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Svar på remiss - Återremiss av motion av 
Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) om 

att skydda havets ålgräsängar 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Bakgrunden är att Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) 2019-02-21 lade en 

kommunfullmäktigemotion om att miljö- och klimatnämnden och byggnadsnämnden ska 

få i uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder inom staden inrätta marina 

biotopskyddsområden för ålgräs. Byggnadsnämnden avstyrkte 2019-06-18 motionen med 

motiveringen att skyddsvärda marina områden kan hanteras i det ordinarie pågående 

arbetet med att prioritera arbetet med skyddsvärda områden. Kommunfullmäktige har 

2019-12-10 beslutat att återremittera detta ärende med tre kompletterande frågeställningar 

till byggnadsnämnden och miljö- och klimatnämnden: 

1. Uppskatta kostnaderna för att införa marina biotopskyddsområden för ålgräs. 

Stadsbyggnadskontorets svar: Kostnaderna per område kan grovt uppskattas till knappt 

400 000 kr. Till detta kommer uppföljning av skyddet som beräknas till cirka 50 000 kr 

ungefär vart tredje år och övriga förvaltningars arbetstid, främst miljöförvaltningens. 

2. Undersöka möjligheterna till samverkan och samfinansiering med andra aktörer. 

Stadsbyggnadskontorets svar: Det finns vissa statliga bidrag att söka, och samverkan 

sker med länsstyrelsen och kommuner. 

3. Återrapportera hur byggnadsnämnden idag arbetar med frågan gällande ålgräsängar 

och prioritering av skyddsområden utifrån miljönytta och kostnad.  

Stadsbyggnadskontorets svar: Naturskyddsarbetet prioriteras enligt vissa kriterier där 

kostnad och nytta ingår. Att bevara en ålgräsäng och de ekossystemtjänster den ger (fisk, 

vattenrening, koldioxidbindning etc) är mycket mer kostnadseffektivt än att förlora den 

eller restaurera den. Kostnaden att skydda som biotopskyddsområde har uppskattats som 

likvärdigt till att skydda som naturreservat, men kan variera. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Grunda havsvikar med ålgräsängar levererar ett antal ekosystemtjänster till människan. 

Det är här som fisken växer upp, vattnet renas, sediment och koldioxid binds fast. Att 

skapa motsvarande tjänster blir mer kostsamt än att bevara dessa ekosystem från början. 

Förlust av miljöerna innebär mindre fisk för både fiskerinäring och fritidsfiskare, ett mer 

övergött och grumligt vatten samt högre koldioxidhalt i atmosfären med förstärkt 

växthuseffekt. 

Att skydda hotade miljöer bör göras så effektivt som möjligt, ur ett kostnad-nytta-

perspektiv. Remissvaret visar den skillnad som finns mellan de två olika skyddsformerna 

biotopskydd och naturreservat. Kostnaderna för att inrätta skydd ska vägas mot de 

kostnader som kan uppstå om skydd inte inrättas. Om ålgräsängar skadas eller försvinner 

uppstår ett behov av restaurering eller återskapande, vilket kan kosta 1,2-2,5 miljoner kr 

per hektar enligt Havs- och vattenmyndigheten. Trots att det råder osäkerhet kring exakta 

kostnader för förlust av ålgräsängar, så gäller att samhällets kostnader för förlust av ålgräs 

blir mycket större än kostnaderna för att skydda ängarna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Grunda havsvikar med ålgräsängar levererar viktiga ekosystemtjänster, se den 

ekonomiska dimensionen ovan. De levererar även biologisk mångfald som både är en 

förutsättning för andra tjänster och grunden för att nå många av våra olika mål inom 

miljöområdet. 

Bedömning ur social dimension 
En rik natur och frisk miljö är grundläggande för människans hälsa och sociala situation. 

I naturen är alla välkomna att gratis ta del av allemansrättsliga förmåner i form av 

ekosystemtjänsterna strandpromenader, bad, fiske och vattenanknutet friluftsliv. 

