
Mötesbok: Kommunfullmäktige (2021-12-02)

Kommunfullmäktige
Datum: 2021-12-02

Plats:   

Kommentar:

  



Dagordning
 

Dagordning
000 Dagordning 3

 

Formalia
2 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 7 

3 Tillkommande och utgående ärenden 8

 

Svar på motioner
4 Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika 9 

5 Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv 22

 

Ärenden från kommunstyrelsen
6 Arena Yttern - inriktningsbeslut 32 

7 Arvodering och ersättningar i AB Kongahällas styrelse 55 

8 Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla 57 

9 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal 87 

10 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 121 

11 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 245 180 

12 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 224 

13 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente 289 

14 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 308

 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor
15 Motion om Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris 330 

16 Motion från Sverigedemokraterna om administrativ förenkling för förtroendevalda 332



000 Dagordning -   :

Denna behandling '000 Dagordning' har inget tjänsteutlåtande.



000 Dagordning - 2021-507 Dagordning : Dagordning kommunfullmäktige 2021-12-02

Kallelse 
Sammanträdesdatum 2021-12-02 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 
Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 

 

 
Plats Stadshuset, sessionssalen 
Tid Torsdagen den 2 december kl 17:00-22:00 

 
 
 
 
 
 Thomas Alpner (M) Oskar Ivarsson 
 Ordförande Sekreterare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanträdet inleds med utdelning av Kulturpris och Kulturstipendium samt 
uppmärksammande av VM-guld i rodd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



000 Dagordning - 2021-507 Dagordning : Dagordning kommunfullmäktige 2021-12-02

Kallelse  

Sammanträdesdatum  2021-12-02 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

  Formalia  

2  Val av två ledamöter att justera 
sammanträdets protokoll 

Utses 
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Handläggarens namn
Maria Stenmark 

11/25/2021

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821-4)
Sammanfattning
Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen 
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers 
risk för psykisk ohälsa och depression. 

I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas 
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas. 
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre. 
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås 
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa.

Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter. 
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av 
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande 
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som 
kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att 
bryta isolering.  Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och 
kunskapspåfyllning inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som 
befinner sig i en svår kris och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska 
ohälsan ökar. Under tre tillfällen anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med 
Kungälvs kommun en webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg 
för att bättre kunna hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på 
tre timmar kräver inga förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen 
inom socialtjänsten inom nedanstående områden.

Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum 
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd 
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både 
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser 
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten 
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna 
uppgifter och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi.
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Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom 
socialtjänsten.

Juridisk bedömning 
3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m.

1 §   Till socialnämndens uppgifter hör att
 - göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
  - medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, 
organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
   - informera om socialtjänsten i kommunen,
  - genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden,
   - svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och 
annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

4 §   Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och 
erbjuda grupper och enskilda sin hjälp.
När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med 
organisationer och andra föreningar.

Bakgrund
På kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december 2020 inkom Matilda Jansson (L) och 
Kerstin Petersson (L) med en motion om en trygg äldreomsorg i Kungälv. Motionen 
remitterades till kommunstyrelsen för besvarande. 

Motionens författare efterlyser en kunskapsbaserad vård och omsorg för att kunna fånga 
upp psykisk ohälsa redan i handläggningsprocessen. De lyfter fram den ökade risken för 
äldre personer att drabbas av psykisk ohälsa. De anser att det behövs ökad kunskap hos 
personal inom sektorn för att kunna förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa. De 
vill även att den ofrivilliga ensamheten bryts för äldre personer och att mänskliga kontakter 
lyfts fram som väldigt viktiga för människan och se ett ökat fokus på förebyggande insatser 
för gruppen +65 år för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av ensamhet. 

Verksamhetens bedömning
Flera av förslagen i motionen har nyligen realiserats inom kommunens olika verksamheter. 
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av 
ensamhet. Seniorlinjen startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande 
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som 
kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att 
bryta isolering. Den som ringer kan även få information om kommunens aktiviteter och 
träffpunkter för målgruppen äldre samt hjälp att lära sig använda digitala tjänster och 
videosamtal. 
Den hälsofrämjande verksamheten bedriver olika typer av gruppverksamhet som riktar sig 
till äldre personer med fokus på att minska social isolering och ökad social samvaro. Här 
välkomnas personer som på olika sätt kan och vill bidra eller bara titta in en stund när olika 
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aktiviteter utförs tillsammans. De förebyggande aktiviteter som bedrivs kan ha en 
förebyggande verkan för målgruppens psykiska hälsa. 

Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och kunskapspåfyllning inom 
området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som befinner sig i en svår kris och 
har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska ohälsan ökar. Under tre tillfällen 
anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med Kungälvs kommun en 
webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg för att bättre kunna 
hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på tre timmar kräver 
inga förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen inom socialtjänsten 
inom nedanstående områden:

En grundläggande förståelse för den suicidala processen och vad som driver den. En större 
trygghet i hur man kan bemöta, stödja och vara med en människa i olika faser av den 
suicidala processen. En grundläggande förståelse för vilka samhällsinsatser som behövs för 
att minska antalet självmord i Sverige. 

Det finns en ytterligare utbildning bokad för personal inom socialtjänstens olika delar som 
omfattar psykisk livräddning. 

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är planerad och är ett standardiserat 
utbildningsprogram som riktar sig till allmänheten och olika människonära professioner 
inom till exempel omsorg, skola, räddningstjänst och polis. Kursen lär ut om de vanligaste 
psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda 
oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.  

Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett 
tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär 
ut en handlingsplan. Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ges i tre olika versioner; vuxen, 
ungdom och åldersrika. Inom sektor Trygghet och stöd har två medarbetare utbildats till 
instruktörer för Första hjälpen till psykiskt hälsa och har i uppdrag att löpande arbeta 
kunskapshöjande för samtliga medarbetare inom sektorn.

Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum 
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC ger dels stöd för 
gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både handläggare 
och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser behov, mål och 
resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten behoven kopplat till 
följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna uppgifter och krav, 
Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga interaktioner och 
relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi.

IBIC ger stöd för att tillsammans med individen formulera nuläge och mål med fokus på de 
individuella behoven och det som är viktigt för individen. Det ger underlag för att kunna 
följa upp individens behov och resultat över tid, vilket är nödvändigt för att individen och 
för att verksamheten som utför stödet ska få kännedom om beslutade insatser ger önskat 
resultat och måluppfyllelse för individen. Resultat kan sammanställas på olika nivåer och 
ingå som ett av flera underlag för verksamhetsuppföljning och det bidrar till utvecklingen av 
en kunskapsbaserad socialtjänst
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Motionen är kopplad till kommunfullmäktiges strategiska mål nr 2, en trygg omsorg med 
valmöjligheter genom hela livet.

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna
ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Motionen har en nära koppling till mål 3 God hälsa och välbefinnande. 
Målet går ut på att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar. Konkret berör äldres psykisk hälsa följande delmål:

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Att främja äldres psykisk hälsa är prioriterat område i program Social hållbarhet – ökat 
innanförskap (Dnr KS2019/0202). I den underliggande Äldreplanen (Dnr KS2019/1500) sker 
konkretisering vilka aktiviteter som ska genomföras för att främja och utveckla stödet kring 
äldres psykisk hälsa.  Utifrån ovanstående styrdokument är bedömningen att förvaltningen 
har pågående hälsofrämjande arbete kring målgruppen äldre

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Medborgar- och brukarperspektiv beaktas när den kommunala verksamheten utför uppdrag 
enligt det kommunala ansvaret.

 

Ekonomisk bedömning
Aktiviteterna ryms inom befintlig budgetram. Utbildningsinsatserna finansieras med medel 
som är avsatta inom delregional samverkan inom SIMBA (samverkan i mellersta Bohuslän 
och Ale).
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-03 
Sida  1 (1) 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 167/2020 

Motion från Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) om en trygg 
äldreomsorg i Kungälv (Dnr KS2020/1821) 

 
Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) har inkommit med en motion om en trygg 
äldreomsorg i Kungälv. 
 
Beslutsunderlag  
Motion från Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) om en trygg äldreomsorg i 
Kungälv 

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Frän Liberalerna Kungälv 

 Motion för en trygg äldreomsorg i Kungälv 

 Psykisk ohälsa hos årsrika är vanligt. I vården och omsorgen av dem är det viktigt att se hela 
människan. Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. 
Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos årsrika personer.  Årsrika kvinnor 
och män drabbas i högre grad än övriga befolkningen av psykisk ohälsa.  

Kunskapen om årsrika människors psykiska hälsa och behov av kunskapsbaserad vård och 
omsorg måste stärkas. Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten och lyfta vikten av den 
mänskliga kontakten Det förebyggande arbete och behandling av psykisk ohälsa behöver 
höjas. Psykisk ohälsa får inte gömmas undan eller glömmas bort bara för att en person 
passerat 65-årsgränsen 

Det är viktigt att fånga upp årsrikas psykiska ohälsa i handläggningsprocessen. Att skapa de 
verktyg som behövs i bemötandet och arbetet med våra årsrika. Välutbildad personal och 
gott ledarskap har betydelse för kvaliteten generellt inom äldreomsorgen. 

 I kommunen finns olika fastställda rutiner. Det gäller för hur undernäring hos våra årsrika 
ska behandlas, liksom det finns rutin för "orosanmälan av barn" samt rutin för "våld i nära 
relationer". Det finns också en utarbetad handlingsplan för "hot och våld" för personalen. 
Men det saknas en ordentlig rutin för hur psykiska ohälsa ska förebyggas, upptäckas och 
hanteras. Eftersom risken att drabbas av psykisk ohälsa är fyra gånger så stor efter 65 års 
ålder, så är det särskilt viktigt att ha de rätta verktygen för att hantera det. Syftet måste vara 
att ingen ska varken behöva lida eller dö av depression.  

Förslag med anledning av vad som ovan anförts föreslå Liberalerna      

1. att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en rutin med manual för 
hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas    

2. att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa. 

Kerstin Petersson L 

Matilda Jansson L  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-03
Sida 12 (16)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 96/2021

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821)
Sammanfattning
Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen 
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers 
risk för psykisk ohälsa och depression. 

I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas 
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas. 
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre. 
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås 
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa.

Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter. 
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av 
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande 
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som 
kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att 
bryta isolering.  Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och 
kunskapspåfyllning inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som 
befinner sig i en svår kris och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska 
ohälsan ökar. Under tre tillfällen anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med 
Kungälvs kommun en webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg 
för att bättre kunna hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på 
tre timmar kräver inga förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen 
inom socialtjänsten inom nedanstående områden.

Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum 
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd 
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både 
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser 
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten 
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna 
uppgifter och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi.

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom 
socialtjänsten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 3 december 2020
Bilaga Motion årsrikas psykiska ohälsa.



4 Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - KS2020/1821-4 Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika : Protokollsutdrag - Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - Utskottet för Trygghet och stöd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-03
Sida 13 (16)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 340/2021

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821)

Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen 
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers 
risk för psykisk ohälsa och depression. 

I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas 
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas. 
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre. 
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås 
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa.

Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter. 
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av 
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande 
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som 
kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att 
bryta isolering.  Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och 
kunskapspåfyllning inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som 
befinner sig i en svår kris och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska 
ohälsan ökar. Under tre tillfällen anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med 
Kungälvs kommun en webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg 
för att bättre kunna hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på 
tre timmar kräver inga förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen 
inom socialtjänsten inom nedanstående områden.

Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum 
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd 
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både 
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser 
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten 
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna 
uppgifter och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi.

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom 
socialtjänsten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 3 december 2020
Bilaga Motion ärsrikas psytkas ohälsa._
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Trygghet och stöd

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.
__________

Expedieras till: Matilda Jansson (L), Kerstin Petersson (L)



4 Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - KS2020/1821-5 Protokollsutdrag - Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - Utskottet för Trygghet och stöd : Protokollsutdrag - Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - Utskottet för Trygghet och stöd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-03
Sida 12 (16)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 96/2021

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821)
Sammanfattning
Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen 
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers 
risk för psykisk ohälsa och depression. 

I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas 
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas. 
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre. 
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås 
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa.

Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter. 
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av 
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande 
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som 
kan vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att 
bryta isolering.  Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och 
kunskapspåfyllning inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som 
befinner sig i en svår kris och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska 
ohälsan ökar. Under tre tillfällen anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med 
Kungälvs kommun en webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg 
för att bättre kunna hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på 
tre timmar kräver inga förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen 
inom socialtjänsten inom nedanstående områden.

Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum 
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd 
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både 
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser 
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten 
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna 
uppgifter och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi.

