viss verksamhet ska
förbjudas eller att en viss plats ska hållas stängd.
Av andra stycket framgår att länsstyrelsen vid behov ska samråda med
smittskyddsläkaren i den aktuella regionen. Smittskyddsläkaren måste inte
rådfrågas inför varje beslut. Det är länsstyrelsen som i det enskilda fallet
avgör om smittskyddsläkarens kompetens behövs.
Tillsyn och befogenheter
17 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med
stöd av 7–11 §§ och beslut enligt 16 § följs.

Paragrafen reglerar tillsynsansvaret enligt lagen. Övervägandena finns i
avsnitt 13.1.
Enligt paragrafen utövar länsstyrelsen tillsyn över att föreskrifter som
har meddelats med stöd av 7–11 §§ och beslut enligt 16 § följs. Det rör
allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, platser för fritidseller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik, inrikes flygtrafik
och platser för privata sammankomster. Utöver den tillsyn som länsstyrelsen utövar, har Polismyndigheten vissa uppgifter och befogenheter
när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, se
2 kap. 10 § ordningslagen (1993:1617) samt 21 §.
18 § På begäran av länsstyrelsen ska den som bedriver eller ansvarar för en sådan
verksamhet som avses i 7–11 §§ lämna de upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att få tillträde till lokaler, områden och
utrymmen där verksamheten bedrivs.

I paragrafen finns bestämmelser om länsstyrelsens befogenheter vid
utövandet av tillsyn. Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag.
Övervägandena finns i avsnitt 13.1.
Länsstyrelsen får enligt paragrafen begära att få upplysningar och ta del
av handlingar av den som bedriver eller ansvarar för sådan verksamhet
som avses i 7–11 §§. Sådana upplysningar och handlingar kan ha betydelse
för bedömningen av om verksamhetsutövaren eller den som ansvarar för
verksamheten har vidtagit de smittskyddsåtgärder som krävs enligt
gällande föreskrifter och beslut enligt lagen. Upplysningar som kan
behöva lämnas in kan avse exempelvis hur många besökare som
verksamheten brukar ha vid olika tidpunkter. Handlingar som kan vara av
betydelse för tillsynen kan vara exempelvis planritningar. Länsstyrelsen
har också rätt att få tillträde till de lokaler, områden och utrymmen där
verksamheten bedrivs.
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19 § Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som behövs
vid tillämpningen av 18 §.
En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan
vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.

Paragrafen reglerar Polismyndighetens skyldighet att bistå vid länsstyrelsens tillsyn. Övervägandena finns i avsnitt 13.1.
Länsstyrelsen har enligt första stycket möjlighet att begära den hjälp av
Polismyndigheten som behövs när länsstyrelsen ska hämta in upplysningar
och handlingar eller utöva tillsyn på plats.
I andra stycket anges när en sådan begäran får göras. Av andra stycket 1
framgår att det får ske när det finns skäl att anta att åtgärden inte kan vidtas
utan att en polismans särskilda befogenhet att använda våld behöver
användas. Det kan t.ex. vara fallet när verksamhetsutövaren tidigare har
satt sig till motvärn, framfört hot eller förklarat sig vägra tillträde. Enligt
andra stycket 2 kan biträde också begäras om det annars finns synnerliga
skäl. Synnerliga skäl kan t.ex. föreligga om det finns en överhängande risk
att människor kommer till skada och man inte kan avvakta att situationen
löses på annat sätt.
20 § Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för
att föreskrifter som har meddelats med stöd av 7–11 §§ och beslut enligt 16 § ska
följas.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
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Paragrafen reglerar tillsynsförelägganden. Övervägandena finns i avsnitt
13.1.
Enligt första stycket får länsstyrelsen besluta de förelägganden som
behövs för tillsynen och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av
7–11 §§ och beslut enligt 16 § ska följas. Ett beslut om föreläggande kan
innebära en skyldighet för den som bedriver verksamheten att göra något,
t.ex. att vidta en viss smittskyddsåtgärd eller lämna uppgifter till
länsstyrelsen. Det kan också innebära att mottagaren ska avstå från att göra
något, t.ex. ett förbud mot att bedriva en viss verksamhet. Vid tillsynen
bör det i första hand eftersträvas att rättelse görs frivilligt. Förelägganden
bör komma i fråga först om frivillig rättelse inte sker, om det är uppenbart
att så inte kommer ske eller om saken brådskar. Är överträdelsen mindre
allvarlig kan länsstyrelsen söka rättelse genom enbart råd eller
uppmaningar. Hörsammas inte länsstyrelsens uppmaningar kan
länsstyrelsen i stället besluta att rikta ett beslut om föreläggande mot den
som bedriver verksamheten att t.ex. anpassa möbleringen i en lokal på ett
sätt som minskar risken för trängsel. I vissa situationer, t.ex. vid allvarliga
överträdelser som leder till omfattande trängsel, kan länsstyrelsen dock
behöva besluta om ett förbud mot fortsatt verksamhet. Ett beslut om
föreläggande får inte vara mer långtgående än vad som är befogat i
förhållande till vad som kan uppnås i form av minskad smittspridning.
Av andra stycket framgår att länsstyrelsen vid behov ska samråda med
smittskyddsläkaren i den aktuella regionen innan den beslutar ett
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Det är länsstyrelsen som i det enskilda fallet avgör om smittskyddsläkarens
kompetens behövs.
Enligt tredje stycket får länsstyrelsens beslut om föreläggande förenas
med vite. Allmänna bestämmelser om vite finns i lagen (1985:206) om
viten. Det är länsstyrelsen som i varje enskilt fall ska bedöma om det är
lämpligt att förena ett beslut om föreläggande med vite.
21 § Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som har meddelats med
stöd av 7 § eller ett beslut enligt 16 §.
En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas endast om
mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra fortsatta
överträdelser av föreskriften eller beslutet.
Om Polismyndigheten har beslutat att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare
och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska uppnås.
Polismyndigheten får också, om det är nödvändigt för att syftet med beslutet ska
uppnås, förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme.

Paragrafen reglerar befogenheter i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.
Paragrafen motsvarar 2 kap. 22 och 24 §§ ordningslagen (1993:1617)
och 13 b och 24 §§ polislagen (1984:387).
22 § Om det behövs för att en föreskrift som har meddelats med stöd av 10 §
eller ett beslut enligt 16 § ska kunna följas, får tillträde vägras till
1. färdmedel i kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik, och
2. lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik
eller flygtrafik.
Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler
eller områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik får ge resenärer och andra personer de anvisningar och tillsägelser som
behövs för att föreskrifterna och besluten ska kunna följas. Den som inte följer en
anvisning eller tillsägelse är skyldig att på uppmaning lämna ett färdmedel, en
lokal eller ett område.
Om den som har vägrats tillträde eller uppmanats att lämna ett färdmedel, en
lokal eller ett område inte gör som han eller hon blir tillsagd, får en polisman, en
ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid
järnvägssystem avvisa eller avlägsna honom eller henne.

Paragrafen reglerar befogenheter i kollektivtrafik och inrikes flygtrafik.
Övervägandena finns i avsnitt 13.3.
Paragrafen motsvarar delvis 4 kap. 3 och 7–9 §§ ordningslagen
(1993:1617) och 9 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519).
Enligt första stycket får tillträde till färdmedel samt lokaler och områden
som används av resenärer vägras om det behövs för att en föreskrift som
har meddelats med stöd av 10 § eller ett beslut enligt 16 § ska kunna följas.
Det kan t.ex. vara fråga om en föreskrift som innebär en begränsning av
hur många personer som samtidigt får befinna sig på en buss.
Av andra stycket framgår att den som bedriver kollektivtrafik eller
inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som används av
resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, får ge nödvändiga anvisningar
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och tillsägelser för att föreskrifterna och besluten ska kunna följas. Den
som inte följer en anvisning eller uppmaning är skyldig att på uppmaning
lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område. Även lokaler och områden
som är avsedda för resenärer i internationell flygtrafik omfattas av
bestämmelserna.
Tredje stycket innebär att en polisman, en ordningsvakt eller en
befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägssystem får
avvisa eller avlägsna en person som har vägrats tillträde eller uppmanats
att lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område, men inte gjort som han
eller hon har blivit tillsagd.
När beslut får verkställas
23 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens beslut
enligt 21 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

I paragrafen regleras när länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut får
verkställas. Övervägandena finns i avsnitt 14.
Av paragrafen framgår att länsstyrelsens beslut om särskilda
begränsningar som avser en viss verksamhet enligt 16 § och om
tillsynsförelägganden enligt 20 § gäller omedelbart, om inte något annat
beslutas. Det finns alltså en presumtion för att ett beslut av länsstyrelsen
får verkställas även om det inte har fått laga kraft. Detsamma gäller
Polismyndighetens beslut enligt 21 § att ställa in eller upplösa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning eller att förbjuda tillträde till ett
visst område eller utrymme.
Straff
24 § Den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 12 eller
13 § döms till penningböter.
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I paragrafen finns en straffbestämmelse. Övervägandena finns i avsnitt 15.
Genom paragrafen straffbeläggs överträdelser av förbud som har införts
med stöd av 12 eller 13 §.
Med stöd av 12 § kan regeringen meddela föreskrifter om förbud mot att
samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Straffansvaret omfattar var och en som ingår i ett sällskap som har
samlats på en sådan plats. Det krävs uppsåt i förhållande till de faktiska
omständigheter som omfattas av förbudet. Vilka omständigheter det är
fråga om beror på den närmare utformningen av förbudet, men omfattar i
vart fall den omständigheten att personerna har samlats för att göra något
tillsammans, t.ex. umgås eller ägna sig åt någon aktivitet. Det är inte en
förutsättning för straffansvar att den person som bryter mot ett förbud
känner till att gärningen är otillåten.
Med stöd av 13 § kan regeringen eller den kommun som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Om inte något annat framgår av
förbudet, krävs för straffansvar uppsåt endast i förhållande till den
omständigheten att personen befinner sig på den aktuella platsen. Det
krävs inte att personen har kännedom om att det är förbjudet att vistas där.

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 12 eller Prop. 2020/21:79
13 § döms till penningböter. Straffbestämmelsen innebär vidare att vanliga
regler för ingripanden i samband med brott aktualiseras. Enligt 13 §
polislagen (1984:387) får en polisman avvisa eller avlägsna en person från
ett visst område, om det behövs för att en straffbelagd gärning ska kunna
avvärjas. Vidare kan personen tillfälligt omhändertas, om ett avvisande
eller avlägsnande är otillräckligt för att uppnå avsett resultat. Enligt 29 §
polislagen har en ordningsvakt samma befogenheter, om inget annat
framgår av hans eller hennes förordnande.
Överklagande
25 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens beslut
enligt 21 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen reglerar överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 16.
Enligt första stycket får vissa beslut enligt lagen överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Det gäller länsstyrelsens beslut om begränsningar
som avser en viss verksamhet enligt 16 § och om tillsynsförelägganden
enligt 20 § samt Polismyndighetens beslut att ställa in eller upplösa en
allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller att förbjuda tillträde
till ett visst område eller utrymme enligt 21 §. Andra beslut enligt lagen,
t.ex. ett beslut att vägra tillträde till ett färdmedel i kollektivtrafiken, får
inte överklagas. En dom eller ett beslut varigenom någon döms till ansvar
är inte ett beslut enligt lagen. Möjligheterna att överklaga ett straffrättsligt
avgörande regleras alltså inte i paragrafen.
Enligt andra stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till
kammarrätten.
Ikraftträdande-, upphävande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som
har inletts före upphävandet.