Bilagor 
1. Begäran om yttrande 

2. Tidigare yttrande, tjänsteutlåtande 2019-04-26, beslutat av BN 2019-06-18 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har återremitterat kommunfullmäktiges motion om ålgräsängar till 

byggnadsnämnden som fått i uppdrag att komplettera tre frågeställningar. 

Svar senast: 2020-05-29 

Beskrivning av ärendet 
2019-02-21 lade Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) en 

kommunfullmäktigemotion om att Miljö- och klimatnämnden och Byggnadsnämnden ska 

få i uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder inom staden inrätta marina 

biotopskyddsområden för ålgräs. Berörda nämnder remissbehandlade motionen. 

Byggnadsnämnden avstyrkte 2019-06-18 med motiveringen att skyddsvärda marina 

områden kan hanteras i det ordinarie pågående arbetet med att prioritera skyddsvärda 

områden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-10 att återremittera ärendet till 

Byggnadsnämnden och Miljö- och klimatnämnden, som fick uppdraget att komplettera: 

1. uppskatta kostnaderna för att införa marina biotopskyddsområden för ålgräs. 

2. undersöka möjligheterna till samverkan och samfinansiering med andra aktörer. 

3. återrapportera hur byggnadsnämnden idag arbetar med frågan gällande ålgräsängar och 

prioritering av skyddsområden utifrån miljönytta och kostnad. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

1. Kostnad att införa marina biotopskyddsområden för ålgräs 

Att inrätta ett biotopskyddsområde för en ålgräsäng/grund havsvik (som bör vara högst 20 

ha) beräknas kosta stadsbyggnadskontoret knappt 400 000 kr (cirka 320 000 kr i 

arbetskostnader beräknat på ett schablonbelopp på 800 kr/timme och i medeltal cirka 

67 500 kr i konsultkostnader för inledande ålgräs-undersökningar). Till detta kommer 

övriga förvaltningars arbetstid, främst miljöförvaltningens (cirka 47 000 kr beräknat på 

miljöförvaltningens belopp 590 kr/timme) och uppföljning av skyddet (undersökningar 

bör göras minst vart tredje år och beräknas kosta cirka 50 000 kr per gång). Om flera 

biotopskyddsområden görs samtidigt kan processen och undersökningarna effektiviseras. 

2. Möjligheterna till samverkan och samfinansiering med andra aktörer 

Göteborgs Stad och Länsstyrelsen, som båda kan bilda biotopskydd och naturreservat, har 

regelbundna avstämningar om naturskyddsarbetet. Samarbetet grundar sig på det tidigare 

tätortsnära natur-programmet och andra överenskommelser. För närvarande har 

Länsstyrelsen inte möjlighet att bilda biotopskyddsområden i Göteborg, men stöttar oss 

gärna i vårt arbete. Staden samverkar även med grannkommuner om gränsande 

naturområden som kan behöva skydd, med Göteborgsregionen och med 

kommunnätverkets naturvårdsgrupp som drivs av Energikontoret Väst. 

Det finns statliga LONA-bidrag att söka för lokala naturvårdsåtgärder. Omfattning och 

inriktning varierar mellan åren och man kan söka för upp till 50 procent av 

projektkostnaden, i konkurrens med andra. Stadsbyggnadskontoret har tidigare använt sig 
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av dessa medel för arbetet med naturreservatet Lärjeåns dalgång. Det finns även liknande 

LOVA-bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, till exempel för restaurering av ålgräsängar. 