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom 
socialtjänsten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 3 december 2020
Bilaga Motion årsrikas psykiska ohälsa.
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Maria Stenmark 

11/17/2021

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv (Dnr KS2021/0113-3)
Sammanfattning
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen 
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam.

Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än 
idag.
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till 
målgruppen men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens.

Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja 
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett 
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga 
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna 
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam.

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad. 

Juridisk bedömning 
Kommunjurist har gjort en juridisk bedömning av förslaget.

I 5 kap. socialtjänstlagen (2001:453) beskrivs vilken typ av stöd som ska ges till olika grupper. 
När det gäller gruppen äldre ska socialtjänstens omsorg, enligt 4 §, inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska 
även verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Enligt 7 § samma kapitel ska socialnämnden verka för att människor som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och att leva som andra.

Inrättande av ett multiprofessionellt demensteam bedöms vidare vara en kommunal 
angelägenhet utifrån bestämmelserna och principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725).
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Bakgrund
På kommunfullmäktiges möte den 28 januari 2021 inkom Kerstin Petersson (L) och Matilda 
Jansson (L) med en motion om multiprofessionella demensteam.

Motionens författare framhåller att Kungälvs kommunen behöver anpassa sitt arbete till de 
nationella riktlinjerna för kommunalt stöd till demenssjuka och anhöriga.

Arbetet med demenssjuka är kvalificerat och kräver kompetens inom området. Det finns ett 
behov av att kontinuerligt utbilda och handleda personal som arbetar som med målgruppen 
demenssjuka personer. Genom ett multiprofessionellt team bestående av 
demenssjuksköterska och undersköterskor med särskild demensutbildning, arbetsterapeut, 
anhörigsamordnare samt biståndshandläggare kan god kvalitet i vården om omsorgstagaren 
med demenssjukdom säkerställas.

Ett teamarbete är också viktigt för att få tillstånd en sammanhängande vårdkedja där 
vårdtagare, anhöriga får ett adekvat stöd från både kommun och region utifrån respektive 
parts ansvarsområde.

Motionen belyser den ökade omfattningen av demenssjukdom i samhället där äldre personer 
är de löper störst risk att drabbas. I Sverige insjuknar årligen cirka 25 000 personer i en 
demenssjukdom och cirka 150 000 personer har en demenssjukdom.

Verksamhetens bedömning

Utifrån verksamhetens perspektiv finns behov av ett samlat stöd för att säkra kvaliteten på 
de biståndsbeslut som fattas och de insatser som utförs, för personer med demensdiagnos. 

Det finns även behov av att skapa nya strukturer för att utbilda och stödja personal som 
arbetar nära brukare med olika typer av svårare diagnoser.

I dagsläget får ofta vårdpersonal, tillsammans med enhetschef, hantera komplexa situationer 
i komplicerade ärenden. Särskilt när det gäller brukare som inte har kommunal 
hemsjukvård. I sådana fall är det evidensbaserade stödet från olika professioner mycket 
eftertraktat, eftersom tillräcklig kompetens inte alltid finns. 

Även inom biståndshandläggningen krävs ökad kompetens, så att biståndsbesluten ger 
möjlighet för vårdpersonalen att utföra de insatser som beviljas. Demenssjukdom kräver ett 
professionellt bemötande utan stress, för att varje gång bygga ett förtroende så att insatserna 
kan utföras med den enskilde brukarens bästa i fokus.

Demenssjukdom orsakar ofta risker för den drabbade, anhöriga och andra berörda i den 
nära omgivningen. Ett bra anhörigstöd är därför viktigt – exempelvis för att nå insikt om 
när det inte längre är möjligt för den demenssjuka personen att fortsätta bo ensam eller med 
maka/make. 

Gemensamt inom demensområdet
Verksamheten ser, utifrån ovanstående bakgrund och exempel, behov av ett gemensamt 
samordnat arbetssätt för att erbjuda ett aktivt liv samt god vård och omsorg för personer 
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med demensdiagnos och deras anhöriga/närstående. För detta projekt behöver resurser 
frigöras inom hemsjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, myndighet och 
anhörigstöd. 

Multiprofessionellt demensteam
Inom ramarna för verksamheten behöver ett multiprofessionellt demensteam upprättas med 
kompetenser från alla verksamhetsområden, för samarbete över hela sektorn. I demensteamet 
ska ingå:

 Demenssköterska
 Arbetsterapeut
 Dietist
 Anhörigkonsulent
 Omsorgshandledare
 Biståndshandläggare
 Demensteam hemtjänst

Teamet ska arbeta för att stödja och utbilda biståndshandläggare och undersköterskor som 
arbetar med demenssjuka personer och ska även kunna ge stöd till anhöriga.

Demensteam inom hemtjänsten
Ett demensteam i hemtjänsten skall skapas som arbetar samordnat med dagverksamheten 
Måseskär och det tvärprofessionella teamet. Specialiseringen inom hemtjänsten skulle följa 
intentionerna inom den Nära vården, kommande primärvårdsreform. 

Utbildning och metod
Alla medarbetare i verksamheten ska utbildas och arbeta med BPSD-registret (BPSD = 
Betendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Syfte och mål med BPSD är att genom 
multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom och 
därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom. BPSD-
registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska förekomst och 
allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symtom. 
Medarbetare i projektet ska ha utbildning inom demens samt en kompetensutvecklingsplan. 

Samordning, placering och miljö
Ett hemtjänst demensteam behöver kopplas samman med dagverksamheten Måseskär som 
riktar sig till målgruppen personer med demenssjukdom. 

Omfattning
Omfattningen av demens i kommunen behöver studeras närmre. Det är inte ovanligt att 
äldre personer med uttalad minnesproblematik saknar en känd diagnos eller inte blivit 
diagnostiserade. Dimensioneringen av det multiprofessionella demensteamet behöver stå i 
relation till omfattningen av förekomsten av demenssjukdom i Kungälvs kommun. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
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Motionen är kopplad till kommunfullmäktiges strategiska mål nr 2.

En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna
ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Kungälvs tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i hållbarhetsarbetet. 
Motionen har en nära koppling till mål 3 God hälsa och välbefinnande. Målet går ut på att 
säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i 
alla åldrar. Konkret berör motionen följande delmål:

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Att främja äldres hälsa är prioriterat område i program Social hållbarhet – ökat innanförskap 
(Dnr KS2019/0202). I den underliggande Äldreplanen (Dnr KS2019/1500) sker 
konkretisering vilka aktiviteter som ska genomföras för att främja och utvecklas stödet för 
äldre och anhöriga.  Förvaltningens bedömning är att motionens kring att inrätta ett 
multiprofessionellt demensteam överensstämmer med intentionerna i ovanstående 
styrdokument.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Medborgar- och brukarperspektiv beaktas när den kommunala verksamheten utför uppdrag 
enligt det kommunala ansvaret.
Främst äldre personer och deras anhöriga gynnas av en ökad kvalitet i verksamheten.

Ekonomisk bedömning
Fram till 2024 kan utbildningsinsatser av olika personalgrupper inom demens finansieras 
genom medel från Äldreomsorgslyfet. Utbildningen som Silvia undersköterska är en flerårig 
påbyggnadsutbildning. Anställningsbehovet är tätt kopplat till resultatet av den föreslagna 
kartläggning som behöver genomföras, för att få en riktig dimensionering av anställnings- 
och utbildningsbehov. 

Initialt finns statliga medel inom Äldreomsorgslyftet att söka för att finansiera 
kompetensutveckling inför verksamhetens uppstart. 

Demensteam inom hemtjänst kan finansieras på samma sätt som övrig hemtjänst, ersättning 
för beviljad tid per timme.  

Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
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Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:

 



5 Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv - KS2021/0113-3 Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv : Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 28 januari 2021

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-01-28 
Sida  1 (1) 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 23/2021 

Motion från Liberalerna - demensteam (Dnr KS2021/0113) 

 
Kerstin Petersson (L) och Matilda Jansson (L) har inkommit med en motion om 
multiprofessionella demensteam.  
 
Beslutsunderlag  
Motion om multiprofessionella demensteam.  
 

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.    
__________ 
 
 

 Expedieras till Lena Arnfelt  

 För kännedom till  
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MOTION 

Inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv. 

Varje år insjuknar uppemot 25000 personer i en demenssjukdom. Cirka 150000 personer i 

Sverige lider av en demenssjukdom. De allra flesta som drabbas är årsrika, demens är 

sällsynt före medelåldern. 

Kungälv måste utveckla demensvården ännu mer enligt de nationella riktlinjerna för vård av 

demenssjuka, Detta är viktigt för att kvalitetssäkra demensvården. 

Att arbeta med demenssjuka är ett kvalificerat arbete som kräver hög kompetens. Behovet 

av kontinuerlig utbildning och handledning är mycket viktigt för att säkerställa god kvalitet i 

vården av omsorgstagaren. Därför anser vi Liberaler att det behövs ett multiprofessionellt 

team där demenssjuksköterska, undersköterskor med särskild demensutbildning, 

arbetsterapeut, biståndsbedömare och anhörigsamordnare ingår. 

Ett teamarbete är också viktigt för att få en sammanhängande vårdkedja, så att 

omsorgstagaren och hans/hennes anhöriga och närstående får adekvat stöd  från 

kommunen och regionen under hela sjukdomsförloppet 

Förslag. 

Med anledning av ovanstående vill Liberalerna att Kungälvs kommun inrättar ett 

multiprofessionellt demensteam. För att stärka samverkan med regionen när det gäller hela 

vårdkedjan för demenssjuka, deras anhöriga och närstående. 

Kerstin Petersson L 

Matilda Jansson L 

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna att Kommunfullmäktige uppdrar åt 

kommunstyrelsen att inrätta ett multiprofessionellt demensteam. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-03
Sida 14 (16)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 97/2021

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv (Dnr KS2021/0113)
Sammanfattning
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen 
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam.

Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än 
idag.
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till 
målgruppen men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens.

Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja 
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett 
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga 
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna 
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam.

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 28 januari 2021
Bilaga MOTION

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad. 

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-17
Sida 35 (49)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 341/2021

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv (Dnr KS2021/0113)

Sammanfattning

I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen 
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam.

Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än 
idag.
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till 
målgruppen men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens.

Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja 
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett 
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga 
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna 
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam.

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 28 januari 2021
Bilaga MOTION
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv - Utskottet för Trygghet och stöd

Förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.
__________

Expedieras till: Matilda Jansson (L), Kerstin Petersson (L)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-03
Sida 14 (16)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 97/2021

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv (Dnr KS2021/0113)
Sammanfattning
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen 
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam.

Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än 
idag.
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till 
målgruppen men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens.

Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja 
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett 
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga 
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna 
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam.

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 28 januari 2021
Bilaga MOTION

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad. 

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Karolina Lovric, Pia Jakobsson

2021-11-03

Arena Yttern - inriktningsbeslut  (Dnr KS2021/1849-1)
Sammanfattning
Den 15 april 2020 antog kommunstyrelsen sitt budgetdirektiv för 2021-2022. I 
budgetdirektivets uppdrag nummer 16 fastställer kommunstyrelsen följande uppdrag till 
förvaltningen; ”Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid”. 
Kopplat till uppdraget i budgetdirektivet finns 13 hållbara utgångspunkter som kommer att 
ligga som grund för förvaltningens fortsatta arbete. Vidare kopplas även uppdrag nummer 
31 budgetdirektiv 2021-2022, ”Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv-Ytterby”, 
in i arbetet med hallarenan. Arbetet med hallarenan och dess innehåll sker även inom ramen 
för uppdrag nummer 25 ”Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena 
enligt beskriven intention” i Kungälvtrions budgetdirektiv 2020-2022. 

Hösten 2020 återstartade arbetet med detaljplanen för Ytternområdet i enlighet med uppdrag 
nummer 16, punkt 8 i budgetdirektiv 2021-2022. Detaljplanearbetet kommer att delas in i 
etapper. Målet är att etapp 1 som innehåller idrottshallarna och centrumfunktioner ska ut på 
samråd under kvartal 1 2022. 

En grund i arbetet med arenan har varit dialoger mellan förvaltning, föreningar och 
näringsliv. Målet med arbetet och dialogerna har varit att ta vara på nutida och kommande 
behov för att skapa en långsiktig, hållbar och effektiv lösning på föreningarnas, invånarnas 
och näringslivets behov. Hallarenan kommer inte endast vara en arena för elitidrott, utan en 
arena för breddidrott för barn- och unga, folk mitt i livet och äldre. Det sker även ett 
samarbete med pensionärsföreningarna om idrott och andra aktiviteter som kan utövas och 
ske på arenan. Hela anläggningen ska vara tillgänglig så att personer med 
funktionsnedsättning kan delta i aktiviteterna och den ska främja utvecklingen av 
parasporter. Fokus ligger därmed inte endast på idrott utan även på social hållbarhet 
inklusive folkhälsa. Utöver föreningarnas behovsbeskrivningar har förvaltningen arbetat med 
behovet av kommunala verksamhetslokaler för Bildning och Lärande och Trygghet och Stöd. 