Övervägandena om ikraftträdande-, upphävande- och övergångsbestämmelser finns i avsnitt 17.
Enligt punkt 1 träder lagen i kraft den 10 januari 2021.
I punkt 2 anges att lagen upphör att gälla vid utgången av
september 2021. Efter det att lagen har upphört att gälla finns det inte
längre något stöd för sådana särskilda begränsningar som får införas med
stöd av lagen. Föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen får
därför som längst gälla under den tid som lagen är i kraft.
Av punkt 3 framgår att den upphävda lagen fortfarande gäller för mål
och ärenden om tillsyn som har inletts före upphävandet. Det kan t.ex. vara
fråga om att länsstyrelsen har inlett ett tillsynsärende i förhållande till en
verksamhetsutövare, att en verksamhetsutövare har överklagat ett beslut
om föreläggande till allmän förvaltningsdomstol eller att länsstyrelsen har
gett in en ansökan till förvaltningsrätten om att ett vite ska dömas ut. Ett
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sådant ärende eller mål ska alltså prövas med tillämpning av
bestämmelserna i den upphävda lagen.
Av 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken
följer att straff kan dömas ut enligt 24 § även efter det att lagen har upphört
att gälla.

21.2

Förslaget till lag om ändring i ordningslagen
(1993:1617)

2 kap.
7 § En ansökan om tillstånd att anordna och en anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om anordnaren, tiden för
sammankomsten eller tillställningen, dennas art och huvudsakliga utformning samt
de åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta.
Anordnaren av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska i ansökan
även uppge om sammankomsten eller tillställningen ska hållas i enlighet med
föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § första stycket lagen (2021:000) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller
ett beslut enligt 16 § samma lag.

Paragrafen reglerar vad en ansökan om tillstånd att anordna och en
anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska
innehålla. Övervägandena finns i avsnitt 12.2.
Andra stycket, som är nytt, innebär att anordnaren av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i vissa fall ska uppge i ansökan om
sammankomsten eller tillställningen ska hållas i enlighet med föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller ett beslut enligt samma
lag. Sådana uppgifter behöver lämnas om sammankomsten eller
tillställningen omfattas av föreskrifter eller beslut enligt den lagen. Den
information som lämnas ska vara tillräcklig för att Polismyndigheten ska
kunna bedöma om den allmänna sammankomsten eller offentliga
tillställningen kan hållas i enlighet med de krav som föreskrifterna eller
beslutet innebär.
Övriga ändringar i paragrafen är enbart språkliga.
15 a § I lagen (2021:000) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 finns det bestämmelser om särskilda
begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

I paragrafen, som är ny, finns en upplysning om att det i lagen om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns
bestämmelser om särskilda begränsningar av allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar. Övervägandena finns i avsnitt 11.1.
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
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Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 10 januari
2021. Övervägandena finns i avsnitt 17.

21.3

Förslaget till lag om ändring i ordningslagen
(1993:1617)
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Lagändringen, som träder i kraft den 1 oktober 2021, innebär att 2 kap. 7 §
andra stycket tas bort och att 2 kap. 15 a § upphör att gälla. Övervägandena
finns i avsnitt 17.

21.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (2020:526)
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att serveringsställens öppettider ska begränsas, om det är
nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Regeringen får under samma förutsättningar, om andra smittskyddsåtgärder
bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas
stängda.
Föreskrifter som meddelas med stöd av första och andra styckena får inskränkas
till att gälla inom ett visst geografiskt område.

Paragrafen, som är ny, innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter
om begränsningar som avser serveringsställen. Paragrafen utformas i linje
med Lagrådets synpunkter avseende 7–11 §§ lagen om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Övervägandena finns i avsnitten 11.5 och 11.8.
Paragrafen motsvarar delvis 6–11 och 14 §§ lagen om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Föreskrifter som meddelas med stöd av paragrafen behöver inte omfatta
alla serveringsställen, utan kan inskränkas till vissa typer av serveringsställen där det finns särskilt stora risker för smittspridning.
Enligt första stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om begränsning av öppettider för
serveringsställen. En förutsättning är att en sådan begränsning är
nödvändig för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Enligt andra stycket får regeringen, om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning och andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga,
meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda.
I tredje stycket anges att föreskrifter som meddelas med stöd av första
och andra styckena kan inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt
område.
12 § En föreskrift om nedstängning av serveringsställen som regeringen har
meddelat med stöd av 11 § andra stycket ska underställas riksdagens prövning
inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades. En föreskrift som innebär
att en nedstängning helt eller delvis upphör att gälla, behöver inte underställas
riksdagens prövning.

Paragrafen, som är ny, reglerar underställning till riksdagen av vissa
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av lagen. Paragrafen
utformas enligt Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 11.9.
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Paragrafen motsvarar 15 § lagen om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (se författningskommentaren
till den paragrafen).
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.

Enligt ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 10 januari
2021. Övervägandena finns i avsnitt 17.
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Sammanfattning av promemorian Covid-19-lag
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I promemorian föreslås en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna kan med stöd
av lagen vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt
förhindra smittspridning. Lagen möjliggör träffsäkra åtgärder som inte i
onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från
smittskyddssynpunkt säkert sätt.
Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar
kunna införas avseende följande verksamheter och platser:
• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
• platser för fritids- eller kulturverksamhet
• handelsplatser
• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
• användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.
Det föreslås också en möjlighet att införa förbud mot att samlas i ett
sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Vidare
föreslås en möjlighet att införa förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
I lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslås
ändringar som innebär ytterligare möjligheter att införa begränsningar som
avser serveringsställen.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att
gälla vid utgången av mars 2022
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Lagförslagen i promemorian Covid-19-lag
Förslag till lag om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Härigenom föreskrivs följande.
Lagens innehåll och syfte
1 § I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Förhållandet till annan lagstiftning
2 § Denna lag gäller utöver smittskyddslagen (2004:168) och ordningslagen (1993:1617).
Ord och uttryck
3 § I denna lag avses med
– platser för fritids- eller kulturverksamhet: gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker, campingplatser och
andra liknande platser,
– handelsplatser: köpcentrum, varuhus, butiker, serviceinrättningar och
andra liknande platser.
Skyldighet att förebygga smittspridning
4 § Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga
försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19.
5 § Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses
i 8–12 §§ ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.
Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra.
Särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning
6 § Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, platser för
fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik, inrikes
flygtrafik samt användning och upplåtelse av platser för privata
sammankomster får begränsas genom föreskrifter enligt 8–12 och 15 §§
eller genom beslut i enskilda fall enligt 17 §.
Användningen av platser dit allmänheten har tillträde får begränsas
genom föreskrifter enligt 13–15 §§.
Allmänna förutsättningar för begränsningar
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7 § Föreskrifter och beslut om begränsningar får meddelas endast om det
är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är Prop. 2020/21:79
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försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för
smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i
dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
Bemyndiganden att meddela föreskrifter om begränsningar
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen
(1993:1617) ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,
3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar inte får hållas.
Platser för fritids- eller kulturverksamhet
9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för
fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana
föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller
kulturverksamhet ska hållas stängda.
Handelsplatser
10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav
på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas
stängda.
Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes
flygtrafik eller ansvarar för lokaler och områden som är avsedda att
användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
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1. begränsning av antalet personer på färdmedel eller i lokaler eller på
områden som är avsedda att användas av resenärer,
2. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes
flygtrafik inte får bedrivas.
Användning och upplåtelse av platser för privata sammankomster
12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som,
inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller
upplåter en lokal eller ett område för en fest eller någon annan liknande
privat sammankomst. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot sådan användning
och upplåtelse som avses i första stycket.
Första och andra styckena gäller inte sådana serveringsställen som avses
i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek
13 § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett
sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.
Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap
som tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett
förbud som omfattar sammankomster som med hänsyn till syftet med
sammankomsten och övriga omständigheter är att anse som befogade.
Förbud mot att vistas på vissa platser
14 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel.
Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden
av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom
riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet.
Geografisk inskränkning
15 § Föreskrifter som meddelas med stöd av 8–13 §§ får inskränkas till
att gälla inom ett visst geografiskt område.
Underställning till riksdagen
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16 § En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har
meddelat med stöd av 8 § andra stycket, 9 § andra stycket, 10 § andra
stycket, 11 § andra stycket, 12 § andra stycket eller 13 § ska underställas
riksdagens prövning inom en månad från den dag då föreskriften
beslutades. En föreskrift som innebär att ett förbud eller en nedstängning

helt eller delvis upphör att gälla, behöver inte underställas riksdagens Prop. 2020/21:79
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prövning.
Beslut om begränsningar i enskilda fall
17 § En länsstyrelse får i enskilda fall besluta om sådana begränsningar
som avses i 8–12 §§.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Tillsyn och befogenheter
18 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats
med stöd av 8–12 §§ och beslut enligt 17 § följs.
19 § På begäran av länsstyrelsen ska den som bedriver eller ansvarar för
en sådan verksamhet som avses i 8–12 §§ lämna de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att få tillträde
till lokaler och områden där verksamheten bedrivs.
20 § Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp
som behövs vid tillämpningen av 19 §.
En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte
kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 §
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
21 § Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen
och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 8–12 §§ och beslut
enligt 17 § ska följas.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
22 § Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som
har meddelats med stöd av 8 § eller ett beslut enligt 17 §.
En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas endast
om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra
fortsatta överträdelser av föreskriften eller beslutet.
Har Polismyndigheten beslutat att ställa in eller upplösa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller
avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet
ska uppnås.
23 § Om det behövs för att en föreskrift som har meddelats med stöd av
11 § eller ett beslut enligt 17 § ska kunna följas, får tillträde vägras till
1. färdmedel i kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik, och
2. lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i
kollektivtrafik eller flygtrafik.
Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar
för lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i
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kollektivtrafik eller flygtrafik får ge resenärer och andra personer de
anvisningar och tillsägelser som behövs för att sådana föreskrifter och
beslut som avses i första stycket ska kunna följas. Den som inte följer en
anvisning eller tillsägelse är skyldig att på uppmaning lämna ett färdmedel,
en lokal eller ett område.
Om den som har vägrats tillträde eller uppmanats att lämna ett
färdmedel, en lokal eller ett område inte gör som han eller hon blir tillsagd,
får en polisman eller ordningsvakt avvisa eller avlägsna honom eller
henne.
När beslut får verkställas
24 § Länsstyrelsens beslut enligt 17 och 21 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 22 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.
Straff
25 § Den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av
13 eller 14 § döms till penningböter.
Överklagande
26 § Länsstyrelsens beslut enligt 17 och 21 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 22 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2021.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av mars 2022.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om
tillsyn som har inletts före upphävandet.
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Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 10 a och 15 a §§, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
7§
Ansökan om tillstånd att anordna
En ansökan om tillstånd att anoch anmälan om en allmän sam- ordna och en anmälan om en allmän
mankomst eller offentlig tillställ- sammankomst eller offentlig tillning skall innehålla uppgifter om ställning ska innehålla uppgifter
anordnaren, tiden för samman- om anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, den- komsten
eller
tillställningen,
nas art och huvudsakliga utform- dennas art och huvudsakliga
ning samt de åtgärder i fråga om utformning samt de åtgärder i fråga
ordning och säkerhet som anordna- om ordning och säkerhet som
ren avser att vidta.
anordnaren avser att vidta.
Anordnaren av en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska i ansökan även uppge
om
sammankomsten
eller
tillställningen ska hållas i enlighet
med föreskrifter som har meddelats
med stöd av 8 § första stycket lagen
(2021:000)
om
särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
eller ett beslut enligt 17 § samma
lag.
10 a §
Polismyndigheten får inte bevilja
tillstånd till en allmän sammankomst eller offentlig tillställning om
det av ansökan framgår att den ska
hållas i strid med en föreskrift som
har meddelats med stöd av 8 §
lagen (2021:000) om särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
eller ett beslut enligt 17 § samma
lag.
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15 a §
Allmänna sammankomster och
offentliga
tillställningar
kan
begränsas även med stöd av lagen
(2021:000)
om
särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19.
Denna lag träder i kraft den 15 mars 2021.
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Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)1
dels att 2 kap. 10 a och 15 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagförslag 1.2