3. Hur byggnadsnämnden idag arbetar med frågan gällande ålgräsängar och 

prioritering av skyddsområden utifrån miljönytta och kostnad 

Prioritering 

Byggnadsnämndens arbete med naturskydd har tidigare utgått från länsstyrelsens 

tätortsnära natur-program som tagits fram i samråd med staden samt skrivningar i 

kommunfullmäktiges budget. Även i översiktsplanen finns skrivningar, som med tiden 

kompletterats med andra beslut. I arbetet med ny översiktsplan ingår användning av såväl 

mark- som vattenområden, inklusive havet. I den nya översiktsplanen kommer 

havsområdet att behandlas i särskild ordning. För särskilt värdefulla naturmiljöer, som 

ålgräsängar, kommer rekommendationer om havsanvändning att föreslås i syfte att 

skydda dessa så långt som möjligt. Rekommendationerna i översiktsplanen har stor tyngd 

i miljöprövningar, exempelvis vattendomar och liknande. 

De senaste åren har naturskyddsarbetet styrts upp så att byggnadsnämnden tar ställning 

till en aktuell bedömning (prioriteringslista) av vilka områden som bör prioriteras i 

kommunens arbete med områdesskydd. Under 2020 kommer prioriteringen att behandlas 

av byggnadsnämnden igen. Stadsbyggnadskontoret tar fram listan utifrån ett antal 

kriterier som bedömts av berörda förvaltningar, där till exempel olika värden, styrande 

dokument, hot och genomförbarhet vägs in. Kostnad och miljönytta inryms i bl a 

kriterierna genomförbarhet, i de olika värdena samt ekosystemtjänster, som är ett nytt 

kriterium. Se bilaga 2, stadsbyggnadskontorets tidigare tjänsteutlåtande 2019-06-18 i 

detta motionsärende. Nya skyddsområden kan föreslås och miljöförvaltningen har 

föreslagit vissa ålgräsängar för biotopskydd.  

Kostnad och miljönytta 

Det är naturligtvis enklare att bilda ett mindre biotopskyddsområde för en enda naturmiljö 

där skötselplan och föreskrifter kan förenklas jämfört med att bilda ett större 

naturreservat. Som beskrivits ovan beräknas kostnaden för ett 20 ha stort 

biotopskyddsområde för en ålgräsäng/grund vik vara knappt 400 000 kr exklusive övriga 

förvaltningars arbetsinsats och uppföljning. 

Att bilda ett 20 ha stort naturreservat för en ålgräsäng/grund vik, motsvarande ett 

biotopskyddsområde, skulle innebära enbart en marginellt högre kostnad, drygt 400 000 

kr exklusive övriga förvaltningars arbetsinsats och uppföljning. Detta eftersom att göra 

reservat för ett homogent område inte är lika komplext som för mer varierade miljöer, och 

man behöver ändå inte göra en så detaljerad skötselplan för havsområden. Kostnaderna 

minskar också per område och per hektar ju större/fler områden man skyddar samtidigt 

oavsett skyddsform, eftersom det finns samordningsfördelar. 

Som jämförelse har arbetet med naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård tagit 

flera år och kostat stadsbyggnadskontoret drygt 3 miljoner kronor (beräknat på en 

arbetskostnad av 800 kr/timma och inklusive undersökningskostnader).  Detta reservat är 

ännu inte fastställt och skulle fastställas av regeringen men planeras att bearbetas 

avseende reservatets gränser då byggnadsnämnden beslutade 2019-11-26, § 664, att be 

regeringen möjliggöra en minskning av tidigare beslutat reservatsområde. Det beslutade 
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reservatet Stora Amundö och Billdals skärgård berör idag cirka 1100 ha, varav 250 ha 

land och 850 ha hav. Bara ålgräsängarna motsvarar cirka tio biotopskyddsområden vilket 

gör att reservat kan framstå som ett billigt och miljönyttigt alternativ till 

biotopskyddsområde. Detta eftersom man dessutom får skyddat även andra havs- och 

landområden på köpet samt får mer heltäckande föreskrifter. Det tillkommer dock 

kostnader för skötsel och utmärkning med stolpar på landdelen. En nackdel är att ett 

sådant reservatsprojekt är mer komplext och långdraget i jämförelse med ett avgränsat 

biotopskyddsprojekt. 
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