Baserat på behovsbeskrivningen från föreningarna och behovet av verksamhetslokaler för 
förvaltningens sektorer har volymer för arenan arbetats fram. Prognosen för 
investeringskostnaden för hallarna i arenan baseras på dessa volymer. För att beräkna 
kostnad per kvadratmeter har kostnader för andra projekt omvärldsbevakats. Antal 
kvadratmeter per idrott är beräknat enligt SKR:s måttbok. Den föreslagna 
finansieringsmodellen för arenan bygger på att byggnation av idrottshallar och delar av 
infrastrukturen ska finansieras av kollektiven skatt och avgift och budgeteras i investerings-
och driftprogram.  Investeringar som inte kan finansieras av eget kapital innebär en 
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upplåning. För att minska behovet av upplåning behöver därför exploateringsinkomster 
bidra till finansiering av investeringarna inom arenaområdet. Om föreslagen 
finansieringsmodell antas innebär det att kommunen bygger och äger hallarna i 
arenaområdet.

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i tjänsteskrivelse 

daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022 
arbeta in arenaprojektet i enlighet med föreslagen finansieringsmodell i 
kommande investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026 med 
utblick mot 2030.

2. Förvaltningen får i uppdrag att löpande rapportera status i projektet till 
kommunstyrelsen.  

3. Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag till 
beslut.

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i 

tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 
2021-2022. 

2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i 
rambudget 2023-2026 med utblick 2030.

Juridisk bedömning 
Enligt 2 kap 1 § kommunallagen ( 2017:725) får kommuner ha hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras 
medlemmar. Paragrafen innehåller de grundläggande föreskrifterna om kommuners 
allmänna kompetens. Allmänintresset bedöms ytterst med utgångspunkt i om det är 
lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att kommunen eller regionen befattar sig med 
angelägenheten. Bedömningen av vad som ingår i den kommunala kompetensen utvecklas i 
första hand genom rättspraxis. 

Kommuners rätt att engagera sig inom kultur- och fritidsområdet har erkänts sedan länge i 
praxis. Kommuner anses ha rätt att bland annat uppföra och äga sporthallar, simhallar och 
andra anläggningar inom idrottsverksamheten. Vidare är det möjligt att lämna direkta bidrag 
till idrottsföreningar. Kommuner har också en allmän befogenhet att tillgodose behovet av 
samlingslokaler. Det föreligger inget hinder mot att anläggningarna även innehåller ytor med 
angränsande verksamhet såsom tex kiosk eller restaurang. Anläggningar får dock inte 
upprättas i annat syfte än det som följer av den allmänna kompetensen.

Ska kommuner uppföra idrottsanläggningar eller andra anläggningar ska upphandling 
genomföras i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Även 
entreprenader avseende kommunal infrastruktur såsom exempelvis vägar och VA omfattas av 
upphandlingslagstiftningen. 

Kommunen får anvisa mark till en extern exploatör för exempelvis bostäder eller 
verksamheten. Priset på marken måste vara marknadsmässig. Pris under marknadsvärdet kan 
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utgöra otillåtet stöd till enskild näringsidkare i strid mot 2 kap 8 § kommunallagen och mot 
EU:s statsstödsregler.

Det föreligger möjligheter för föreningar att ansöka om investeringsbidrag externt för 
åtgärder inom ramen för detta projekt. I sådant fall kan nyttjanderättsavtal eller motsvarande 
behöva upprättas med kommunen. Nyttjanderättsavtalen innebär att föreningarna ges en 
rättighet och skyldighet att nyttja anläggningen och reglerar även kommunens förpliktelse 
gentemot föreningarna.  

Förvaltningen bedömer att förslaget till beslut är i enlighet med kommunallagen och annan 
tillämplig lagstiftning. Åtgärder inom ramen för projektet får bedömas löpande utifrån 
gällande bestämmelser. Samråd har skett med kommunjurist. 

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade under 2009 beslut om att tillsätta en tillfällig beredning med 
uppdraget att utarbeta en strategi för idrottsanläggningar i Kungälvs kommun. Syftet var att 
få ett planeringsunderlag som belyser behoven för en långsiktig utbyggnad i takt med 
växande kommun och ekonomiska förutsättningar. Under arbetets gång har beredningen 
besökt kommunens samtliga idrottsanläggningar. En slutsats som växte fram under arbetets 
gång är att Kungälv är en idrottskommun där omfattningen på idrotten som företeelse i 
kommunen engagerar väldigt många människor i alla åldrar. Kommunens idrottsråd har 
också kontinuerligt hållits informerade om beredningens arbete. Diskussioner har också 
förts kring kommunens framtida utveckling där förutsättningarna och villkoren för idrotten 
måste bli en naturlig del i samhällsplaneringen. På sitt möte den 11 februari 2010 (Dnr 
KS2008/985-821) antog kommunfullmäktige strategi för idrottsanläggningar ”Idrottens plats 
i Kungälv”. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan där intentionerna 
och viljeriktningarna i strategin konkretiseras. Förvaltningen och politiken arbetade vidare 
inom ramen för idrottens utveckling och framtid i Kungälvs kommun och samtal fördes 
mellan politiska företrädare och tjänstemän för Ale och Kungälvs kommuner med syftet att 
undersöka möjligheten till en regional samverkan avseende inomhushall för bandyspel 
(bandyhall). Den 8 juni 2011 (Dnr KS2011/1096) fattade kommunstyrelsen bland annat om 
följande:

 Kommunchefen ges i uppdrag, utifrån kommunfullmäktiges beslut 11 februari 2010, 
om en handlingsplan för strategin för idrottsanläggningar utreda förutsättningar för 
hur Kungälvsborna skall få mer istid under tak. 

 Uppdrag lämnas till förvaltningen (sektor FM-service) att i samtal och i dialog med 
berörda parter påbörja arbetet med att undersöka möjligheterna till en regional 
samverkan avseende en bandyhall. 

 Utredningen skall särskilt belysa skillnaderna mellan en helt ny is/bandyhall på en 
ny plats jämfört med en överbyggnad av Skarpe Nord. Multifunktioner för en ny 
hall skall studeras. Olika geografiska, energitekniska och finansiella lösningar som 
exempel företags, förenings- och exploateringsfinansiering skall presenteras. 

 Utredningen skall ske i dialog med föreningar, näringsliv och grannkommuner. 
 Utredningen bör vara klar senast våren 2012. (denna utredning gick inte upp för 

politiskt behandling)
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Kommunfullmäktige fattade under sitt sammanträde 2013-05-16 (§87) beslut om en 
utredning för en ny multiarena inkluderande en ny isyta under tak inom ramen för 
investeringsbudget 2014 - 2017 med utblick 2021, efter tilläggsyrkande från folkpartiet, 
utvecklingspartiet, centerpartiet, miljöpartiet, vänsterpartiet och kristdemokraterna. 
Förvaltningen återrapporterade första delen i uppdraget på kommunstyrelsens möte 26 
november 2014. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-11 behandlades 
”Utredning för en ny multiarena” (§330/2014) och det beslutades att: 

1. Godkänna utredningen 
2. Om ett uppförande av en multiarena kommer till stånd ska denna fysiskt 
placeras på Ytternområdet, Avsatta investeringsmedel skall följas av motkrav 
från marknad och näringsliv 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta detaljplan för idrottsändamål 
på den del av Rollsbo 1:32 och del av Kastellegården 1:22. 

I beslut från kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-27, § 175/2015 ”Utredning för en nu 
multiarena – Ytternområdet” (Dnr KS 2014/2107) får förvaltningen i uppdraget att: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förstudie/ramhandling för en 
multiarena på Yttern-området. 
2. Multiarenan ska innehålla publik arena för Bandy, Ishockey och 
Konståkning. Dessutom gemensamma ytor som entréhall, café/restaurang, 
möteslokaler, omklädningsrum, kanslilokaler och uppvärmningsytor. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med föreningarna tillse att 
multiarenan blir en mötesplats för alla. Föreningarna skall ta ett medvetet 
socialt ansvar som särskilt skall rikta sig mot integration. Syfte, mål och 
handlingsplan tas fram i samverkan med förvaltningen. 

Utifrån uppdraget till förvaltningen arbetades en förstudie fram tillsammans med berörda 
föreningar (Kareby IS, Ytterby/Kungälvs Konståkningsklubb, IFK-Kungälv, Kungälvs 
Ishockey klubb och Kungälvs skridskoklubb). I denna fastställdes en kravspecifikation över 
innehåll, materialval och teknik. När det gäller ”att ta ett medvetet socialt ansvar som 
särskilt skall rikta sig mot integration” har föreningarna tillsammans med representanter 
från förvaltningen jobbat fram ett handlingsprogram med målformuleringar som särskilt 
riktar in sig på att anläggningen skall kunna bli en mötesplats för alla och där integration är 
en viktig del. Handlingsprogrammet av kommunen satta målen och på kommunens sociala 
översiktsplan.

8 juni 2016 fattade kommunstyrelsen följande beslut, § 223/2016: 
 

1. En Markanvisningstävling utlyses i syfte att bygga en arena på 
Ytternområdet efter en kravspecifikation från kommunen.
2. Arena hyrs av kommunen efter tecknat hyresavtal där hyrestid och
gränsdragningar regleras.
3. I budget för 2018 reserveras cirka 10 miljoner årligen till drift av arenan 
under den avtalade hyresperioden. Befintlig budget för bandyarenan Skarpe 
Nord förs över till den nya arenan.
4. Ett socialt mervärde skall utvecklas i arenan.

I november 2017 påbörjades en upphandling genom konkurrenspräglad dialog. Fem 
intressenter inkom och förvaltningen påbörjade dialog med fyra av de fem intressenterna 
som inkommit, en intressent avböjde att delta vidare. Upphandlingen avbröts under våren 
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2018 då anbuden som inkom innebar att projektet inte skulle rymmas i den avsatta ramen 
för driftskostnader av en multiarena. I samband med detta inkom det önskemål från lokala 
näringslivet, ideella och idrottsföreningar om gränsöverskridande samarbete och samtal där 
kommun, näringsliv och föreningar samverkar för en helhetslösning för Kungälvs 
Multiarena. Samarbetet ska inkludera, utöver idrottsanläggningen, även långsiktigt socialt 
hållbara lösningar för samhällsservice, utbildning, inspirerande och högkvalitativa 
boendemiljöer i Kungälv. 

Den 15 april 2020 antog kommunstyrelsen sitt budgetdirektiv för 2021-2022. I direktivet 
fastställer majoriteten målen och ramarna för en hallarena.  I uppdrag nummer 16 fastställer 
kommunstyrelsen följande uppdrag till förvaltningen; ”Upprätta förslag för idrottscentrum 
med kostnader och genomförandetid”. Kopplat till uppdraget i budgetdirektivet finns 13 
hållbara utgångspunkter som kommer att ligga som grund för förvaltningens fortsatta 
arbete:

”Vi vill att denna plats ska vara en stark regional plats för idrott men också för mässor, 
utställningar, tävlingar och event. Det gör att vi måste klara av att hålla många tankar 
igång samtidigt utan att vi släpper efter på kraven utifrån den ekonomiska hållbarheten. 

Vi vill se ett nytt idrottscentrum som en fantastisk plattform för det ungdomsarbete 
kommunen bedriver tillsammans med våra föreningar. I det arbetet bör vi överväga att 
centrera större delen av vårt barn- och ungdomsarbete till denna plats och samtidigt ta till 
oss och utveckla det sociala arbetet kring att ge behövande ungdomar fler skyddsfaktorer. 
Att ha en tillhörighet och att ha en fritidssysselsättning är en livsavgörande skyddsfaktor 
för en ung människa som vi fullt ut måste inse vidden av. Vi ser framför oss ett nytt 
arbetssätt för våra barn och ungdomar där kommunen har ett nära samarbete med 
föreningarna om att inkludera ungdomar i en fritidssysselsättning. 
Möjliggörandet och den ekonomiska hållbarheten ökar ju mer öppna vi är för nytänkande 
kring nya arbetssätt. Vi måste vara öppna för att kunna använda anläggningen som en 
plats för undervisning. Om t ex brist på kemilärare skulle kunna lösas genom att 
kemilektionerna ges i samband med simhallsbesöken av behöriga lärare, så ska naturligtvis 
den typ av lösningar vara med redan i planeringsstadiet. 