Föreslagen lydelse

2 kap.
7 §2
En ansökan om tillstånd att anordna och en anmälan om en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om
anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art
och huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och
säkerhet som anordnaren avser att vidta.
Anordnaren av en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska i ansökan även uppge
om
sammankomsten
eller
tillställningen ska hållas i enlighet
med föreskrifter som har meddelats
med stöd av 8 § första stycket lagen
(2021:000)
om
särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
eller ett beslut enligt 17 § samma
lag.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

1

Senaste lydelse av
2 kap. 10 a § 2021:000
2 kap. 15 a § 2021:000.
2
Senaste lydelse 2021:000. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2020:526) om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Härigenom föreskrivs att det i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska införas två nya paragrafer, 11 och 12 §§,
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
11 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att serveringsställen ska
hållas stängda, om det är nödvändigt för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
under samma förutsättningar meddela föreskrifter om att serveringsställens öppettider ska begränsas.
Föreskrifter som meddelas med
stöd av första och andra styckena
får inskränkas till att gälla inom ett
visst geografiskt område.
12 §
En föreskrift om nedstängning av
serveringsställen som regeringen
har meddelat med stöd av 11 §
första stycket ska underställas riksdagens prövning inom en månad
från den dag då föreskriften
beslutades. En föreskrift som innebär att en nedstängning helt eller
delvis upphör att gälla, behöver
inte
underställas
riksdagens
prövning.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2021.
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Remissvar har lämnats av Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen,
Bostadsrätterna, Boverket, Båstads kommun, Centrala studiestödsnämnden, Civil Rights Defenders, Datainspektionen, Destination Gotland,
Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Exportkreditnämnden,
Fairlink, Fastighetsägarna Sverige, Folkets Hus och Parker, Folkhälsomyndigheten,
Frisörföretagarna,
Företagarna,
Försvarsmakten,
Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm, Göteborgs tingsrätt, Handelsanställdas förbund,
Helsingborgs kommun, Hotell- och restaurangfacket, Hovrätten för Nedre
Norrland, Hudiksvalls kommun, Högskolan Dalarna, Jernhusen,
Justitiekanslern, Jönköpings kommun, Kammarrätten i Stockholm,
Konkurrensverket, Kungl. biblioteket, Kungsbacka kommun, LSU –
Sveriges ungdomsorganisationer, Luleå kommun, Lunds kommun, Lunds
universitet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Jämtlands län,
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen
i Stockholms län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Medley, Mjölby
kommun, MTR Nordic Group, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten
för Kulturanalys, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Region Norrbotten, Region
Skåne, Region Stockholm, Region Örebro län, Riksantikvarieämbetet,
Riksdagens ombudsmän,
Riksidrottsförbundet,
SJ AB,
Smedjebackens kommun, Smittskyddsläkarföreningen, Småföretagarnas riksförbund, Socialstyrelsen, Statens kulturråd, Statskontoret, Statens skolverk, Stockholm Live, Stockholms kommun, Stockholmsmarknader AB,
Stockholms tingsrätt, Strömstads kommun, Svensk biblioteksförening,
Svensk dagligvaruhandel,
Svensk Handel,
Svensk kollektivtrafik,
Svensk Live, Svensk Scenkonst, Svenska institutet, Svenska kyrkan,
Svenska mässan, Svenska nöjesparksföreningen, Svenska Taxiförbundet,
Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Hudterapeuters
Riksorganisation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges
kristna råd, Sveriges museer, Swedavia, Trafikverket, Transportföretagen,
Transportstyrelsen, Umeå kommun, Umeå universitet, Uppvidinge
kommun, Vaggeryds kommun, Vilhelmina kommun, Visita och
Åklagarmyndigheten.
Borgholms kommun och Vänersborgs kommun har avstått från att
lämna synpunkter på förslagen i promemorian.
Business Sweden, Filmstaden, FlixBus Sverige, Funktionsrätt Sverige,
Gällivare kommun, Göteborgs kommun, Hedemora kommun, Härjedalens
kommun, Islamiska Samarbetsrådet (ISR), Karlskoga kommun,
Kommunal, Landsorganisationen i Sverige (LO), Leksand kommun,
Nässjö kommun, Pensionärernas Riksorganisation, Sollefteå kommun,
Solna kommun, Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen,
Sveriges Biografägarförbund, Ystads kommun, Åre kommun och
Örnsköldsviks kommun har inte svarat på remissen.
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Synpunkter har även lämnats av advokaten Giedre Jirvell, Almega
Friskvårdsföretagen, AlternativAkademin, Astrid Lindgrens Värld,
Bygdegårdarnas Riksförbund, Easyfairs Nordic, Föreningen för utgivande
av Samhällsmagasinet Avsnitt, Hultsfreds kommun, Kommittén för
Komplementär och Alternativ Medicin, Kronofogdemyndigheten,
National Health Federation Sverige, Näringslivets Regelnämnd NNR, OnSite Exhibitions AB, Ordenssällskapet för Herrar af Börd, Region Kalmar
län, Restaurang Eat & Meet i Söderhamn, Riksföreningen Biograferna,
SAS, SES – Sponsrings & Eventsverige, Skara kommun, Societas Divae
Clavdiae, SPF Seniorerna, Svensk Sjöfart, Svenska Fotbollförbundet,
Svenska Ishockeyförbundet, Stockholms universitet, Svenska Energiskolan, Svenska Motionslopp, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges
Registrerade Tatuerare, Sveriges Unga Blåsare, Sveriges universitets- och
högskoleförbund, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Systembolaget, TCO,
trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, Tågföretagen, VEIDOS hälsooch kunskapscentrum, Vimmerby kommun, Västsvenska handelskammaren, World Freedom Alliance och ett stort antal privatpersoner.

Lagrådsremissens lagförslag
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Förslag till lag om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Härigenom föreskrivs följande.
Lagens innehåll och syfte
1 § I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Förhållandet till annan lagstiftning
2 § Denna lag gäller utöver smittskyddslagen (2004:168) och ordningslagen (1993:1617).
Skyldighet att förebygga smittspridning
3 § Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
4 § Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses
i 7–11 §§ ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.
Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra.
Särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning
5 § Särskilda begränsningar avseende följande verksamheter och platser
får införas genom föreskrifter enligt 7–11 och 14 §§ eller genom beslut i
enskilda fall enligt 16 §:
1. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,
2. gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker,
campingplatser och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet,
3. köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra
handelsplatser,
4. kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, och
5. platser för privata sammankomster.
Användningen av platser dit allmänheten har tillträde får begränsas
genom föreskrifter enligt 12–14 §§.
Allmänna förutsättningar för särskilda begränsningar
6 § Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar får meddelas
endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19.
Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är
försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
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Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för
smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i
dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
Bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen
(1993:1617) ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,
3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar inte får hållas.
Platser för fritids- eller kulturverksamhet
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för
fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana
föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller
kulturverksamhet ska hållas stängda.
Handelsplatser
9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav
på
1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas
stängda.
Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes
flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att
användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet personer på färdmedel,
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2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är
avsedda att användas av resenärer,
3. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes
flygtrafik inte får bedrivas.
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Platser för privata sammankomster
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som,
inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller
upplåter en lokal eller ett område för en tillställning eller någon annan
liknande privat sammankomst. Sådana föreskrifter får innebära krav på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot sådan användning
och upplåtelse som avses i första stycket.
Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana serveringsställen
som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek
12 § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett
sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.
Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap
som tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett
förbud som omfattar sammankomster som med hänsyn till syftet med
sammankomsten och övriga omständigheter är befogade.
Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
13 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel.
Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden
av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom
riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Geografisk inskränkning
14 § Föreskrifter som meddelas med stöd av 7–12 §§ får inskränkas till
att gälla inom ett visst geografiskt område.
Föreskrifter som ska underställas riksdagen
15 § En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har
meddelat med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket, 9 § andra
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stycket, 10 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 12 § ska underställas
riksdagens prövning inom två veckor från den dag då föreskriften
beslutades.
En föreskrift som innebär att ett förbud eller en nedstängning helt eller
delvis upphör att gälla, behöver inte underställas riksdagens prövning.
Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall
16 § Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda
begränsningar som avses i 7–11 §§.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Tillsyn och befogenheter
17 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7–11 §§ och beslut enligt 16 § följs.
18 § På begäran av länsstyrelsen ska den som bedriver eller ansvarar för
en sådan verksamhet som avses i 7–11 §§ lämna de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att få tillträde
till lokaler och områden där verksamheten bedrivs.
19 § Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp
som behövs vid tillämpningen av 18 §.
En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte
kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 §
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.
20 § Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen
och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 7–11 §§ och beslut
enligt 16 § ska följas.
Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
21 § Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som
har meddelats med stöd av 7 § eller ett beslut enligt 16 §.
En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas endast
om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra
fortsatta överträdelser av föreskriften eller beslutet.
Om Polismyndigheten har beslutat att ställa in eller upplösa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller
avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet
ska uppnås. Polismyndigheten får också, om det är nödvändigt för att
syftet med beslutet ska uppnås, förbjuda tillträde till ett visst område eller
utrymme.
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22 § Om det behövs för att en föreskrift som har meddelats med stöd av
10 § eller ett beslut enligt 16 § ska kunna följas, får tillträde vägras till
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1. färdmedel i kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik, och
2. lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i Bilaga 4
kollektivtrafik eller flygtrafik.
Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar
för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i
kollektivtrafik eller flygtrafik får ge resenärer och andra personer de
anvisningar och tillsägelser som behövs för att föreskrifterna och besluten
ska kunna följas. Den som inte följer en anvisning eller tillsägelse är
skyldig att på uppmaning lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område.
Om den som har vägrats tillträde eller uppmanats att lämna ett
färdmedel, en lokal eller ett område inte gör som han eller hon blir tillsagd,
får en polisman, en ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhetseller ordningstjänst vid järnvägssystem avvisa eller avlägsna honom eller
henne.
När beslut får verkställas
23 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.
Straff
24 § Den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av
12 eller 13 § döms till penningböter.
Överklagande
25 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om
tillsyn som har inletts före upphävandet.
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Förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
7§
Ansökan om tillstånd att anordna
En ansökan om tillstånd att
och anmälan om en allmän sam- anordna och en anmälan om en
mankomst eller offentlig tillställ- allmän
sammankomst
eller
ning skall innehålla uppgifter om offentlig tillställning ska innehålla
anordnaren, tiden för samman- uppgifter om anordnaren, tiden för
komsten eller tillställningen, den- sammankomsten
eller
nas art och huvudsakliga utform- tillställningen, dennas art och
ning samt de åtgärder i fråga om huvudsakliga utformning samt de
ordning och säkerhet som anordna- åtgärder i fråga om ordning och
ren avser att vidta.
säkerhet som anordnaren avser att
vidta.
Anordnaren av en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska i ansökan även uppge
om
sammankomsten
eller
tillställningen ska hållas i enlighet
med föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7 § första stycket lagen
(2021:000)
om
särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
eller ett beslut enligt 16 § samma
lag.
15 a §
I lagen (2021:000) om särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
finns det bestämmelser om
särskilda
begränsningar
av
allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar.
Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
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Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)5
dels att 2 kap. 15 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagförslag 2.2

Föreslagen lydelse

2 kap.
7 §6
En ansökan om tillstånd att anordna och en anmälan om en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om
anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art
och huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och
säkerhet som anordnaren avser att vidta.
Anordnaren av en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning ska i ansökan även uppge
om
sammankomsten
eller
tillställningen ska hållas i enlighet
med föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7 § första stycket lagen
(2021:000)
om
särskilda
begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
eller ett beslut enligt 16 § samma
lag.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.