Utgångspunkten är att skapa en hållbar lokalförsörjning över tid. I ett sådant arbete måste 
vi klara av att se vad våra befintliga kostnader är i dagsläget och hur de förändras genom 
olika handlingsalternativ. Att inte bygga ett idrottscentrum måste kunna ställas mot ett 
annat förslag som innehåller renoveringar av gamla anläggningar och nya anläggningar 
som ger flera driftsorganisationer. Ett ekonomiskt ogenomtänkt bevarande av enstaka 
anläggningar påverkar den nya satsningens ekonomiska effektivitet – därför krävs det 
helhetssyn i ett flerårigt perspektiv, upp till 40 år. 

Vår utgångspunkt är att fritidssektorn i framtiden kommer att ta samma andel av 
kommunens ekonomi i anspråk men att en smart drift, många användningsområden och 
samlokalisering kan åstadkomma mer kapacitet. 
Vi ser framför oss en lösning på Ytternområdet som täcker flertalet behov och vill 
säkerställa att satsningen kan ske på ett mycket hushållande och ansvarsfullt sätt.
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Hållbara utgångspunkter för ett genomförande: 
1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning. 
Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel. 
2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och redan 
färdigställda lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara väl genomlysta. 
3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet till 
etapputbyggnad om så är mest lönsamt. 
4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens 
motsvarighet. 
5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen. 
6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande 
verksamheter och fritidsgårdar, rehab m m. 
7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många 
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event 
samt ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och skötsel. Föreningslivet och 
näringslivet ska stimuleras att bidra till låg nettokostnad genom anordnande av cuper och 
träningsläger. Målet är att 1/12 del av lokalkostnaderna ska kunna reduceras med hjälp 
av mässor, event och cuper. 
8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt. 
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad ska följande 
verksamheter prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad med 50 m bassäng 
10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och fasader ska kunna 
användas för solpaneler och säljas som andelar, här är Kungälvs Energi en viktig aktör. 
11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet och 
målgrupper. 
12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är BOKAB med 
bland annat konsortium för Åseberget en viktig aktör. 
13. Byggstart 2022”

Vidare kopplas även uppdrag nummer 31 budgetdirektiv 2021-2022, ”Stadsutvecklingsarbete 
för att bygga ihop Kungälv-Ytterby”, in i arbetet med hallarenan. Arbetet med hallarenan 
och dess innehåll sker även inom ramen för uppdrag nummer 25 ”Föreslå en plan för 
utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena enligt beskriven intention” i Kungälvtrions 
budgetdirektiv 2020-2022 (Dnr KS2019/0629), antaget den 17 april 2019. Delar av uppdrag 
25 kommer även att omhändertas i stadsutvecklingsarbetet med Kungälvs stadskärna och i 
det kommande arbetet med en ny översiktsplan som har en högre detaljeringsgrad för 
tätorten Kungälv och dess centrala delar. 

När upphandlingen av en arena avbröts 2018 pausades även arbetet med detaljplanen för 
Yttern. Hösten 2020 återstartade arbetet med detaljplanen för Ytternområdet i enlighet med 
uppdrag nr 16, pkt 8 i budgetdirektiv 2021-2022.

Verksamhetens bedömning
Arbetet med detaljplanen för Yttern
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Arenaområdet på Yttern kommer att innehålla flera detaljplaner. Detta för att kunna 
utveckla området etappvis. Nedan visas en skiss över fem möjliga etapper. Etapperna kan 
tidsmässigt överlappa varandra och kan behöva byta turordning om hinder uppstår i en 
etapp. Just nu arbetas med detaljplanen för etapp 1 som är inringad med en grön linje i bild 
nr 1 nedan. Hänsyn tas även till förvaltningens uppdrag 31 från budgetdirektiv 2021-2022 
som handlar om att bygga ihop Kungälv och Ytterby. I utredningar av bland annat trafik 
och dagvatten vägs även Åsebergets fortsatta utveckling in. Förstudien inför kommande 
planprogram för Åseberget (KS2021/0772) visar att området kan bli en ny stadsdel och 
kommer då att gränsa till arenaområdet. Med samordning av de olika uppdragen kring 
arenan (nr 16) och stadsutvecklingen mellan Kungälv-Ytterby (nr 31) samt Åseberget blir det 
ett långsiktigt hållbart samhällsutvecklingsprojekt.

• Etapp 1: Arenorna och Verksamheter (grön)
• Etapp 2: Bostäder (orange)
• Etapp 3: Bostäder/parkeringar (gul)
• Etapp 4: Bostäder mot Marstrandsvägen (röd)
• Etapp 5: Skola/Verksamheter/Bostäder? (blå)

Bild 1: möjliga etapper i arenaområdet

Under hösten 2021 arbetar och färdigställer förvaltningen följande utredningar i 
detaljplanearbetet:

• Trafikutredning 
• VSD-utredning (Vatten)
• Naturvärdesinventering
• Geoteknisk utredning
• Parkeringsutredning
• Arkeologi
• Riskutredning 
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Detaljplaneprocessen steg enligt plan-och bygglagen (PBL)
Samråd
Vid samråd finns ett konkret förslag till ny detaljplan, med plankarta och planbeskrivning. 
Samrådet innebär att bland annat myndigheter och berörda fastighetsägare får ta del av 
förslaget och lämna synpunkter på det. Samrådet ger alltså kommunen ett bättre 
beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring 
av förslaget, andra inte.

Granskning
Vid granskningen har förslaget till ny detaljplan bearbetats, efter samrådet. Granskningen 
innebär att bland annat myndigheter och berörda grannar får ta del av förslaget igen, och 
lämna synpunkter på det igen. Granskningen ger alltså, precis som samrådet, kommunen ett 
bättre beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till 
förändring av förslaget, andra inte.

Antagande
Vid antagandet har förslaget till ny detaljplan bearbetats färdigt. Beslut om antagande fattas 
av politikerna i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, beroende på detaljplanens 
omfattning. Ett meddelande om att detaljplanen har antagits skickas till bland annat de 
berörda grannar vars synpunkter på förslaget till detaljplan inte har tillgodosetts. Dessa kan 
sedan överklaga beslutet om antagande.

Målet är att etapp 1 på Yttern (inringad med grön linje) som innehåller idrottshallarna och 
centrumfunktion (handel mm) ska ut på samråd under kvartal 1 2022. 

Innehållet i arenaområdet
En grund i arbetet med arenan har varit dialoger mellan förvaltning, föreningar och 
näringsliv. Målet med arbetet och dialogerna har varit att ta vara på nutida och kommande 
behov för att skapa en långsiktig, hållbar och effektiv lösning på föreningarnas, invånarnas 
och näringslivets behov.  

Idrottsrådet har en roll i att föra idrottsföreningarnas talan i arbetet med arenan. Rådet 
arbetar med att samordna idrottens behov och önskemål och fungerar som en länk mellan 
föreningarna och arenaprojektet. Idrottsrådet inledde hösten 2020 ett arbete tillsammans 
med idrottsföreningarna för att skapa en gemensam värdegrund och målbild för arenan. 
Värdegrundsarbetet skedde genom två workshops. Därefter skickades en enkät ut till alla 
idrottsföreningar för att analysera fram behovet av innehåll i arenan. Sen genomfördes ett 
antal workshops för att arbeta fram en behovsbeskrivning för innehållet i hallarna.
Totalt sett har idrottsföreningarna deltagit i följande workshops som Idrottsrådet genomfört.
1. Effektanalys: ”Vilka effekter vill vi uppnå med en Hallarena vid Ytternområdet?” 
2. Värdegrund: Hur ska vi förhålla oss till varandra i arbetet med arenan och vad ska 

arenan sen stå för? 
3. Diskutera behov, saker att tänka på och detaljer i lokalerna. Fånga minimikrav för 

träning/tävling från olika förbund. 

Förvaltningen har även fört dialog med andra typer av föreningar så som t ex 
pensionärsföreningar och intresseföreningar. Separata dialogmöten hålls löpande med 
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föreningar som är extra berörda, tex Ytterby IS, som redan ligger på Yttern med ett arrende 
och delvis egenägd mark. Dialog förs även med andra aktörer så som t ex 
Västragötalandsregionen och grannkommuner.

Idrottsrådets och idrottsföreningarnas behovsbeskrivning för arenan sammanfattas enligt 
följande:

• Funktionella lokaler. Anpassade efter föreningarnas behov.
• Tåliga lokaler, tåliga materialval. Minskad risk för slitage.
• Anpassade så att service, skötsel och underhåll kan ske enkelt och därigenom med en 

lägre driftskostnad.
• Långsiktighet. Föreningarna vill att anläggningen skall fungera över lång tid. Minst 50 år.
• Hög flexibilitet. Lokalernas utformning bör göras så att de kan användas till många olika 

aktiviteter under så många timmar som möjligt under dygnet.
• Utvecklingsmöjligheter. Att under projekteringsstadiet medverka till att anläggningar i 

framtiden kan byggas om eller utökas pga. ändrade behov.
• Arenan bör byggas miljövänligt och med en långsiktig hållbarhet.
• Tillgänglighet. Arenan skall vara lätt att komma till, oavsett om man kommer med bil, 

buss, cykel eller gående. Arenan skall vara anpassad för alla i Kungälv.
• Förberedda för framtida tekniska lösningar. IT utvecklingen går fort inom både 

fastighetsbranschen och idrottsvärlden.
• Att man i projektet tänker på samverkan; Mellan föreningar och skola, mellan föreningar 

och kommunens övriga verksamheter samt mellan föreningar och kommersiella 
aktörer/företag.

• Naturliga möten. Arenan bör ha utrymmen som ger möjlighet till att skapa naturliga, 
spontana möten, exempelvis ungdomar som pluggar innan träning, föräldrar som väntar 
på att barnen skall träna klart, lag som samlas innan avresa till bortamatch, 2 vänner som 
har haft olika ärenden till arenan och som möts i en fikapaus och pensionärsgänget som 
tränar ihop.

Utöver föreningarnas behovsbeskrivningar har förvaltningen arbetat med behovet av 
kommunala verksamhetslokaler för bland annat Bildning och Lärande (Mimers hus 
gymnasium) och Trygghet och Stöd (daglig verksamhet). Mimers hus har flera lokaler för 
praktiska program i Rollsbo som skulle kunna använda lokaler för idrott och undervisning i 
hallarna på Yttern. Gymnasiet erbjuder också Idrottsprofilen som riktar sig till 
gymnasieelever som vill kombinera idrott med studier på något av gymnasiets nationella 
program. Mimers Hus erbjuder även Nationell Idrottsutbildning, NIU, som riktar sig till 
elever som vill kombinera elitidrott med studier inom något av gymnasiets program. Läsåret 
2022/2023 kommer NIU* att erbjudas inom idrotterna handboll, bandy och rodd.  För att 
genomföra Idrottsprofilen och NIU samarbetar gymnasiet med berörda idrottsföreningar i 
kommunen. Elever som läser idrottsprofil eller på nationella idrottsutbildningen skulle 
kunna få merparten av sin undervisning på arenaområdet. När det gäller lokaler för daglig 
verksamhet så har verksamheten ett behov av att lämna sämre, mindre tillgängliga lokaler. 
Samtidigt så beviljas fler beslut om daglig verksamhet och just nu kan inte alla beslut 
verkställas i egen regi utan en del genom köpt plats. Genom att förlägga lokaler för daglig 
verksamhet tillsammans med hallarna i arenan finns goda förutsättningar för väl anpassade 
lokaler och meningsfull sysselsättning för deltagarna.
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Baserat på behovsbeskrivningen från föreningarna och behovet av verksamhetslokaler för 
förvaltningens sektorer har volymer för arenan arbetats fram. Detta har gjorts genom att 
tillämpa SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) måttbok för idrottsanläggningar. 
Måttboken innehåller detaljerade mått för cirka 70 olika idrotter. Det kan handla om färger 
och linjer, storlek på planer eller bassängdjup. Förvaltningen har även jämfört Ytterns hallar 
med redan byggda anläggningar.

Volymen i arenan sammanfattas i kvadratmeter och baserat på detta har en volymstudie 
gjorts på platsen Yttern som visar att arenan ryms inom området. Skisserna som finns 
framtagna är endast volymstudier och inte ritningar på hur hallarna ska se ut eller på exakt 
innehåll.  Bild 2 nedan visar detta: 

Bild 2: Volymstudie som visar att behovet av hallar ryms på området. Detta är inte en 
ritning.