5
6

Senaste lydelse av 2 kap. 15 a § 2021:000.
Senaste lydelse 2021:000. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2020:526) om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ”Bemyndiganden”,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 och 12 §§, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
11 §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att
serveringsställens öppettider ska
begränsas, om det är nödvändigt
för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
Regeringen får under samma
förutsättningar meddela föreskrifter om att serveringsställen ska
hållas stängda.
Föreskrifter som meddelas med
stöd av första och andra styckena
får inskränkas till att gälla inom ett
visst geografiskt område.
12 §
En föreskrift om nedstängning av
serveringsställen som regeringen
har meddelat med stöd av 11 §
andra stycket ska underställas riksdagens prövning inom två veckor
från den dag då föreskriften
beslutades. En föreskrift som innebär att en nedstängning helt eller
delvis upphör att gälla, behöver
inte
underställas
riksdagens
prövning.

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
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Lagrådets yttrande
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-12-30
Närvarande: F.d. justitierådet
Per Classon och Stefan Johansson

Ella Nyström

samt

justitieråden

Covid-19-lag
Enligt en lagrådsremiss den 28 december 2020 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19,
2. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
3. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
4. lag om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet David Brandell,
biträdd av ämnesråden Zandra Milton och Jan Stockhaus.
Förslagen föranleder följande yttrande.
Remissens lagförslag
I lagrådsremissen föreslås en tillfällig lag om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I lagen finns bestämmelser
som bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter som innebär begränsningar i
rätten att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, att
bedriva fritids- eller kulturverksamhet, verksamhet på handelsplatser,
kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt att använda eller upplåta platser
för privata sammankomster.
Som en yttersta åtgärd får regeringen meddela föreskrifter om förbud
mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt
meddela föreskrifter om att förbjuda eller stänga ner sådan verksamhet,
användning eller upplåtelse som nämns ovan.
Länsstyrelsen föreslås i enskilda fall få besluta om de särskilda
begränsningarna.
Härutöver föreslås även bestämmelser som bemyndigar regeringen att
meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss
storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Vidare föreslås en möjlighet
för regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer att införa
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.
Det föreslås även ytterligare och korresponderande möjligheter att
införa begränsningar som avser serveringsställen. Dessutom föreslås vissa
ändringar i ordningslagen.
Inledningsvis kan Lagrådet konstatera att det är fråga om lagförslag som
möjliggör betydande inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter.
Härtill ska detta ske genom en långtgående delegation av normgivnings-
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kompetens från riksdagen till regeringen och i vissa fall även en
vidaredelegation till statliga förvaltningsmyndigheter och kommuner.
Beredningen av lagstiftningsärendet
I remissen anges att efter en period med förhållandevis låg smittspridning
har antalet rapporterade fall av covid-19 ökat kraftigt under senare delen
av hösten och inledningen av vintern 2020. Det uttalas vidare att Sverige
alltjämt befinner sig i en extraordinär situation och att det inte är möjligt
att med säkerhet förutse hur pandemin kommer att utvecklas eller hur
länge den kommer att pågå. Det finns därför ett fortsatt behov av att
säkerställa att alla adekvata åtgärder kan vidtas för att bromsa
smittspridningen av covid-19.
Förslagen har remitterats till ett stort antal remissinstanser den
9 december 2020 med en svarstid på två veckor, dvs. t.o.m. den
23 december. Efter fortsatt beredning i Regeringskansliet har regeringen
den 28 december beslutat inhämta Lagrådets yttrande. Lagarna föreslås
träda i kraft redan den 10 januari 2021.
De tillfälliga bemyndigandena i smittskyddslagen (2004:168), som
infördes den 18 april 2020 (SFS 2020:241), gav regeringen möjlighet att
besluta om bl.a. föreskrifter om tillfällig nedstängning av vissa verksamheter och tillfälliga begränsningar för folksamlingar. Bemyndigandena
motiverades med att räckvidden av de normgivningsbemyndiganden som
finns i smittskyddslagen ansågs delvis oklar och att bemyndigandena i den
situation som uppkommit till följd av spridningen av viruset framstod som
otillräckliga. De tillfälliga bemyndigandena upphörde att gälla den 30 juni
2020, utan att efterföljas av några andra bestämmelser med liknande
innebörd och syfte.
Som framgått har tidsfristen för remissinstanserna varit mycket kort
givet lagförslagens innebörd och komplexitet. Att tidsfristerna för att
lämna synpunkter kraftigt förkortas under en kris kan ofta motiveras av
den brådskande natur som normalt präglar en kris. Mot bakgrund av den
ökade smittspridningen i Sverige under den senaste tiden kan det
accepteras att remisstiden varit mycket kort för att möjliggöra ett snabbt
ikraftträdande. Lagrådet godtar därför beredningen.
Enligt Lagrådets mening måste det emellertid stått klart redan när de
tillfälliga bemyndigandena upphörde att gälla, att det även för tiden efter
den 30 juni 2020 skulle kunna finnas behov av att ha ett ändamålsenligt
regelverk i kraft så snart som möjligt och därmed ha beredskap för att
hantera en eventuellt ökad smittspridning under hösten. De befintliga
bemyndigandena hade befunnits otillräckliga. Mot denna bakgrund finner
Lagrådet anledning att – i likhet med vad riksdagens konstitutionsutskott
uttalat beträffande beredningen av lagförslag i krissituationer – erinra om
att behovet av brådskande beredningar åtminstone i viss utsträckning kan
undvikas genom god framförhållning och beredskap (se bet.
2009/10:KU10 s. 77).
Allmänna synpunkter
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Som ovan framgått motiveras förslagen med att det inte är möjligt att med
säkerhet förutse hur pandemin kommer att utvecklas, att smittläget snabbt
kan förändras och att det därför finns behov av lagstiftning som ger det
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motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning.
Lagrådet framhöll i sitt yttrande den 6 april 2020 avseende lagrådsremissen Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av
det virus som orsakar covid-19, att räckvidden av de bemyndiganden som
finns i smittskyddslagen till viss del är oklar och att det finns anledning att
sätta i fråga om de ger tillräckligt stöd för att vidta de åtgärder som kan
komma att behövas för att hantera spridningen av det virus som orsakar
covid-19. Mot den bakgrunden var Lagrådets bedömning att det finns
behov av ytterligare normgivningsbemyndiganden. Lagrådet gör nu
samma bedömning.
Lagstiftningen måste utformas på ett sådant sätt att det så långt möjligt
kan förutses vilka åtgärder som kan bli aktuella. Det bör även finnas
mekanismer som säkerställer att riksdagen kan kontrollera att de åtgärder
som vidtas håller sig inom den normgivningsmakt som delegerats och att
åtgärderna i enskilda fall inte blir för långtgående.
Lagrådet anser att de föreslagna möjligheterna till särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 i huvudsak får anses
vara tillräckligt väl avgränsade. Den analys som görs av bestämmelsernas
förenlighet med regeringsformens och Europakonventionens regler om
skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna kan godtas.
Förslagen innebär att normgivningskompetens delegeras till regeringen,
statliga myndigheter på såväl nationell som regional nivå samt kommuner.
Detta medför att det kan finnas en risk för att föreskrifter och beslut
bestäms på flera olika nivåer, vilket kan leda till att det blir svårt att dels
överblicka det samlade ingreppet i de grundläggande fri- och rättigheterna,
dels få klarhet i hur olika föreskrifter och beslut förhåller sig till varandra.
Lagrådet vill därför framhålla att det är av stor vikt att det finns en
organisation på plats som garanterar en effektiv samordning inför
antagandet av föreskrifter och beslut. Det skulle t.ex. kunna övervägas att
en myndighet får ett generellt samordningsansvar (jfr 1 kap. 7 § smittskyddslagen).
Vidare måste lagstiftningen säkerställa att riksdagen kan utöva
normgivningsmakten på ett tillfredsställande sätt. Förslagen innebär att det
som ska underställas riksdagens prövning endast är regeringens yttersta
åtgärder beträffande olika verksamheter (att allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar inte får hållas, att platser för fritids- eller
kulturverksamhet ska hållas stängda, att handelsplatser ska hållas stängda,
att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får bedrivas, att serveringsställen ska hållas stängda, att användning och upplåtelse av lokal eller
område för privata sammankomster inom ramen för yrkesmässig
verksamhet ska förbjudas) och regeringens föreskrifter om förbud mot att
samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har
tillträde.
De normgivningsbemyndiganden som nu föreslås är mer detaljerade och
avgränsade än de tidigare angivna tillfälliga bemyndigandena i
smittskyddslagen. Riksdagen har därför bättre möjligheter att förutse och
bedöma de åtgärder som kan komma att vidtas med stöd av lagen. Det kan
diskuteras om underställningen borde omfatta fler situationer, t.ex.
föreskrifter med särskilt långtgående krav på antalet personer och
öppettider, vilka i det närmaste blir att jämställa med en nedstängning. Det
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är emellertid vanskligt att avgöra var gränsen i så fall borde dras. Det får
även beaktas att det beroende på utvecklingen av pandemin måste finnas
utrymme för snabba och flexibla åtgärder. Mot denna bakgrund och av de
skäl som i övrigt framförs i remissen finner Lagrådet att den gjorda
avgränsningen beträffande vilka föreskrifter som ska underställas
riksdagen kan accepteras.
De föreskrifter som ska underställas riksdagen är av så ingripande natur
att underställningsfristen inte bör vara så lång som två veckor. Lagrådet
anser att underställning bör ske inom högst en vecka från det att
föreskriften beslutades.
Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 föreslås upphöra att gälla vid utgången av september
2021. Mot bakgrund av den ökade smittspridningen och vad som anförs i
remissen om svårigheten att förutse hur pandemin kommer att utvecklas
eller hur länge den kommer att pågå, anser Lagrådet att den föreslagna
giltighetstiden kan accepteras.
Förslaget till lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19
2§
I bestämmelsen föreskrivs att lagen gäller utöver smittskyddslagen och
ordningslagen.
Av remissen framgår att uttrycket ”gäller utöver” ska förstås på så sätt
att lagen har företräde framför de andra lagarna. I detta sammanhang anges
även att smittskyddslagens ramverk bör behållas och att det inte finns
anledning att föra över alla bestämmelser som kan ha betydelse för
hantering av covid-19-pandemin till den nya lagen. Vid föredragningen
har uppgetts att detta inte ska förstås på så sätt att smittskyddslagens alla
regler är tillämpliga och därmed kompletterar den särskilda lagen när
motsvarande bestämmelser saknas i den lagen.
Som exempel kan nämnas att det i kommentaren till 6 § sägs att de
åtgärder som får beslutas bör utformas i enlighet med de allmänna
riktlinjerna för smittskyddet som anges i 1 kap. 4–6 §§ smittskyddslagen.
Vid föredragningen har uppgetts att dessa bestämmelser bara omfattar
smittskyddsåtgärder som vidtas med stöd av smittskyddslagen och alltså
inte direkt gäller för de smittskyddsåtgärder som vidtas med stöd av den
särskilda lagen. Någon rättslig koppling mellan smittskyddsåtgärder som
vidtas med stöd av den särskilda lagen och de angivna bestämmelserna i
smittskyddslagen finns således inte, utan hänvisningen får ses som en slags
rekommendation. En konsekvens av detta torde vara att uttrycket
”smittskyddsåtgärder” i smittskyddslagen inte utan särskilt lagstöd
omfattar åtgärder som vidtas med stöd av den särskilda lagen.
Mot denna bakgrund anser Lagrådet att förhållandet mellan smittskyddslagens olika bestämmelser och den särskilda lagen måste ges en mer
ingående beskrivning och förklaring.
5§
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Paragrafens första stycke innehåller en uppräkning i fem punkter av
verksamheter och platser som kan bli föremål för särskilda begränsningar