Förvaltningen har inom ramen för det inledande arbetet med hallarenan och finansiell 
prognos genomfört omvärldsbevakning av andra arenaprojekt:
• Katrineholm publik Bandyhall
• Enköping publik Ishockeyhall
• Partille Arena
• Kvibergs arena
• Kungsbacka Sporthall (inomhusidrott)
• Tingvalla (Karlstad) Isstadion
• Eriksson Arena Åby (Småland)
• Åbybadet
• Med flera
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Vid en byggnation av hallarna på arenaområdet måste en yteffektivitet eftersträvas där ett 
samnyttjande av gemensamma ytor ska bidra till detta. Ytor som omklädningsrum, kansli, 
föreningskiosker, förråd, uppvärmning, föreningsgym mm kan delas av flera föreningar. Här 
kommer värdegrundsarbetet som föreningarna gjort tillsammans till nytta. En hög 
nyttjandegrad på dygnet och året är ett måste för att hantera kommande driftkostnader. Det 
innebär att lokaler som används till undervisning på dagtid kan bli samlingslokaler för 
föreningar på kvällar och helger. Skolor, föreningar och företag/organisationer använder 
arenan på ett sätt på dagtid för att sen bytas mot andra aktiviteter kvällstid. Hallar som är 
säsongsstyrda, som tex bandyhallen ska kunna användas till andra aktiviteter under 
sommarhalvåret. Möjlighet att lägga in tillfälliga golv för cuper för inomhusidrotter, event, 
mässor mm undersöks vidare. Omvärldsbevakningen av andra arenor visar på vikten av att 
inte bygga en överkapacitet gällande publik utan i första hand hantera arenan som en 
anläggning för breddidrott där några av hallarna har kapacitet för publik. Målsättningen är 
en yteffektiv arena med hög nyttjandegrad på dygnet, veckan och året. 

För att hantera byggnationen har ett förslag till finansieringsmodell arbetats fram. Den 
presenteras under avsnittet ekonomisk bedömning. Där presenteras även en prognos för 
kommande drift.

Projektorganisation – projektet ägs och leds av förvaltningsledningen då det är ett 
förvaltningsövergripande arbete. Detaljplanen leds av en projektledare som har en 
projektgrupp till sitt förfogande. Projektledare kommer att tillsättas för de olika delprojekten 
i takt med att de ska genomföras.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet är kopplat till följande av kommunfullmäktiges strategiska mål: 
 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 

Ärendet är kopplat till följande av till kommunstyrelsens resultatmål: 
 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsliv

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Agenda 2030 och dess mål utgår i huvudsak från tre perspektiv:

- Social (och kulturell) hållbarhet omfattar exempelvis jämställdhet, rättvisa och 
hälsa.

- Ekologisk (eller miljömässig) hållbarhet omfattar exempelvis naturresurser, klimat 
och ekosystem.

- Ekonomisk hållbarhet omfattar exempelvis konsumtion, produktion och tillväxt.
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Hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling 
inbegriper såväl ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter.

När man arbetar med Agenda 2030 stöter man ofta på begreppet ”holistisk”. Det betyder att 
man i sin verksamhet ska tillgodose så många pusselbitar så möjligt i sitt arbete och i 
utveckling av verksamheten. En holistisk strategi försöker se helheten i kontext till många 
olika delar.

Hallarenan kommer inte endast vara en arena för elitidrott, utan en arena för breddidrott 
för barn- och unga, folk mitt i livet och äldre. Sporter som bland annat handboll, 
innebandy, friidrott, gymnastik, hockey, bandy, konståkning, tennis, simning, futsal, basket, 
pingis, volleyboll kommer att finnas på samma plats. Målet är att föreningarna genom sitt 
aktiva deltagande i arbetet med, och framtagande av, arenan bidrar med sina behov och 
kunskaper.

Det sker även ett samarbete med pensionärsföreningarna om idrott och andra aktiviteter 
som kan utövas och ske på arenan. Hela anläggningen ska vara tillgänglig så att personer 
med funktionsnedsättning kan delta i aktiviteterna och den ska främja utvecklingen av 
parasporter.

Fokus ligger därmed inte endast på idrott utan även på social hållbarhet inklusive folkhälsa. 
Det är ett stort fokus på just barn och unga och arenan kommer inte bara vara en plats för 
sport utan även läxläsning, kultur, fritidsaktiviteter och liknande. Kommunens dagliga 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommer att finnas på området och 
samarbeta med föreningarna för att få en meningsfull sysselsättning för deltagarna i daglig 
verksamhet samtidigt som intresse och möjlighet väcks för olika typer av idrotter genom att 
de får tillgång till en anpassad idrottsanläggning. Arenaområdet kommer även att berikas 
med tex en skatepark och streetbasket, ett befintligt strövområde med motionsspår.

I ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, deklarationen där FN 
utmålar arbetet med Agenda 2030 och dess globala hållbarhetsmål, lyfts idrotten fram som 
en förutsättning och möjliggörare; ”Även idrott är en viktig faktor för en hållbar utveckling. 
Vi erkänner att idrotten i ökande grad bidrar till utveckling och fred genom att främja 
tolerans och respekt och även bidrar till att öka kvinnors och ungdomars, enskilda personers 
och samhällens egenmakt, liksom till målsättningar i fråga om hälsa, utbildning och social 
inkludering.” Tack vare idrottens räckvidd, popularitet och grund i positiva värderingar, en 
det en av de bidragande faktorerna till de globala målens genomförande. Från gräsrötter till 
professionell nivå, från privat till offentlig sektor, skapar sporten starka nätverk av partners 
med en gemensam grund. Idrotten och föreningslivet skapar mötesplatser för individer som 
annars inte träffas. Idrott är därför ett beprövat kostnadseffektivt och flexibelt verktyg för att 
främja fred och utveckling.

I riksidrottsförbundets strategiska plan för idrottsrörelsen 2022/2025 fastställs att föreningar 
behöver även ta sig an hållbarhetsfrågan, där föreningen i stor utsträckning bidrar till den 
sociala hållbarheten i samhället men vi behöver även sätta fokus på den miljömässiga 
hållbarheten.

Att arbeta med social hållbarhet och folkhälsa handlar om att skapa platser där människor 
trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det 
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finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Möjligheterna är stora för idrotten att 
på ett positivt sätt bidra till barns och ungas sociala utveckling.

Idrott får barn, ungdomar och vuxna (även äldre vuxna) att utvecklas såväl fysiskt som 
mentalt, och därmed bidrar den till positiva hälsoeffekter, men framför allt om träningen tar 
hänsyn till idrottsutövarens egen kapacitet, sociala situation och biologiska och psykologiska 
mognad. Vidare utvecklas även den personliga förmågan att ta ansvar för och ställa krav på 
de verksamheter man deltar i, att kunna samverka inom en gruppgemenskap för att lösa 
uppkomna problem samt att våga ta sig an nya och svåra utmaningar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

En hallarena som är en plats för idrott, inkludering, utbildning, mötesplats för alla åldrar, 
mässor, utställningar, tävlingar och event är i linje med ett antal av kommunens styrande 
dokument:

 Program för social hållbarhet  - ökat innanförskap 
 Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2027
 Idrottspolitiskt program 
 Plan för funktionshinderpolitiska arbetet

I likhet med Agenda 2030, fastställer dessa vikten av idrott, fritidsaktiviteter och en plats där 
barn- och ungdomar och vuxna kan samlas. En plats där aktörer från idrottens 
professionella nivå till nybörjare, från privat till offentlig sektor, möts med idrotten, 
föreningslivet och gemenskapen som grund. 

Kungälvs kommuns Vision 2040 noterar följande: 

”Kultur och fritid Kungälvs varierande natur och rika kulturhistoriska arv ger kommunen 
sin identitet och särprägel. Vi skall vårda och utveckla miljön och kulturarvet så att 
människor kan njuta av och berikas av upplevelsen. Kulturen är en tillgång för tillväxt och 
utveckling. I Kungälv 2040 finns ett rikt och varierat kulturutbud och en utvecklad 
upplevelsenäring som lockar både kommunens egna invånare och turister. Kungälv är en 
kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i alla åldrar ska ha möjlighet till ett 
rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid.”

”Ett positivt klimat för entreprenörskap och nyföretagande bidrar till ett dynamiskt och 
varierat näringsliv. Kungälvs utveckling beror i hög grad på utvecklingskraften hos 
näringslivet i kommunen.”

”Kungälvs kommun har många idrottsföreningar, närmare 90 stycken med relativt goda 
förutsättningar för att bedriva sin idrott. Nationellt ligger Kungälv högt upp i statistiken när 
det gäller antalet barn och ungdomsaktiviteter som våra föreningar genomför i relation till 
antalet barn och unga i kommunen. Vi är stolta över vår bredd att vi har så många idrotter 
representerade hos oss samtidigt som många utövare och lag håller hög nationell eller 
internationell nivå. Idrottens roll i Kungälv skall ses som en resurs och en investering med 
återbäring.”
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Arenans utformning ska kunna möta kommuninvånarnas nutida och kommande behov. 
Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många 
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event 
samt ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och skötsel. Idrotten och 
föreningslivet skapar mötesplatser för individer som annars inte träffas. 

Hallarenan kommer inte endast att vara en arena för eliten. Det här är arenan för 
breddidrott för barn- och unga, folk mitt i livet och äldre. Sporter som bland annat 
handboll, innebandy, friidrott, gymnastik, hockey, bandy, konståkning, simning, futsal, 
basket, pingis, volleyboll kommer att finnas på samma plats. Målet är att föreningarna 
genom sitt aktiva deltagande i arbetet med arenan bidrar med sina behov och kunskaper 
men även att de ska söka de bidrag som är möjliga för föreningslivet att söka.

Arenan ska möjliggöra matcher med publik och cuper så som Bohus cup, lägerverksamhet 
för barn och unga, idrottsgymnasium med mera. Det är ett stort fokus på just barn och unga 
och arenan kommer inte bara vara en plats för sport utan även läxläsning, kultur, 
fritidsaktiviteter och likande.

Hela anläggningen ska vara tillgänglig så att personer med funktionsnedsättning kan delta i 
aktiviteterna och den ska främja utvecklingen av parasporter och kommunens dagliga 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommer att finnas på området och 
samarbeta med föreningarna.

Möjligheterna är stora för idrotten att på ett positivt sätt bidra till barns och ungas sociala 
utveckling och folkhälsa. Utöver positiva sociala effekter får idrotten barn, ungdomar och 
vuxna (även äldre vuxna) att utvecklas såväl fysiskt som mentalt, och bidrar den till positiva 
hälsoeffekter. Vikten av möjligheten att utöva idrott och fritidsaktiviteter fastställs bland 
annat i artikel 31 ”Vila och fritid” i FN:s konvention om barns rättigheter 
”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.”.

Barn- och ungdomsperspektivet har varit, och är, en av grundpelarna i arbetet med 
hallarenan. Såsom det fastställs i barnkonventionen, är det viktigt barn och ungdomar ges 
möjlighet att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. Syftet är att barn och 
unga inte endast får möjlighet att delta i arbetet genom föreningar, utan även genom andra 
kanaler såsom enkäter, elevråd och liknande. Detsamma gäller andra målgrupper för arenan, 
såsom personer med funktionshinder och seniorer. 

Arenan är ett idrottscentrum för folkhälsa och breddidrott, för livets alla skeden. En del 
äldre anläggningar fasas ut för att ersättas av hallarna på arenaområdet. Målet är en effektiv 
drift och en god service över en lång tid framöver. 

Ekonomisk bedömning
Prognos investeringsutgifter
Prognosen för investeringsutgiften för hallarna i arenan baseras på det innehållsbehov som 
arbetats fram tillsammans med föreningarna och förvaltningen. 



6 Arena Yttern - inriktningsbeslut - KS2021/1849-1 Arena Yttern - inriktningsbeslut : Arena Yttern - inriktningsbeslut

15(20)

För att beräkna kostnad per kvadratmeter har andra projekt omvärldsbevakats. I vissa fall har
även idrotternas specialförbund eller specialiserade aktörer byggbranschen tillfrågats för att
få fram en genomsnittlig kostnad per kvadratmeter. Beräkningarna innehåller kostnader för
grundläggning och  hallar med standardutförande. Antal kvadratmeter per idrott är beräknat
enligt SKR:s måttbok.

Dessutom har en prognos gjorts för behov av infrastruktur i form av gator,
dagvattenhantering, parker/ lekplatser mm. Delar av infrastrukturen i området ska betalas av
exploatörer vid en framtida marköverlåtelse av mark för bostäder och verksamhetslokaler.

I bild 3 nedan följer en sammanställning över prognosen för investeringskostnaden för
hallar och infrastruktur.

Bild 3: prognos investeringsutgiften

Prognos driftkostnader.
Driftkostnaden för en investering uppstår när den tas i bruk, dvs när verksamheten kan
starta och byggnaden eller anläggningen börjar driftas. För hallarna i arenan bedöms de
första driftkostnaderna med helårseffekt uppstå 2024 och 2025.

För att arbeta fram en prognos för kommande driftkostnader för hallarna i arenan har två
olika simuleringar gjorts av driftsekonomin. Den ena simulering baseras på en procentsats av
investeringen och är det beräkningssätt som används bland annat i kommunens investerings-
och driftsprogram. Den andra simuleringen baseras på branschnyckeltal per kvadratmeter
från Repab Fakta. För simhall och isrinkar har det varit svårt att få fram branschnyckeltal
för drift. Därför har driftkostnader uppskattats via befintliga kommunala driftkostnader och
omvärldsbevakning av andra anläggningars driftkostnader.
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Simuleringarna visar en prognos för driftkostnader som ligger mellan 29-33 mkr per år. 
Detta avser drift-och underhåll för hallarna och infrastruktur som tex gator och parker. En 
separat simulering av kapitalkostnader baserat på investeringen i arenan visar på en prognos 
på ca 36 mkr inklusive infrastruktur som gator och parker. Kapitalkostnaderna utgörs av en 
avskrivningsdel och en räntedel. Kapitalkostnaden uppstår när objektet tas i bruk. 
Avskrivningar redovisar anläggningstillgångars värdeminskning över tid och fördelar utgiften 
för att anlägga den som en kostnad under avskrivningstiden. Bild 4 nedan visar simuleringen 
av driftkostnader och kapitalkostnader baserat på antal kvadratmeter och 
investeringskostnader. 

Driftkostnaderna för arenan kommer att kunna minskas med intäkter genom att föreningar 
betalar taxor för hallarna, allmänheten betalar inträden för simhallen och företag och 
organisationer betalar hyror för att använda anläggningen för sin verksamhet. Exempel på 
företag kan vara babysimföretag, rehabföretag, restaurangföretag och evenemangsföretag. 

Det finns vissa utmaningar i att simulera en framtida intäkt eftersom det är beroende av hur 
arenan utformas och vilken nivå på taxor, inträden och hyror som beslutas. Vid en första 
simulering visar sig intäktsnivån kunna ligga runt 10 mkr per år. I de anläggningar som fasas 
ut uppgår intäkterna till ca 6,7 mkr per år.

Bild 4: prognos driftskostnader

Utfasning av nuvarande idrottslösningar
Uppdrag nr 16 för arenan i budgetdirektiv 2021-2022 innehåller 13 hållbara punkter för 
genomförandet. Punkt nr 1 uppger följande:
”Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning. 
Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel. ”
Driftkostnaderna i de befintliga idrottsanläggningar som kan fasas ut om arenan byggs har 
sammanställts i bild 5 nedan. Den befintliga driftkostnaden uppgår till ca 27 mkr om alla 
föreslagna anläggningar fasas ut. Här ska tilläggas att alla anläggningar inte kommer kunna 
fasas ut samtidigt. Målet är att inga anläggningar fasas ut förrän de ersatts av en annan 
lösning. Därutöver tillkommer att kommunen har en årlig kostnad för ersättningar till 
föreningarna när de hyr i andra kommuner för att det inte finns lediga halltider i Kungälv. 
År 2020 var det första året som föreningarna ansökte om detta och summan uppgick då till 
ca 100 000. Med tanke på att det var under pandemin kan summan förutsättas vara högre ett 

Driftsimulering arenan Simulering 1 (procentsatser) Simulering 2, nyckeltal från Repab

Funktion yta m2 totalpris dkk av investering (personal, drift) kr/m2  enligt Repab fakta ink PU
 Kapitalkostnad (ränta och 
avskrivning) simulerad 5% 

Bandyis och läktare 10000 70 000 000 kr 5 600 000 kr 4 200 000 kr
Hockeyrink (2st) och läktare (1st) 5600 100 000 000 kr 5 000 000 kr 5 376 000 kr
Förråd, omkl mm för ishallarna 7000 50 000 000 kr 2 500 000 kr 2 940 000 kr
Totalt IS 22600 220 000 000 kr 13 100 000 kr 12 516 000 kr 11 000 000 kr
Simhall plus läktare 3200 144 000 000 kr 7 200 000 kr 5 120 000 kr
Omklädning mm för simhall 5600 112 000 000 kr 3 360 000 kr 2 352 000 kr
Totalt sim 8800 256 000 000 kr 10 560 000 kr 7 472 000 kr 12 800 000 kr
Idrottshall med läktare + träningshall 3500 81 000 000 kr 2 430 000 kr 1 470 000 kr
Omklädning mm för idrottshall 4500 45 000 000 kr 1 350 000 kr 1 890 000 kr
Totalt Idrottshall 8000 126 000 000 kr 3 780 000 kr 3 360 000 kr 6 300 000 kr
Tennishall inomhus 3500 20 000 000 kr 1 000 000 kr 1 470 000 kr
Tennisplan utomhus 825 3 000 000 kr 150 000 kr 346 500 kr
Totalt tennis 4325 23 000 000 kr 1 150 000 kr 1 816 500 kr 1 150 000 kr
Konstgräs (1st) på yttern 7000 8 000 000 kr 640 000 kr 640 000 kr
Löparbana på yttern 3200 5 000 000 kr 250 000 kr 250 000 kr
Lekplats/utegym 1000 1 500 000 kr 120 000 kr 120 000 kr
Totalt arenan 39400 639 500 000 kr 29 600 000 kr 26 174 500 kr 31 975 000 kr
Infrastruktur arenaområdet 100 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 5 000 000 kr
Totalt 739 500 000 kr 32 600 000 kr 29 174 500 kr 36 975 000 kr

*Rödmarkerad: här saknas nyckeltal från Repab,
nyckeltal från omvärldsbevakning har använts
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normalt år. Om föreningarna får halltider i den egna kommunen bedöms kostnaden för
halltider i andra kommuner kunna minimeras.

Bild 5: sammanställning över driftkostnader för anläggningar som kan fasas ut

Alla kommunala idrottsanläggningar kan inte fasas ut då de ligger vid skolor eller har andra
funktioner än de som avses i arenan (tex konstgräs, kastplaner, utebad m fl.)

När en anläggning ska upphöra, det vill säga inte längre användas till verksamhet, behöver
den avvecklas. Om anläggningen rivs för att lämna plats för annan byggnation ska de
bokförda värden som kvarstår i anläggningen hanteras. Bokfört värde är det värde för
anläggningen som finns upptaget i balansräkningen. Det kvarstående bokförda värdet
hanteras vanligen genom att det tas upp som en engångskostnad det året som anläggningen
rivs.
Kostnaden för att hantera kvarstående bokförda värden i en anläggning som rivs bedöms
ofta mot en möjlig framtida exploateringsintäkt på samma plats. I bild 6 nedan redovisas en
sammanställning över bokförda värden på anläggningar som skulle kunna fasas ut, helt eller
delvis, vid en byggnation av arenan på Yttern.

Bild 6: bokförda värden år 2021 för anläggningar som helt eller delvis kan fasas ut

Prognos exploateringsinkomster inom arenaområdet
En prognos för möjliga exploateringsinkomster på arenaområdet visar att om priset på
marken är i det lägre spannet och det byggs 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter kan
inkomsten bli ca 188 mkr: Är ersättningen i det högre spannet kan inkomsten bli ca 213
mkr.

För att binda upp exploateringsinkomster i arenaprojektet behöver markanvisningsavtal
tecknas med exploatörer som bygger bostäder och lokaler. Det finns flera olika sätt att
anvisa marken och beslut om detta fattas politiskt.
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Arenaområdet är indelat i flera etapper av detaljplaner. Markanvisningsavtal kan tecknas i
den takt som detaljplanerna blir klara. Det innebär att inkomster från exploatering också
kommer att komma etappvis. Den sista etappen är dessutom beroende av hur
Marstrandsvägen kommer att utformas framöver. I bild 7 nedan finns en sammanställning
över prognos för exploateringsinkomster. Prognosen är baserad på att de fem föreslagna
etapperna i detaljplanearbetet genomförs. Etapperna innehåller både verksamhetslokaler och
bostäder.

Bild 7: prognos exploateringsinkomst

Finansieringsmodell för hallarna på Yttern
Kommunens tillgångar kan vara finansierade med eget kapital eller med lån. Rambudgetens
finansiella ramverk anger att intäkter från fastighetsförsäljning endast skall användas för att
minska kommunens skulder alternativt för att finansiera viktiga investeringar inom
välfärden

I samband med det årliga rambudgetarbetet presenteras en kassaflödesanalys. Den syftar till
att förtydliga hur kommunen finansierar investeringar, medfinansiering och exploaterings-
verksamhet. Det som kommunen inte kan finansiera genom sin verksamhet behöver lånas
upp.

Förvaltningens förslag till finansieringsmodell för hallarna på arenaområdet redovisas i bild
8 nedan.

Bild 8: förslag på finansieringsmodell

Finansieringsmodellen bygger på att byggnation av idrottshallar och delar av infrastrukturen
ska finansieras av kollektiven skatt och avgift och budgeteras i investerings-och
driftprogram.

Investeringar som inte kan finansieras av eget kapital innebär en upplåning. För att minska
behovet av upplåning behöver därför exploateringsinkomster bidra till finansiering av
investeringarna inom arenaområdet. Det finns möjligheter till exploateringsinkomster inom
arenaområdet som beskrivs ovan. Enligt dagens prognoser behövs det
exploateringsinkomster utöver arenaområdet för att lånebehovet ska hållas på en rimlig
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nivå. Detta ligger helt i linje med rambudgetens finansiella ramverk där intäkter från 
fastighetsförsäljning kan användas för att finansiera viktiga investeringar inom välfärden. 
Med fastighetsförsäljning menas här avyttring av kommunal mark för 
exploateringsändamål. 

I sammanhanget är viktigt att nämna att flödet av likvida medel, dvs inkomster och utgifter, 
för arenan och fastighetsförsäljningar måste ske koordinerat för att inte öka lånebehovet. 
Det innebär att inkomster och utgifter behöver komma tidsmässigt samtidigt. Det kommer 
även att finnas ett behov att låna för arenabyggnationen men genom att använda 
exploaterings-intäkter minskas lånebehovet framöver.

Kungälvs idrottsföreningar har möjlighet att bidra ekonomiskt till utvecklingen av arenan 
och arenaområdet genom att ansöka om investeringsbidrag från bland annat 
Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden med flera. Storleken på dessa bidrag är dock 
begränsade och därför har ingen procentsats fördelats på föreningarna i 
finansieringsmodellen. Det finns en rad förutsättningar och kriterier som ska vara uppfyllda 
för att föreningarna ska kunna söka. Förvaltningen kommer att samordna ansökningar och 
stötta föreningarna i ansökningsprocessen.

Finansieringsmodellen är endast en modell för finansiering och inte ägande. Om föreslagen 
finansieringsmodell antas innebär det att kommunen bygger och äger hallarna i 
arenaområdet. Att en viss del av hallarenan finansieras med exploatering innebär att 
marköverlåtelser sker till privata byggherrar och att inkomster från detta ska bidra 
tillkommunens likviditet och därmed till minskat lånebehov för hallarna. Byggherrar som 
får en markanvisning på arenaområdet eller annat område i kommunen får alltså ingen 
ägarandel eller rådighet över arenan utan endast sin egen exploatering. 

Finansieringsmodellen behöver arbetas in i rambudget 2023 - 2026 med utblick mot 2030. 
Det avser de ekonomiska konsekvenserna för både drifts- och investeringsbudgeten samt hur 
exploateringsverksamheten ska bidra till att minska lånebehovet.

Rambudgeten beslutas politiskt i mars/april årligen. Alla beslut om marköverlåtelser i 
exploateringssyfte beslutas politiskt. Eventuella IOP-avtal eller andra avtal som rör 
överenskommelser med föreningarna beslutas politiskt.

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i tjänsteskrivelse 

daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022 
arbeta in arenaprojektet i enlighet med föreslagen finansieringsmodell i 
kommande investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026 med 
utblick mot 2030.

2. Förvaltningen får i uppdrag att löpande rapportera status i projektet till 
kommunstyrelsen.  

3. Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag till 
beslut.
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Förslag till kommunfullmäktige 

1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i 
tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 
2021-2022. 

2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i 
rambudget 2023-2026 med utblick 2030.