genom föreskrifter eller beslut i enskilda fall. I uppräkningen ges exempel Prop. 2020/21:79
på vad som avses med vissa ord och uttryck i lagen. När det gäller platser Bilaga 5
för fritids- eller kulturverksamhet (punkt 2) och handelsplatser (punkt 3)
framgår av författningskommentaren att det krävs att platsen är öppen för
allmänheten. Detta krav bör av tydlighetsskäl föras in även i lagtexten.
7§
I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar som avser allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar.
Enligt andra stycket får regeringen meddela föreskrifter om att allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas. I författningskommentaren anges att detta är en yttersta åtgärd. Lagrådet anser att denna
förutsättning för att föreskriften ska få meddelas uttryckligen bör framgå
av lagtexten. Lagrådet föreslår därför att andra stycket får följande lydelse.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela
föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får
hållas.

Motsvarande ändring bör göras i 8 § andra stycket, 9 § andra stycket, 10 §
andra stycket och 11 § andra stycket.
11 §
I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda
begränsningar som avser platser för privata sammankomster.
Bestämmelsen omfattar bara den som i yrkesmässigt bedriven
verksamhet bl.a. upplåter en lokal. Denna begränsning gör att det finns
risk för att föreskrifterna skulle kunna kringgås av den verklige
verksamhetsutövaren genom att lokalen eller området upplåts i ett eller
flera led till någon som inte anses bedriva verksamhet yrkesmässigt och
som i sin tur upplåter lokalen eller området för en tillställning. Denna risk
bör kunna motverkas genom att det anges att även indirekta upplåtelser
omfattas av bestämmelsen.
Vidare synes bestämmelsen, genom att den endast omfattar en lokal eller
ett område, inte omfatta den som använder eller upplåter t.ex. en buss eller
en båt för en fest. Även i detta hänseende finns det således en risk för att
bestämmelsen kan kringgås. Lagrådet förordar därför att bestämmelsen
också ska tillämpas i fråga om ”ett utrymme” som används eller upplåts.
Motsvarande tillägg bör göras i 18 §.
Med anledning av det sagda föreslår Lagrådet att första stycket första
meningen får följande lydelse.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom ramen för en
verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt,
upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan
liknande privat sammankomst.

Lagrådet vill därutöver framhålla att det framstår som oklart vad
”tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst” omfattar.
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I remissen anges att det krävs att det är fråga om ett socialt arrangemang
som är en del av en enskild persons umgängesliv. Som exempel framhålls
fester av olika slag. Däremot anges det uttryckligen att begreppet inte
omfattar t.ex. föredrag eller spelturneringar. (Se s. 45 och 97.) Lagrådet
ifrågasätter om en allmänspråklig tolkning av begreppet kan ges en så
begränsad innebörd. Denna fråga bör därför bli föremål för ytterligare
överväganden under den fortsatta beredningen.
15 §
Paragrafen reglerar underställning till riksdagen av vissa föreskrifter som
regeringen har meddelat med stöd av lagen.
Som framgår under avsnittet ”Allmänna synpunkter” anser Lagrådet att
underställning bör ske inom en vecka från den dag då föreskriften
beslutades.
24 §
Av paragrafen följer att den som bryter mot ett förbud mot att samlas i ett
sällskap av viss storlek eller ett förbud mot att vistas på vissa särskilt
angivna platser kan dömas till penningböter. Det är fråga om förbud som
rör användningen av platser dit allmänheten har tillträde. I författningskommentaren uttalas att det inte är en förutsättning för straffansvar att den
som bryter mot ett förbud känner till att gärningen är otillåten. En
utgångspunkt för detta uttalande får anses vara att en enskild har haft
rimliga möjligheter att själv skaffa sig kännedom om vilka regler som
gäller. Det finns därför anledning att understryka vikten av att förbuden
offentliggörs på ett tydligt sätt och i rimlig tid innan de börjar gälla, något
som också har framhållits av flera remissinstanser.
Förslaget till lag om ändring i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen
12 §
Paragrafen reglerar underställning till riksdagen av föreskrifter om
nedstängning av serveringsställen som regeringen har meddelat med stöd
av lagen.
Som framgår under avsnittet ”Allmänna synpunkter” anser Lagrådet att
underställning bör ske inom en vecka från den dag då föreskriften
beslutades.
Övriga lagförslag
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 januari 2021
Närvarande: statsrådet Baylan, ordförande, och statsråden Bolund,
Ekström, Dahlgren, Nilsson, Ernkrans, Lind
Föredragande: statsrådet Ekström
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Kommunfullmäktige
2021-06-03

8

Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 65

s. 8 (20)

2021-05-19

KS KF/2021:124 - 003

Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och
kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen för att möjliggöra
justering av protokoll med elektronisk signatur
Ärendebeskrivning
Som ett led i införandet av en helt digital ärendehanteringsprocess i Lomma kommun
föreslår kommunledningskontoret i skrivelse 2021-04-21 att kommunfullmäktiges,
kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträdesprotokoll ska justeras med
elektronisk signatur. För att möjliggöra detta föreslår kommunledningskontoret att
kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens och övriga nämnders
reglementen revideras.
För att möjliggöra justering av protokoll med elektronisk signatur föreslår
kommunledningskontoret att de föreslagna revideringar görs i kommunfullmäktiges
arbetsordning och kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen enligt
följande:
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 19
Kommunstyrelsens reglemente § 33
Barn- och utbildningsnämndens reglemente § 19,
Kultur- och fritidsnämndens reglemente § 19,
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 10,
Socialnämndens reglemente § 19,
Tekniska nämndens reglemente § 19,
Valnämndens reglemente § 16,
Krisledningsnämndens reglemente § 18.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05, § 96.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 96
‒ Skrivelse 2021-04-21 från kommunledningskontoret
‒ Kammarrätten i Göteborg, Dom 2014-09-24, mål nr 3459-14
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Följande formulering läggs till kommunfullmäktiges arbetsordning och
kommunstyrelsens/nämndernas reglementen:
”Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras
om inte hinder föreligger med elektronisk signatur.”

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 9 (20)

2021-05-19

‒

I kommunfullmäktiges arbetsordning stryks formuleringen ”Ordföranden
bestämmer tid och plats för justering av protokollet från sammanträdet.”

‒

I miljö- och byggnadsnämndens reglemente stryks formuleringen ”Protokollet
justeras av ordförande och en ledamot och ordföranden bestämmer tid och plats
för denna.”

‒

I miljö- och byggnadsnämndens reglemente ersätts formuleringen ” Miljö- och
byggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.”
med formuleringen ”Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och
justeras av ordföranden och en ledamot.”

______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2021-04-21

Maria Franzén
073-341 11 15
maria.franzen@lomma.se
KS KF/2021:124 - 003

Er referens:

Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens
och övriga nämnders reglementen för att möjliggöra justering av protokoll med
elektronisk signatur
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Följande formulering läggs till kommunfullmäktiges arbetsordning och
kommunstyrelsens/nämndernas reglementen:
”Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte
hinder föreligger med elektronisk signatur.”

-

I kommunfullmäktiges arbetsordning stryks formuleringen ”Ordföranden bestämmer tid och
plats för justering av protokollet från sammanträdet.”

-

I miljö- och byggnadsnämndens reglemente stryks formuleringen ”Protokollet justeras av
ordförande och en ledamot och ordföranden bestämmer tid och plats för denna.”

-

I miljö- och byggnadsnämndens reglemente ersätts formuleringen ” Miljö- och
byggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.” med
formuleringen ”Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en
ledamot.”

Ärende
Som ett led i införandet av en helt digital ärendehanteringsprocess i Lomma kommun föreslår
kommunledningskontoret att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders
sammanträdesprotokoll ska justeras med elektronisk signatur. För att möjliggöra detta föreslår
kommunledningskontoret att kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens och övriga
nämnders reglementen revideras enligt ovan.
Bakgrund/analys
Vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden ska enligt
kommunallagen (2017:725) protokoll föras. Protokoll ska justeras senast 14 dagar efter
sammanträdet på det sätt som kommunfullmäktige har bestämt. Kommunfullmäktiges arbetsordning
ska vidare reglera formerna för justeringen av protokollet. Protokollet ska enligt kommunallagen
Lomma kommun | Hamngatan 3 | 234 81 Lomma
tel: 040-641 10 00 | e-post: info@lomma.se | www.lomma.se
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redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts.
Vidare ska protokollet för varje ärende redovisa vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och
inte tagits tillbaka, i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut, genomförda
omröstningar och resultaten av dem, vilka beslut som har fattats, vilka ledamöter som har deltagit i
besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, samt vilka reservationer som har anmälts
mot besluten. I kommunfullmäktiges protokoll ska det även anges vilka interpellationer och frågor
som har ställts och vilka som har besvarats. (KL 5 kap. 65-69 §§ och 72 §)
Syftet med justeringen av protokollet är att bestyrka riktigheten i det som redovisas i protokollet. I
nuläget sker protokollsjusteringen i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen och övriga
nämnder genom att ordföranden och den eller de ledamöter som vid sammanträdet har utsetts till
justeringspersoner undertecknar protokollet med penna. Kommunallagen säger emellertid inget om
att bestyrkandet av riktigheten i vad som står i protokollet måste ske genom undertecknande med en
penna. Det föreligger därför inget hinder enligt kommunallagen mot att justera kommunala
sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur, vilket även Kammarrätten i Göteborg har slagit
fast i Dom 2014-09-24, mål nr 3459-14.
Elektroniska signaturer
I lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer, 2 §, definieras tre olika former av
elektronisk signatur. ”Elektronisk signatur” som definieras som data i elektronisk form som är fogade
till eller logiskt knutna till andra elektroniska data och som används för att kontrollera att innehållet
härrör från den som framstår som utställare och att det inte har förvanskats. ”Avancerad elektronisk
signatur” definieras som elektronisk signatur som:
1)
2)
3)
4)

Är knuten uteslutande till en undertecknare,
Gör det möjligt att identifiera undertecknaren.
Är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar, och
Är knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt att förvanskningar av dessa data kan
upptäckas.

”Kvalificerad elektronisk signatur” definieras slutligen som avancerad elektronisk signatur som är
baserad på ett kvalificerat certifikat och som är skapad av en säker anordning för
signaturframställning.
I Lomma kommun används kvalificerade elektroniska signaturer och det är denna form av elektronisk
signatur som kommunledningskontoret föreslår ska användas även vid justering av sammanträdesprotokoll.
Behov av revideringar av arbetsordning och reglementen
För att möjliggöra justering av protokoll med elektronisk signatur föreslår kommunledningskontoret
att ovan föreslagna revideringar görs i kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens
och övriga nämnders reglementen enligt följande:
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 19
Kommunstyrelsens reglemente § 33
Barn- och utbildningsnämndens reglemente § 19,
Kultur- och fritidsnämndens reglemente § 19,
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 10,
Socialnämndens reglemente § 19,
Tekniska nämndens reglemente § 19,
Valnämndens reglemente § 16,
Krisledningsnämndens reglemente § 18.
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Beslutsunderlag
- Kammarrätten i Göteborg, Dom 2014-09-24, mål nr 3459-14
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Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett med IT- och servicechefen, kommunarkivarien,
kommunsekreteraren, nämndsekreterarna och Kommunalförbundet Sydarkivera.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har kommunledningskontoret inte genomfört någon
barnkonsekvensanalys i samband med ärendets beredning.

Maria Franzén
Utredare
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
IT- och servicechefen
Författningssamlingen
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KAMMARRÄTTEN I
GÖTEBORG
Avdelning 3

Sida 1 (2)
Mål nr 3459-14

DOM

2014 -09- 2 4

Meddelad i Göteborg

KLAGANDE

MOTPART
Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 26 maj 2014 i mål nr 11534-13,
se bilaga A
SAKEN
Laglighetsprövning
KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.
Kammarrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.
XX yrkar att kammarrätten upphäver kommunens beslut
och anför följande. Förvaltningsrätten har skrivit att det inte finns några hinder i
kommunallagen (1991:900) att justera ett protokoll med elektronisk
signatur. Det är tvärtom. Kravet på justering måste betyda att protokollet
ska skrivas under personligen av justerarna med penna. Om det hade varit så
att kommuner fick justera sina protokoll med elektroniska signaturer skulle
det i så fall stå så i lagen. Eftersom det fattas många viktiga beslut i en
Dok.Id 297115
Postadress

Box 1531
401 50 Göteborg

Besöksadress

Stora Nygatan 21

Telefon

Telefax

031-732 74 00
031-732 76 00
E-post: kammarratten.goteborg@dom.se
www.kammarratten.goteborg.se

Expeditionstid

måndag — fredag
08:00-16:00

KAMMARRÄTTEN I
GÖTEBORG

DOM

Sida 2
Mål nr 3459-14

kommun måste det vara mycket viktigt för både kommuner och allmänheten
att få ett klart besked om hur en justering av protokoll ska gå till. Hon vill
som invånare i kommunen vara säker på att de fattade besluten är giltiga
och att justeringen har gjorts på rätt sätt.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten anser att det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

Ewa Hag rd Linander

Anders Cedhagen
referent

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Jennie Rosario Jevinger
och Roy Svensson deltagit.

FÖRVALTNINGSRÅTTEN DOM
GÖTEBORG 2014-05-26
Meddelad i
Göteborg

Sida 1 (8)
Mål nr
11534-13
Avdelning 3 Enhet 34

KLAGANDE

MOTPART
Kungsbacka kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
434 81 Kungsbacka
ÖVERKLAGAT BESLUT
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 1 oktober 2013, §§ 290-305
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), förkortad KL

DOMSLUT
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 270323
Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Telefon
Telefax
Expeditionstid
031 - 732 70 00
031 - 711 78 59
måndag — fredag
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00-16:00
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BAKGRUND

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 1 oktober 2013
fattat beslut i olika frågor under §§ 290-305 i sammanträdesprotokollet.
Enligt anslagsbevis samma dag är protokollet justerat och justeringen har
tillkännagivits genom anslag. Anslaget sattes upp den 7 oktober 2013.
YRKANDEN M.M.
XX överklagar kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och
far anses yrka att besluten upphävs. Hon anför följande. Protokollet är
anslaget, men det finns ingen synlig underskrift på protokollet — ingen blåbläckssignatur. Ett protokoll ska justeras med penna. Kommunens tjänstemän hävdar att det är en elektronisk signatur med e-legitimation, men hur
ska man kunna veta att det stämmer när det inte har skrivits under. Hon
ifrågasätter att besluten verkligen är giltiga, när justeringen av protokollet
inte har gjorts på rätt sätt.
Kungsbacka kommun anser att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
har tillkommit i laga ordning, att det inte strider mot lag eller annan författning och även i övrigt är lagligt.
Kommunen anför i huvudsak följande.
E-förvaltning är idag ett högprioriterat område för offentlig förvaltning.
Statliga och kommunala myndigheter arbetar intensivt för att effektivisera
och förenkla framförallt administration. Även kommunen är inne i ett förändringsarbete för att effektivisera förvaltningen med bl.a. e-förvaltning,
vilket är samlat i ett antal projekt under namnet Kungsbacka 2020. Kommunens processer ska digitaliseras inom ramen för detta projekt. Ett mål är
att ärenden ska kunna komma in i kommunen genom en digital process —
e-tjänst eller på annat sätt — beredas digitalt till ett beslutsförslag, skickas

-
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digitalt till beslutsfattare, beslutas genom ett digitalt förfarande och slutligen arkiveras i e-arkiv. Övergången till ett helt digitaliserat ärende- och dokumenthanteringssystem som stöder ovanstående process är centralt för
effektiviseringen. Övergången till ett sådant system är påbörjad och kommer att genomföras under 2014.
Arbetet med digitalisering av nämndsprocesserna är förhållandevis långt
kommet. Under 2013 ska kommunstyrelsen, samtliga nämnder och kommunfullmäktige digitalt kunna ta del av kallelser och underlag för beslut,
även om pappershandlingar kommer att skickas under en övergångsperiod.
Ledamöterna tar del av handlingarna genom nedladdning på dator eller
surfplatta. Kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnden för Fritid &
Folkhälsa har varit så kallade piloter och ledamöterna har numera fått hög
vana att ta del av underlaget digitalt. Kommunsstyrelsens arbetsutskotts
handlingar skickas sedan början av 2013 endast digitalt. Nästa steg för
kommunen är att införa justering av protokoll genom en digital process,
med hänvisning till att i en helt digitaliserad process ingår att justering av
protokoll ska ske digitalt.
En underskrift på ett papper anger vem som skrivit under och avsikten med
underskriften. En elektronisk underskrift måste därför fånga både undertecknarens identitet och dennes avsikt. En avancerad elektronisk signatur
är uteslutande knuten till undertecknaren. Undertecknaren kan identifieras
genom signaturen. Den är skapad på ett sådant sätt att undertecknaren har
kontroll över den. Ändringar i den elektroniska signaturen kan upptäckas.
Kommunsstyrelsens arbetsutskott har justerat sammanträdesprotokollet
från mötet den 1 oktober 2013 med ProSale Signing från Comfact AB.
ProSale Signing uppfyller kraven på avancerade elektroniska signaturer
enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Comfact
AB är utfärdare av kvalificerade certifikat till allmänheten enligt lagen om
kvalificerade elektroniska signaturer.
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Praktiskt sker det enligt följande. Kommunstyrelsens kansli lägger upp
protokollet som en pdf-fil i ProSale Signings system. I detta system läggs
därefter de politiker som ska skriva under protokollet in. När dokumentet
lagts upp i ProSale Signings system, så får den förste politikern i justeringskedjan ett e-postmeddelande att denna ska identifiera sig i systemet
och justera protokollet. Efter genomgång av protokollet ska protokollet
godkännas. Godkännandet sker genom att politikern bekräftar detta två
gånger. Detta för att undvika att protokollet godkänns av misstag. Efter att
första personen godkänt protokollet skickas ett e-postmeddelande vidare
till nästa justerare, som gör samma procedur. När den siste i justeringskedjan har godkänt protokollet, skickas dokumentet åter till utställaren det vill
säga till kommunsstyrelsens kansli. Dokumentet har då ett referensnummer
på varje sida. Referensnumret återfinns i det certifikat som utfärdas av
Comfact AB, som är en del av dokumentet och där även tidpunkten för
underskrifterna anges.
Kommunen uppfattar att XXXXXXXXXX invändningar mot besluten riktar sig mot upphävandegrunderna i 10 kap. 8 § 1 och 4 KL och utgår ifrån
att hon därmed vänder sig mot dels att besluten inte tillkommit i laga ordning, eftersom protokollet inte justerats genom underskrift med penna, dels
att det strider mot lag eller annan författning att protokollet justerats genom
en elektronisk signatur. Den första prövningsgrunden att beslut inte tillkommit i laga ordning handlar om formfel t.ex. jäv, bristande beredning,
felaktiga kallelser eller felaktiga omröstningar. En felaktighet vid justeringen som består i att formkrav för justering inte iakttas skulle kunna vara
ett sådant formfel. Den fjärde prövningsgrunden rör fall när beslutet strider
mot lag eller annan författning t.ex. beslut som strider mot kompetensreglerna i kommunallagens andra kapitel. KL har även regler för justering av
protokoll. En metod för justering av protokoll som strider mot KL:s regler
för justering skulle kunna vara beslut som strider mot lag eller annan författning.
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Den huvudsakliga frågan i målet — för båda prövningsgrunderna -, är om
det finns något uttryckligt eller underförstått formkrav för justering av protokoll i kommunala nämnder och styrelse. KL uppställer inte några uttryckliga regler om hur justering görs i praktiken. Begreppet undertecknande används inte. Normalt sker justering genom att protokollshandlingen
undertecknas av justerarna med penna. Justeringen ska bekräfta att protokollet rätt visar vad som hänt under sammanträdet. Det innebär att även
eventuella formella felaktigheter under mötet ska redovisas i protokollet.
Det är inte j usteramas uppgift att rätta detta vid justeringen. Justeringen har
även betydelse för verkställighet av besluten, eftersom justeringen av protokollet är en förutsättning för att ett beslut ska fa verkställas. Justeringen
innebär inte att protokollet blir bärare av någon rättighet. Det justerade
protokollet har inte absolut vitsord och äger inte absolut giltighet även om
innehållet måste övervägande ha motbevisats för att besluten ska få annan
innebörd.
Jämställande av elektronisk signatur med ett undertecknande förutsätter
tillgång till en metod som kan ge garantier för att den elektroniska handlingen härrör från en viss avsändare och för att handlingens innehåll inte
förvanskas vid överföringen. Detta är med dagens teknik numera möjligt
och sker genom det av kommunen anlitade systemet ProSale Signing från
Comfact AB.
Det finns inte något uttryckligt eller underförstått fornkrav för justering av
kommunens protokoll. Att ett förfarande som styrs av en viss regel alltid
görs på ett visst sätt behöver inte innebära att regeln inte medger att det kan
göras även på andra sätt. Ovanstående genomgång visar att det är möjligt
att bekräfta att protokollet rätt visar vad som hänt under sammanträdet, det
vill säga justera, med olika metoder. KL:s regler för justering av protokoll
är därmed teknikneutrala. Det är därför fullt möjligt att justera protokollet
genom en digital process med elektronisk signatur. Inte heller i övrigt har
kommunen kunnat finna något som tyder på krav i lag eller författning som

-

1 3
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föreskriver att justering ska ske genom egenhändig underskrift av protokollshandling i pappersform. Överklagandet ska därför avslås.
DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 10 kap. 1 § KL har varje medlem av en kommun eller ett landsting
rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten.
Förvaltningsrättens prövning av beslutet är begränsad till en prövning av
om det överklagade beslutet är olagligt enligt bestämmelserna i 10 kap.
8 § KL. Detta innebär att beslutet kan upphävas endast om
1. det inte tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.
Det ankommer på den klagande att visa att beslutet är olagligt enligt någon
av ovan angivna grunder. Det är endast beslutets laglighet och inte dess
lämplighet som kan prövas. För det fall klaganden kunnat visa att beslutet
strider mot någon av prövningsgrunderna kan beslutet endast upphävas.
Förvaltningsrätten kan inte sätta annat beslut i det överklagade beslutets
ställe.
Vid sammanträde i kommunstyrelsen och övriga nämnder ska protokoll
föras. I fråga om protokollens förande, innehåll, justering och hur justeringen tillkännages ska bl.a. 5 kap. 61 och 62 §§ tillämpas (6 kap. 30 §
KL).