Haleh Lindqvist Åsa Berglie
kommundirektör Projektchef

Expedieras till: 
Pia Jakobsson, Anders 
Holm, Åsa Berglie

För kännedom till: 
Rickard Holmgren
Fredric Norrå
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KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 322/2021

Arena Yttern - inriktningsbeslut (Dnr KS2021/1849)

Den 15 april 2020 antog kommunstyrelsen sitt budgetdirektiv för 2021-2022. I 
budgetdirektivets uppdrag nummer 16 fastställer kommunstyrelsen följande uppdrag till 
förvaltningen; ”Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid”. 
Kopplat till uppdraget i budgetdirektivet finns 13 hållbara utgångspunkter som kommer att 
ligga som grund för förvaltningens fortsatta arbete. Vidare kopplas även uppdrag nummer 
31 budgetdirektiv 2021-2022, ”Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv-Ytterby”, 
in i arbetet med hallarenan. Arbetet med hallarenan och dess innehåll sker även inom ramen 
för uppdrag nummer 25 ”Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena 
enligt beskriven intention” i Kungälvtrions budgetdirektiv 2020-2022. 

Hösten 2020 återstartade arbetet med detaljplanen för Ytternområdet i enlighet med uppdrag 
nummer 16, punkt 8 i budgetdirektiv 2021-2022. Detaljplanearbetet kommer att delas in i 
etapper. Målet är att etapp 1 som innehåller idrottshallarna och centrumfunktioner ska ut på 
samråd under kvartal 1 2022. 

En grund i arbetet med arenan har varit dialoger mellan förvaltning, föreningar och 
näringsliv. Målet med arbetet och dialogerna har varit att ta vara på nutida och kommande 
behov för att skapa en långsiktig, hållbar och effektiv lösning på föreningarnas, invånarnas 
och näringslivets behov. Hallarenan kommer inte endast vara en arena för elitidrott, utan en 
arena för breddidrott för barn- och unga, folk mitt i livet och äldre. Det sker även ett 
samarbete med pensionärsföreningarna om idrott och andra aktiviteter som kan utövas och 
ske på arenan. Hela anläggningen ska vara tillgänglig så att personer med 
funktionsnedsättning kan delta i aktiviteterna och den ska främja utvecklingen av 
parasporter. Fokus ligger därmed inte endast på idrott utan även på social hållbarhet 
inklusive folkhälsa. Utöver föreningarnas behovsbeskrivningar har förvaltningen arbetat med 
behovet av kommunala verksamhetslokaler för Bildning och Lärande och Trygghet och Stöd. 

Baserat på behovsbeskrivningen från föreningarna och behovet av verksamhetslokaler för 
förvaltningens sektorer har volymer för arenan arbetats fram. Prognosen för 
investeringskostnaden för hallarna i arenan baseras på dessa volymer. För att beräkna 
kostnad per kvadratmeter har kostnader för andra projekt omvärldsbevakats. Antal 
kvadratmeter per idrott är beräknat enligt SKR:s måttbok. Den föreslagna 
finansieringsmodellen för arenan bygger på att byggnation av idrottshallar och delar av 
infrastrukturen ska finansieras av kollektiven skatt och avgift och budgeteras i investerings-
och driftprogram.  Investeringar som inte kan finansieras av eget kapital innebär en 
upplåning. För att minska behovet av upplåning behöver därför exploateringsinkomster 
bidra till finansiering av investeringarna inom arenaområdet. Om föreslagen 
finansieringsmodell antas innebär det att kommunen bygger och äger hallarna i 
arenaområdet.

Förslag till kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

1. Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022 
arbeta in arenaprojektet i enlighet med föreslagen finansieringsmodell i 
kommande investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026 med 
utblick mot 2030.

2. Förvaltningen får i uppdrag att löpande rapportera status i projektet till 
kommunstyrelsen.  

3. Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag till 
beslut.

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i 

tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 
2021-2022. 

2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i 
rambudget 2023-2026 med utblick 2030.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arena Yttern – inriktningsbeslut

Yrkanden:
Miguel Odhner (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. Punkt två omformuleras till 
följande: Förvaltningen får i uppdrag att månatligen rapportera status, med mål och 
ekonomi i projektet/delprojekt till kommunstyrelsen.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Miguel Odhners (S) yrkande.

Beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022 
arbeta in arenaprojektet i enlighet med föreslagen finansieringsmodell i 
kommande investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026 med 
utblick mot 2030.

2. Förvaltningen får i uppdrag att månatligen rapportera status, med mål och 
ekonomi i projektet/delprojekt till kommunstyrelsen. 

3. Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag till 
beslut.

Förslag till kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i 
tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 
2021-2022. 

2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i 
rambudget 2023-2026 med utblick 2030.

__________

Expedieras till: 
Pia Jakobsson, Anders Holm, Åsa Berglie

För kännedom till: Rickard Holmgren
Fredric Norrå
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 ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 45/2021 

Arvodering och ersättningar i AB Kongahällas styrelse (KS2021/1843) 
 

Arvodesnämnden för dialog om arvodering och ersättningar för styrelsen i bolaget AB 
Kongahälla inför att bolaget ska bli moderbolag för den kommande bildningen av en koncern. 
Nämndens ledamöter diskuterar frågan utifrån det förslag till beslut om koncernbildning och 
bolagspolicy som kommunstyrelsen beslutade om 2021-10-20. Bolagspolicyn anger följande 
gällande sammansättning av styrelse: 
 
I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i förekommande fall 
suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. Moderbolagets styrelse bör vara representerat i 
dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form av presidium. 
 
Arvodesnämnden har i uppgift att bereda arvodesfrågor. I beslut från Kommunfullmäktige 
den 1 juli 2021 står följande: 
 
6. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i 
AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i 
samband med förvärvet eller förändringen.  
 
Arvodesnämnden har därav i uppgift att till kommunfullmäktige föreslå ersättningar och 
arvoden för styrelsen i Aktiebolaget Kongahälla. Arvodesnämnden är överens om att föreslå 
följande till Kommunfullmäktige: 
 
1. De fasta arvodena för ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 
Aktiebolaget Kongahälla baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i 
kommunen.
2. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla 
har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning utbetalas i 
form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning 
och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt 
kommunallagens kap 4. § 12–18. 
3. Ordföranden i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 15%.  
4. 1:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10% 
5. 2:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10% 
6. Ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5% 
7. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5% 
8. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
9. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är 
heltidsarvoderade av Kungälvs Kommun skall inga ersättningar eller arvoden utgå. 
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 ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. De fasta arvodena för ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 
Aktiebolaget Kongahälla baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i 
kommunen.
2. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla 
har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning utbetalas i 
form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning 
och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt 
kommunallagens kap 4. § 12–18. 
3. Ordföranden i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 15%.  
4. 1:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10% 
5. 2:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10% 
6. Ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5% 
7. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5% 
8. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
9. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är 
heltidsarvoderade av Kungälvs Kommun skall inga ersättningar eller arvoden utgå. 
__________ 
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Handläggarens namn
Denis Nähring 

11/15/2021

Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla (Dnr KS2015/1732-125)
Sammanfattning
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade 
på klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda 
tävlingsvillkor. Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta 
markanvisningsavtal.

Genom tecknandet av markanvisningsavtalet regleras bl.a. att motparten erhåller en option 
att få köpa kvarter 7 under förutsättning att anbudet följs samt villkoren kring kommande 
detaljplan. 

Markanvisningsavtalet ersätts senare, inför antagandet av den kommande detaljplanen, av ett 
marköverlåtelseavtal som än mer i detalj reglerar villkoren för genomförande av 
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till bolaget. Vissa av villkoren i kommande 
marköverlåtelseavtal har dock redan tagits upp i detta markanvisningsavtal för att minska 
utrymmet för framtida missförstånd och för att låsa bolaget till deras vinnande anbud.

I markanvisningsavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen 
preliminärt uppgår till ca 103 MSEK, att bolaget ska erbjuda 10% av bostadsrätterna som 
hyrboköp och att bolaget bl.a. ska bygga bostäder med särskild service.

Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för kvarter 7 med syfte att 
pröva vinnande anbuds lämplighet.

Juridisk bedömning 
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud bäst 
uppfyllde av kommunen ställda villkor och som därför utgjort utgångspunkt för 
markanvisningsavtalets villkor.

Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom 
skall beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen 
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skall vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt 
att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att 
kommunen ej skall sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa 
till ett pris som överstiger marknadspriset. 

Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa att 
motpartens anbud är marknadsmässigt vilket visat sig vara fallet.

Bakgrund
Kongahälla är ett stort nytt bebyggelseområde i centrala Kungälv. Västra delen av området 
blev färdigställt under 2021 medan den östra delen påbörjas under nästa år. Samtliga kvarter 
har tidigare sålts av kommunen till olika byggbolag. Kvarter 7, som är beläget utanför ICA 
Maxis huvudentré intill Evenemangstorget, är det sista kvarvarande bostadskvarteret i 
kommunal ägo.

I ett led av ny och hög stadsbebyggelse inom Kongahällaområdet har kommunen för avsikt 
att, i en ny detaljplan, pröva högre bebyggelse (ca 16 våningar) i kvarter 7 än vad nuvarande 
detaljplan medger (ca 5 våningar).

Kommunen utformade därför ramar och villkor för en öppen markanvisningstävling för att 
få fastighetsmarknadens förslag på lämplig bebyggelse. Parallellt utlyste kommunen också en 
markanvisningstävling för byggrätten inom detaljplanen Klocktornet 36 och del av Gärdet 
1:3 mfl i Liljedal. Tävlingarna pågick från slutet av juni t.o.m. sista september år 2021 och 
12st respektive 18st förslag inkom till kommunen i Kongahälla respektive Liljedal.

Tävlingsförutsättningar som kommunen ställde var diverse grundkrav för att bl.a. säkerställa 
anbudsgivarnas ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet och att behörig 
firmatecknare ställer sig bakom inskickat förslag.

Anbudsgivarna fick fylla i fakta (pris, antal BTA, antal lgh, kontaktuppgifter mm) i ett 
anbudsformulär samt presentera sitt förslags vision och intention genom beskrivningar, 
kartmaterial och gestaltningsbilder. För att anbuden skulle ses som kompletta krävdes också 
två färdigställda referensprojekt och en projekttidplan.

Det anbuden utvärderades på, vilket också framgick av tävlingsförutsättningarna, var 
följande parametrar:

 Pris
 Gestaltning
 Parkeringslösning
 Miljö
 Sociala bostäder
 Genomförande

Kommunen har varit tydliga med att kommunen förbehåller sig möjligheten att slå ihop 
anbuden i Kongahälla och Liljedal till ett paket eller dela upp dem i två delar beroende på 
vilket som sammantaget för kommunen blir bäst.
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Ett utkast till markanvisningsavtal för Kongahälla och marköverlåtelseavtal för Liljedal har 
funnits med bland tävlingsmaterialet och anbudsgivarna har, genom inskickat anbud, 
accepterat villkoren i avtalen.

Förvaltningen har, efter gedigen utvärdering av samtliga inkomna anbud, kommit fram till 
att Magnolia Fastighetsutveckling AB (Magnolia) har de bäst lämpade anbuden i båda 
tävlingarna. 

Följaktligen föreslås markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal tecknas med Magnolia 
avseende kommunala byggrätter inom Kongahälla respektive Liljedal.

Därutöver behöver Magnolias förslag för kvarter 7 prövas i en ny detaljplan.

Verksamhetens bedömning
Magnolias anbud för kvarter 7 i Kongahälla uppfyllde kraven för utvärderingsparametrarna 
genomförande, sociala bostäder, miljö och parkeringslösning på ett godtagbart sätt likt de 
flesta andra anbuden i tävlingen.

Priset som Magnolia erbjuder att betala för kvarter 7 ligger i den övre delen av spannet över 
inkomna anbud.

Den avgörande faktorn till att Magnolias anbud gick vinnande ur tävlingen är deras 
välgestaltade bebyggelseförslag som förvaltningen anser vara klart bäst av samtliga inkomna 
förslag med följande motivering:

Välavvägd variation som är sammanhållen av fasadmaterialet trä. Material tillsammans med 
vald fönstring skänker lätthet till den något massiva volymen. Annonsering mot torg genom 
direktkontakt mellan det och gård fungerar stimulerande för båda funktionerna. Gårdens 
begränsade yta kompenserad till fullo av takterrasser, rika på olika användningar. Händelser 
runt hela bottenvåningen, dessutom i föredömligt markerad sockelvåning i balans med 
resten av kvarteret upptill.