-
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Ett protokoll, fört vid sammanträde i fullmäktige, ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt (5
kap. 61 § KL).
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen
tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har anslagits (5 kap. 62 § KL).
Enligt 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer avses
med

 elektronisk signatur: data i elektronisk form som är fogade till eller
logiskt knutna till andra elektroniska data och som används för att
kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som utställare och att det inte har förvanskats,

 avancerad elektronisk signatur: elektronisk signatur som
1. är knuten uteslutande till en undertecknare,
2. gör det möjligt att identifiera undertecknaren,
3. är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar, och
4. är knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt att
förvanskningar av dessa data kan upptäckas,



kvalificerad elektronisk signatur: avancerad elektronisk signatur
som är baserad på ett kvalificerat certifikat och som är skapad av en
säker anordning för signaturframställning.

Förvaltningsrättens bedömning
Av KL framgår att ett protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde
ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. I arbetsordning bestämmer fullmäktige om formerna
för justeringen av protokollet. Justeringen går normalt till på så sätt att ordföranden och två vid sammanträdets början särskilt utsedda ledamöter vid

-

1 3

en sammankomst med sina underskrifter bestyrker att protokollet är riktigt.
Syftet med justeringen är således att bestyrka riktigheten av vad som står i
protokollet. KL säger inget om att detta bestyrkande måste ske genom undertecknande med en penna. Det föreligger därför inget hinder enligt KL
för att justera kommunala sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur. Förvaltningsrätten anser därför att justeringen av kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträdesprotokoll inte kan anses ha skett på ett sätt
som innebär att de justerade besluten inte har tillkommit i laga ordning
eller att besluten strider mot lag eller annan författning.
Mot bakgrund av det anförda och då XXXXXXXX inte heller i övrigt
har anfört någon omständighet som visar att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut är olagligt enligt någon av de grunder som räknas upp i
10 kap. 8 § KL, ska överklagandet avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1B)

7
—
1
Anna Fredricson Svensson
Rådman
I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Elisabeth Ericson och Ulf
Dermark deltagit.
Föredragande i målet har varit Lennart Backman.
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Ärende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 56

s. 20 (31)

2021-04-28

KS KF/2020:209 - 821

Motion (FB) om utvecklande av sportcenter på Borgeby IP-område
Ärendebeskrivning
Kristina Thored (FB) och Staffan Åkerlind (FB) har, 2020-09-09, inkommit med en
motion om utvecklande av ett sportcenter på Borgeby IP-område. I motionen yrkar
motionärerna att kommunfullmäktige ska besluta att ge kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att ”tillsammans med berörda idrottsklubbar och andra relevanta
intressenter, driva en arbetsgrupp med målet att etablera en plan för utveckling av
Borgeby IP-området till ett Borgeby Sportcenter”.
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och
beslutade 2021-02-01, § 1, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till följande yttrande:
Förvaltningen ser Borgeby IP som ett viktigt verksamhetsområde och mötesplats. I området
bedriver flera föreningar träning och även motionärer från allmänheten nyttjar området.
Förvaltningen har under ett antal år arbetat med att utveckla idrottsplatsen till att vara mer än
enbart fotbollsplaner. De senaste fyra åren har det tillkommit beachhandbollsplan, löpslinga,
grillplats, utegym, konstgräsplan samt hinderbana. Även en utomhusbasketplan i området är för
närvarande under politisk behandling. Förvaltningen arbetar tillsammans med föreningar i syfte
att öka samarbetet mellan dem och hitta gemensamma projekt i syfte att utveckla området.
Förvaltningen ser inget behov av en separat arbetsgrupp kring idrottsplatsen då utvecklingsarbete
pågår och underhåll sker i befintlig organisation.

Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2021-03-25 att förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid redan arbetar med utveckling av Borgeby IP-område.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kultur- och
fritidsnämndens yttrande.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07, § 75.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 75
‒ Skrivelse 2021-03-25 från kommunledningskontoret
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2020-02-01 § 1
‒ Motion från Kristina Thored (FB) och Staffan Åkerlind (FB) om utvecklande av ett
sportcenter på Borgeby IP-området, inkommen 2020-09-09

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-28

Överläggning
Kristina Thored (FB) yrkar att motionen ska bifallas.
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden Robert Wenglén (M) ställer yrkandena mot varandra, vartefter
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kultur- och
fritidsnämndens yttrande.
______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

s. 21 (31)

s. 1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2021-03-25

Maria Franzén
040-641 16 45
maria.franzen@lomma.se
KS KF/2020:209

Er referens:

Beträffande motion om utvecklande av ett sportcenter på Borgeby IP-område

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens
yttrande.

Ärende
Kristina Thored (FB) och Staffan Åkerlind (FB) har, 2020-09-09, inkommit med en motion om
utvecklande av ett sportcenter på Borgeby IP-område. I motionen yrkar motionärerna att
kommunfullmäktige ska besluta att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ”tillsammans med
berörda idrottsklubbar och andra relevanta intressenter, driva en arbetsgrupp med målet att
etablera en plan för utveckling av Borgeby IP-området till ett Borgeby Sportcenter”.
Bakgrund/analys
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och beslutade 2021-0201, § 1, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till följande yttrande:
Förvaltningen ser Borgeby IP som ett viktigt verksamhetsområde och mötesplats. I området bedriver flera
föreningar träning och även motionärer från allmänheten nyttjar området. Förvaltningen har under ett antal år
arbetat med att utveckla idrottsplatsen till att vara mer än enbart fotbollsplaner. De senaste fyra åren har det
tillkommit beachhandbollsplan, löpslinga, grillplats, utegym, konstgräsplan samt hinderbana. Även en
utomhusbasketplan i området är för närvarande under politisk behandling. Förvaltningen arbetar tillsammans med
föreningar i syfte att öka samarbetet mellan dem och hitta gemensamma projekt i syfte att utveckla området.
Förvaltningen ser inget behov av en separat arbetsgrupp kring idrottsplatsen då utvecklingsarbete pågår och
underhåll sker i befintlig organisation.

Kommunledningskontoret konstaterar att förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid redan
arbetar med utveckling av Borgeby IP-område. Kommunledningskontoret föreslår därför att
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
kultur- och fritidsnämndens yttrande.
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s. 2 (2)

Beslutsunderlag
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2020-02-01 § 1
- Motion från Kristina Thored (FB) och Staffan Åkerlind (FB) om utvecklande av ett sportcenter
på Borgeby IP-området, inkommen 2020-09-09
Samråd
I samband med beredningen av ärendet har kommunledningskontoret samrått med kultur- och
fritidschefen.
Barnkonsekvensanalys
Efter samråd med kultur- och fritidschefen kan kommunledningskontoret konstatera att
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i arbetet med utvecklingen av Borgeby IP-område
har barn och ungas möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i fokus. Då förvaltningen redan
arbetar med att utveckla området, och det ur barns perspektiv inte har någon betydelse om detta
arbete sker på förvaltningens eget initiativ eller på uppdrag av kommunfullmäktige, ser
kommunledningskontoret inget behov av att upprätta en barnkonsekvensanalys i detta ärende.

Maria Franzén
Utredare
Beslutet expedieras till:
Motionärerna
Kultur- och fritidsnämnden
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Motion angiende utvecklande av Sportcenter

pi

Borgeby lP-omrddet

M-2020-4
2020-09-09
Borgeby ldrottsplats 6r idag med sina klubbar Borgeby Fotbollsklubb (Borgeby FK), Bjdrreds
ldrottsfdrening (Bjdrreds lF), Lomma Bjdrreds Tennisklubb (LBTK) och Handbollsklubben Ankaret (HK
Ankaret) hemvist till ca 2400 medlemmar. Sporttraditionen i Borgeby dr stor - Davis Cup i tennis har
arrangerats hdr, HK Ankaret har en av SkAnes starkaste ungdomsverksamheter samt ett lag i division 1,
och Borgeby FK och Bjdrred lF 5r basen for kommunens enda tvi elitlag i fotboll; A-laget pi damsidan
och U17 pi herrsidan. Man har genom 6ren ocksi arrangerat framgingsrika camper med AC Milan, FC
Barcelona och Sporting Lissabon. Traditionen, gliidjen och framitandan pi Borgeby lP iir enorm.
I

den inspektion av kommunens fastigheter som gjordes 2019 konstaterades att klubbhuset

pi

Borgeby

lP 5r i akut behov av renoveringar. Borgeby FK har varit nera att fbrvigras att starta en match, dA

domaren bedOmde att konstgresplanen i Borgeby var iftir uselt skick. HK Ankarets lag saknar arena om
de lyckas med kvalet till Allsvenskan. ldrottsklubbar runt om i kommunen saknar halltider. Stora och
omfattande satsningar behdver g6ras fdr att sekra framtiden for detta unika sportkluster.

lnitiala diskussioner med de bertirda klubbarna p6 Borgeby lP-omridet har visat att de er intresserade
att arbeta med vidareutvecklingen av omridet, och mdjligheterna for samordning av verksamheterna.
Eftersom Borgeby lP dr gravt eftersatt underh6llsmessigt, samt att omridet inhyser kommunens tvi
enda elitlag ifotboll 6r det upplagt att placera kommunens planerade nya A-lagsplan pi omridet,
samtidigt som man tar ett helhetsgrepp for utvecklingen av hela Borgeby lP-omradet.

Att utveckla Borgeby lP-omr6det, i samrld med de diir verkande klubbarna, skulle stdrka Lomma
kommuns varumiirke di mojligheter till storre evenemang och turneringar okar, samt dven bidra till
storskalsfordelar som kan stdrka de individuella klubbarna. Detta kan i sin tur frimja bredden i
idrottsutbudet, och ddrmed locka fler ut6vare. Aven Lomma kommuns miljoprofil kan vid en utveckling
av omridet forbdttras, genom att byta ut de nuvarande konstgrdsplanerna mot mer miljovdnligt och
innovatiW material. Ett sportcenter kan ocksi mojliggora en attraktiv samlingsplats for kommunens
ungdomar, n6got som saknas idag.

Med

-

hH

nvisning til I ova nst6ende fiireslis kom munfullmH ktige besluta

:

att ge kultur- och fritidsn6mnden i uppdrag att, tillsammans med beriirda idrottsklubbar och
andra relevanta intressenter, driva en arbetsgrupp med milet att etablera en plan fiir
uweckling av Borgeby IP-omrddet till eft Borgeby Sportcenter.

Kristina Thored
Fokus Bjdrred

Fokus Bjdrred
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 57

s. 22 (31)

2021-04-28

KS KF/2020:279 - 101

Motion (FB) om riktlinjer för svarstid på motioner
Ärende
Fredrik Sverkersten (FB) har, 2020-12-03, inkommit med en motion om riktlinjer för
svarstid på motioner. I motionen yrkar motionären att kommunfullmäktige ska besluta
komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning med riktlinjen att motioner bör
besvaras inom sex månader. Vidare yrkar motionären att arbetsordningen bör
kompletteras med att ej slutbehandlade motioner ska redovisas till
kommunfullmäktige två gånger om året.
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska motioner om möjligt beredas på ett
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Med handläggningstider på ett år finns det dock enligt motionären ”en risk att den
resta frågeställningen inte längre är aktuell”. Motionären framhåller att ”genom
uttalade riktlinjer från kommunfullmäktige att minimera handläggningstiden blir
uppdraget till involverade parter tydligare”.
Kommunledningskontoret redogör i skrivelse 2021-03-29 för att
kommunledningskontorets kansliavdelning i samband med det att motioner
remitteras till nämnderna för yttrande sedan ungefär ett halvår tillbaka börjat ange ett
sista svarsdatum, vilket tar hänsyn till beredningstid och nämndens eller nämndernas
sammanträdesdatum. Syftet med införandet, är enligt kommunledningskontoret, är
att motioner ska beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom sex
månader från det att motionen har väckts.
Enligt § 30 i gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen
årligen till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98
uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den ordinarie redovisningen till
kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året
redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts.
Kommunledningskontoret redogör vidare att då ambitionen i Lomma kommun redan
är att motioner ska beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom sex
månader från det att motionen väcktes, och kansliavdelningen redan har ändrat
rutinerna kring remittering av motioner till nämnderna, ser kommunledningskontoret
inget behov av att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med
motionärens förslag. Eftersom ej slutbehandlade motioner redan redovisas till
kommunstyrelsen fyra gånger om året ser kommunledningskontoret inte heller något

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

s. 23 (31)

2021-04-28

behov av att dessa redovisas ytterligare en gång per år till kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska anses besvarad.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14, § 81.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14 § 81
‒ Skrivelse 20201-03-29 från kommunledningskontoret
‒ Motion från Fredrik Sverkersten (FB) om riktlinjer för svarstid på motioner,
inkommen 2020-12-03
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets
yttrande att motionen ska anses besvarad.
______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

s. 1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kansliavdelningen
Vår referens:
Direkttel:
E-post:
Diarienr:

2021-03-29

Maria Franzén
040-641 16 45
maria.franzen@lomma.se
KS KF/2020:279

Er referens:

Beträffande motion om riktlinjer för svarstid på motioner

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande att
motionen ska anses besvarad.

Ärende
Fredrik Sverkersten (FB) har, 2020-12-03, inkommit med en motion om riktlinjer för svarstid på
motioner. I motionen yrkar motionären att kommunfullmäktige ska besluta komplettera
kommunfullmäktiges arbetsordning med riktlinjen att motioner bör besvaras inom sex månader.
Vidare yrkar motionären att arbetsordningen bör kompletteras med att ej slutbehandlade motioner
ska redovisas till kommunfullmäktige två gånger om året.
Bakgrund/analys
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska motioner om möjligt beredas på ett sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Med handläggningstider på ett
år finns det dock enligt motionären ”en risk att den resta frågeställningen inte längre är aktuell”.
Motionären framhåller att ”genom uttalade riktlinjer från kommunfullmäktige att minimera
handläggningstiden blir uppdraget till involverade parter tydligare”.
Med syfte att korta handläggningstiderna för motioner har kommunledningskontorets
kansliavdelning i samband med det att motioner remitteras till nämnderna för yttrande sedan
ungefär ett halvår tillbaka börjat ange ett sista svarsdatum, vilket tar hänsyn till beredningstid och
nämndens eller nämndernas sammanträdesdatum. Syftet med införandet av ett sista svarsdatum är
att motioner ska beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från
det att motionen har väckts.
Enligt § 30 i gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen till
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den
ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger
under året redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts.
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s. 2 (2)
Då ambitionen i Lomma kommun redan är att motioner ska beredas på ett sådant sätt att fullmäktige
kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen väcktes, och kansliavdelningen redan har
ändrat rutinerna kring remittering av motioner till nämnderna, ser kommunledningskontoret inget
behov av att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med motionärens förslag.
Eftersom ej slutbehandlade motioner redan redovisas till kommunstyrelsen fyra gånger om året ser
kommunledningskontoret inte heller något behov av att dessa redovisas ytterligare en gång per år till
kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
- Motion från Fredrik Sverkersten (FB) om riktlinjer för svarstid på motioner, inkommen 202012-03
Samråd
I samband med beredningen av ärendet har samråd skett intern på kommunledningskontoret.
Barnkonsekvensanalys
Då ärendet inte berör barn har kommunledningskontoret inte upprättat någon
barnkonsekvensanalys.

Maria Franzén
Utredare
Beslutet expedieras till:
Motionären
Förvaltningschefen för kommunledningskontoret
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Motion (FB) om skydd för så kallade visselblåsare i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kristian Lindsjö (FB) har 2021-03-15 inkommit med en motion om skydd för så kallade
visselblåsare i Lomma kommun. I motionen yrkar motionärenen att
kommunfullmäktige ska besluta uppdra till kommunstyrelsen att införa ett system för
visselblåsare i Lomma kommun.
I motionen påtalar motionären att flertalet andra myndigheter, däribland Region
Skåne, har rutiner och system för visselblåsare och att ”möjlighet att slå larm internt
om misstankar kring missförhållanden och oegentligheter i verksamheten är en
ordning som bör eftersträvas även i Lomma Kommun”. Motionären föreslår därför att
kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att införa ett system för visselblåsare i Lomma
kommun.
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2021-04-09 att kommunstyrelsens
arbetsutskott, 2021-03-17, § 65, beslutade att uppdra till kommundirektören att
upprätta en visselblåsarfunktion i Lomma kommun. Då kommundirektören redan har
fått i uppdrag att upprätta ett system för arbetstagare som vill slå larm om allvarliga
missförhållanden föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige ska
besluta att motionen är besvarad.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21, § 88.
Beslutsunderlag
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 88
‒ Skrivelse 2021-04-09 från kommunledningskontoret
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 65
‒ Motion från Kristian Lindsjö (FB) om skydd för så kallade visselblåsare i Lomma
kommun, inkommen 2021-03-15
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
‒ Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets
yttrande att motionen är besvarad.
______________________
Sändlista:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

s. 1 (2)
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Beträffande motion om skydd för så kallade visselblåsare i Lomma kommun

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
-

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande att
motionen är besvarad.

Ärende
Kristian Lindsjö (FB) har 2021-03-15 inkommit med en motion om skydd för så kallade visselblåsare i
Lomma kommun. I motionen yrkar motionärenen att kommunfullmäktige ska besluta uppdra till
kommunstyrelsen att införa ett system för visselblåsare i Lomma kommun.
Bakgrund/analys
Offentlighetsprincipen kommer i Sverige till uttryck ibland annat den så kallade meddelandefriheten.
I enlighet med tryckfrihetsförordningen (TF), 1 kap. 1 §, och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), 1 kap.
10 §, står det var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att de ska göras
offentliga i en tryckt skrift, offentliga i program eller genom tekniska upptagningar (meddelarfrihet).
Meddelarfriheten innebär att det med vissa undantag är möjligt att straffritt lämna annars
sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen
eller yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap.1 § TF och 1 kap. 2 § YGL).
Till skillnad från meddelarfrihet och meddelarskydd som i enlighet med tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen avser alla former av meddelanden syftar visselblåsning vanligtvis på larm
om oegentligheter eller missförhållanden. Begreppet visselblåsning saknar närmare rättslig
definition, men används vanligen för att beskriva situationer där enskilda anställda rapporterar om
oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. Begreppet används såväl för att beskriva
intern rapportering till den egna arbetsgivaren som extern rapportering till exempelvis massmedia
eller myndigheter.
I svensk rätt finns ett antal bestämmelser som på olika områden ger skydd för enskilda som
rapporterar om missförhållanden eller oegentligheter. Sådana bestämmelser finns, förutom i
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen, även i
lagen (1982:80) om anställningsskydd, förvaltningslagen (2017:900) och brottsbalken. I syfte att
ytterligare stärka skyddet för arbetstagare som rapporterar om missförhållanden och oegentligheter
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s. 2 (2)
infördes den 1 januari 2017 lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som
slår larm om allvarliga missförhållanden.
Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden innehåller bestämmelser som ger ett särskilt skydd mot repressalier för
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med
allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga
missförhållanden. Det är tillräckligt att arbetstagaren genom larmet framför konkreta misstankar om
sådana allvarliga missförhållanden. En arbetsgivare får enligt denna lag inte utsätta en arbetstagare
för repressalier på grund av att arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden i
arbetsgivarens verksamhet.
En arbetstagare har enligt denna lag ett skydd mot repressalier om arbetstagaren slår larm till
arbetsgivaren eller sin arbetstagarorganisation. Arbetstagare som slår larm genom att offentliggöra
uppgifter eller lämna uppgifter för offentliggörande, eller genom att vända sig till en myndighet, har
även skydd mot repressalier om arbetstagaren först har slagit larm internt utan att arbetsgivaren har
vidtagit skäliga åtgärder och i skälig utsträckning informerat arbetstagaren om i vilken utsträckning
åtgärder vidtagits, eller av någon anledning hade anledning att slå larm externt. Arbetstagaren har
även skydd mot repressalier om arbetstagaren slår larm externt om arbetstagaren hade fog för det
påstående om allvarliga missförhållanden som larmet avser.
I motionen påtalar motionären att flertalet andra myndigheter, däribland Region Skåne, har rutiner
och system för visselblåsare och att ”möjlighet att slå larm internt om misstankar kring
missförhållanden och oegentligheter i verksamheten är en ordning som bör eftersträvas även i
Lomma Kommun”. Motionären föreslår därför att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att införa ett
system för visselblåsare i Lomma kommun.
Kommunledningskontoret konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-17, § 65,
beslutade att uppdra till kommundirektören att upprätta en visselblåsarfunktion i Lomma kommun.
Då kommundirektören redan har fått i uppdrag att upprätta ett system för arbetstagare som vill slå
larm om allvarliga missförhållanden föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige ska
besluta att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 65
- Motion från Kristian Lindsjö (FB) om skydd för så kallade visselblåsare i Lomma kommun,
inkommen 2021-03-15
Samråd
I samband med ärendets beredning har samråd skett med kommunjuristen.
Barnkonsekvensanalys
Då frågan om införandet av ett system för arbetstagare som önskar slå larm om missförhållanden i
arbetsgivarens verksamhet inte berör barn har kommunledningskontoret inte genomfört någon
barnkonsekvensanalys i samband med ärendets beredning.
Maria Franzén
Utredare
Beslutet expedieras till:
Motionären
Kommundirektören
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