Genom tecknandet av markanvisningsavtalet regleras bl.a. att Magnolia erhåller en option att 
få köpa kvarter 7 under förutsättning att anbudet följs samt villkoren kring kommande 
detaljplan. Markanvisningsavtalet ersätts senare, inför antagandet av den kommande 
detaljplanen, av ett marköverlåtelseavtal som än mer i detalj reglerar villkoren för 
genomförande av projektet/anbudet och marköverlåtelsen till Magnolia. Vissa av villkoren i 
kommande marköverlåtelseavtal har dock redan tagits upp i detta markanvisningsavtal för 
att minska utrymmet för framtida missförstånd och för att låsa Magnolia till deras vinnande 
anbud.

I markanvisningsavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl gatukostnadsersättningen 
preliminärt uppgår till ca 103 MSEK, att Magnolia ska erbjuda 10% av bostadsrätterna som 
hyrboköp och att Magnolia bl.a. ska bygga bostäder med särskild service.

Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.
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För att kunna förverkliga Magnolias förslag krävs en planändring av den befintliga 
detaljplanen för Kongahälla Östra avseende kvarter 7. Denna prövning bör påbörjas inom 
kort varför förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om planstart.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Genom att integrera bostäder med särskild service i ett större bostadskomplex skapas inte 
bara trygg omsorg utan också möjligheter till möten mellan människor med och utan behov 
av särskild service.

5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Både inför och under markanvisningstävlingen har dialog förts med berörd ägare av 
grannfastigheten (ICA). I samband med upprättande av kommande detaljplan kommer 
omfattande dialog och samarbete med Magnolia och ICA föras.

6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Den välfungerande projektorganisationen för projekt Kongahälla samt etablerad samordning 
och samarbete med övriga exploatörer bäddar för en bra samordning mellan infrastruktur, 
närliggande byggprojekt och utbyggnaden av kvarter 7.

7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Kvarter 7 ansluts till Kongahällas sopsugsanläggning vilken uppmuntrar till sortering samt 
leder till minskade transporter. Genom kommunens parkeringsnorm uppmuntras 
exploatören att minska parkeringsbehovet genom klimatsmarta lösningar, såsom laddstolpar, 
västtrafikkort samt bil- och cykelpooler. Dessa lösningar har Magnolia också framhävt i sitt 
anbud.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Som ovan nämnts kommer Magnolia utveckla ett hållbart projekt genom klimatsmarta 
parkeringslösningar och materialval. Under kommande detaljplanearbete kommer 
miljömålen att prövas och lösningar beskrivas. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Markanvisningsavtalet och Magnolias anbud förhåller sig väl till gällande styrdokument. 
Detaljplanen ska arbetas fram utifrån gällande styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Med tanke på att kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling har 
näringslivet, närmare bestämt samtliga fastighetsbolag, haft möjligheten att delta. Genom en 
rättvis utvärdering har sedermera Magnolias förslag korats till vinnare varför 
markanvisningsavtal föreslås tecknas med bara det bolaget.
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Om anbudet kan förverkligas genom den kommande detaljplaneprocessen skapas ett stort 
överskott för skattekollektivet genom stora intäkter av markförsäljningen mot relativt små 
kostnader i form av detaljplanearbete och troligtvis låga exploateringskostnader.

En detaljplaneprocess sker enligt Plan- och bygglagen som föreskriver en slags demokratisk 
process där diverse olika typer av sakägare får tycka till.

Någon nämnvärd direkt påverkan utifrån ett barnperspektiv ser inte förvaltningen just nu. 

Ekonomisk bedömning
Om detta markanvisningsavtal sedermera mynnar ut i en lagakraftvunnen detaljplan och 
giltigt marköverlåtelseavtal med samma eller liknande bebyggelseförslag och köpeskilling 
som framgår av Magnolias anbud blir köpeskillingen 103 MSEK. Om exploatören väljer att 
öka byggrätten kan intäkterna öka med ytterligare 6 MSEK.

Tidigare prognos var drygt 40 MSEK baserat på den byggrätten som finns i nuvarande 
detaljplan.

Förvaltningen bedömer att ovan nämnd intäkt kommer under år 2024. Kostnader för arbetet 
med detaljplanen samt dess genomförande bedöms vara relativt låga och uppstår löpande 
under tiden fram till och med samt efter år 2024. 

Förslag till beslut
1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling AB 

godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

markanvisningsavtalet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarter 7 i Kongahälla.

Anders Holm Fredric Norrå
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef planering och myndighet

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Markanvisningsavtal Kvarter 7 version 2021-11-01

1
Sign:_______

Mellan  Magnolia Fastighetsutveckling AB, org.nr: 559314-7357, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg,
nedan kallad Exploatören, och  Kungälvs Kommun, org.nr 212000-1371, 442 81 Kungälv, nedan kallad
Kommunen, gemensamt kallade Parterna, träffas härmed följande

MARKANVISNINGSAVTAL
Avseende kvarter 7 i Kongahälla i Kungälvs kommun.

Innehåll:

MARKANVISNINGSAVTAL ........................................................................................................................1
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Till detta Markanvisningsavtal hör bilagda handlingar:

Bilaga 1: Exploatörens anbud, daterat 2021-09-30
Bilaga 2: Tävlingsförutsättningar inkl. frågor och svar
Bilaga 3: Karta över kvarter 7
Bilaga 4: Definition av BTA

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
A1. Bakgrund och syfte
Kommunen har utlyst en markanvisningstävling, se  bilaga 2, för kvarter 7 där Exploatörens anbud
som framgår av  bilaga 1 och nedan kallas ”Anbudet” valdes som vinnare.

Detta Markanvisningsavtal reglerar villkoren inför kommande ändring av gällande detaljplan,
markanvisning till Exploatören och genomförandet av byggnationen inom kvarter 7 i Kongahälla.

Ett marköverlåtelseavtal som än mer detaljerat reglerar överlåtelsen och genomförandet kommer att
tecknas innan Detaljplanen antas.
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A2. Område och förutsättningar
Det området som omfattas av detta markanvisningsavtal utgörs huvudsakligen av kvarter 7 i
Kongahälla som i sin tur utgörs av fastigheten Karolinen 1 och en del av fastigheten Gärdet 1:20, se
rödmarkerat område på  bilaga 3.

Kvarter 7 utgörs av kvartersmark med bostadsändamål i gällande detaljplan. I kvarterets markplan får
handel och parkering finnas. Kommunen har i avtal med ICA Fastigheter och McDonalds kommit
överens om att parkering i markplan av kvarter 7 ska anordnas och förvaltas av en
gemensamhetsanläggning till förmån för ICA, McDonalds och Kommunen.

Detta markanvisningsavtal omfattar också sådana åtgärder utanför kvarter 7 som föranleds av
Exploatörens byggnation.

B. DETALJPLAN
B1. Förutsättningar och beskrivning
Kvarter 7 ingår i gällande detaljplan Kongahälla Östra där genomförandetiden upphörde 2021-07-14.
Byggrätten är ca 6700 kvm BTA och utgörs av ett nästintill slutet kvarter i 4-5 våningar med handel
och parkeringsplatser i markplan.

Kommunen avser att ändra gällande detaljplan avseende befintlig byggrätt för kvarter 7 för att
möjliggöra Anbudet. Den nya detaljplanen kallas i detta avtal för ”Detaljplanen”.

Exploatören har inkommit med förslag om att öka byggrätten med 1000 kvm BTA utöver de 10719
kvm BTA bostäder som framgår av Anbudet vilket ska prövas i Detaljplanen.

B2. Plan- och bygglovsavgift
När Exploatören har erlagt köpeskillingen enligt detta avtal och kommande marköverlåtelseavtal ska
Exploatören inte betala planavgift för kvarter 7. Exploatören betalar däremot bygglovsavgift enligt
vid debiteringstillfället gällande taxa.

C. MARKANVISNING
C1. Markanvisning
Kommunen markanvisar härmed kvarter 7 till Exploatören som därmed ges en exklusiv rätt att
tillsammans med kommunen arbeta fram Detaljplanen och får möjlighet att ensam förhandla med
Kommunen om att teckna kommande marköverlåtelseavtal samt därefter bli ägare till kvarter 7.

För denna rättighet ska Exploatören betala ett engångsbelopp om 500 000 kr till Kommunen.
Kommunen behåller hela beloppet om markanvisningen inte resulterar i ett tecknat
marköverlåtelseavtal. Om markanvisningen fullföljs genom tecknat marköverlåtelseavtal ska avgiften
avräknas köpeskillingen.

Kommunen skickar faktura på 500 000 kr efter att båda parter har undertecknat detta avtal.

D. KÖPEVILLKOR I KOMMANDE MARKÖVERLÅTELSEAVTAL
D1. Köpeskilling och gatukostnadsersättning
Den preliminära köpeskillingen och gatukostnadsersättningen för kvarter 7 är 34 300 800 respektive
68 601 600 kronor baserat på Anbudet om totalt 10719 kvm BTA á 9600 kr per kvm BTA för ändamål
bostadsrätter och/eller hyresrätter inkl gatukostnadsersättningen.

I det fall skillnad föreligger mellan förslaget i Anbudet enligt ovan och slutlig medgiven byggrätt enligt
beviljat bygglov enligt Detaljplanen skall en reglering av köpeskillingen ske med indexjusterat pris per
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kvm BTA för ändamål bostadsrätter och/eller hyresrätter vid utökning alternativt minskning av
byggrätten. Justering för minskning av byggrätten i förhållande till Anbudet får dock inte understiga
95% av Detaljplanens totala byggrätt i kvm BTA för ändamål bostad.

Om det blir lokaler och/eller bostäder med särskild service i kvarter 7 ska en värdering för dessa
specifika ändamål göras inför antagandet av Detaljplanen. Denna värdering kommer läggas till grund
för köpeskilling av dessa ytor som Exploatören betalar till kommunen utöver ovan angiven
köpeskilling.

Vid beräkning av byggrätt uttryckt i kvm BTA enligt ovan skall hänsyn tas till punkt I, Mätning av
bruttoarea.

Köpeskillingen och gatukostnadsersättningen ska indexregleras från tidpunkten för detta avtals
undertecknande fram till betalningstidpunkt av slutlikviden och gatukostnadsersättningen.
Justeringen ska göras utifrån prisutvecklingen som framgår av Svensk Mäklarstatistik för
bostadsrätter inom Stor-Göteborg.

D2. Köpeskillingens och gatukostnadsersättningens erläggande
Köpeskillingen och gatukostnadsersättningen skall erläggas av Exploatören mot faktura genom
insättning på av Kommunen anvisat konto enligt följande:

- dellikvid om 10% av den preliminära köpeskillingen och 10% av gatukostnadsersättningen erläggs
inom 30 dagar efter att kommande marköverlåtelsesavtal tecknats och blivit giltigt genom
kommunalt beslut.

- slutlikvid, motsvarande den slutligt justerade köpeskillingen med medgiven yta kvm BTA enligt
bygglov och eventuella tillägg för verksamhetslokaler eller bostäder med särskild service, reducerad
med dellikvider enligt denna punkt och punkt C1 ovan, erläggs inom 30 dagar efter det att bygglov
beviljats.

- resterande 90% av den slutgiltigt indexjusterade gatukostnadsersättningen erläggs inom 30 dagar
efter det att bygglov beviljats.

D3. Köpebrev
När Exploatören betalat hela gatukostnadsersättningen och hela köpeskillingen för kvarter 7 skall
Kommunen överlämna kvitterat köpebrev för Karolinen 1 och del av Gärdet 1:20 till Exploatören som
bekräftelse på fullgjord betalning.

D4. Tillträde
Tillträde till kvarter 7 sker så snart slutlikvid har erlagts enligt ovan. Denna dag kallas Tillträdesdagen.
Exploatören har rätt att efter överenskommelse med Kommunen genomföra erforderliga
undersökningar inom kvarter 7 innan Tillträdesdagen. Själva byggnationen av kvarter 7 får dock inte
starta tidigare än vad som framgår av punkt J1 nedan om inte Parterna kommer överens om annat.

Om exploateringen inte fullföljes förbinder sig Exploatören att återställa marken i ursprungligt skick,
om Kommunen så fordrar.

D5. Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelskattskostnader betalas i sin helhet av Exploatören.
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D6. Avräkning
Kommunen svarar för skatter, räntor och andra utgifter samt inkomster för kvarter 7 till den del de
belöper på tiden före Tillträdesdagen. Exploatören svarar för sådana kostnader och inkomster från
och med Tillträdesdagen.

E. FASTIGHETSBILDNING
Det krävs en fastighetsreglering för att bilda en fastighet som utgörs av all kvartersmark i kvarter 7.
Exploatören och Kommunen ska efter samråd ansöka om lämplig fastighetsbildning. Kostnader för
denna fastighetsbildning samt eventuella övriga nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder betalas av
Exploatören.

Exploatören blir, efter godkänd ansökan hos Inskrivningsmyndigheten, lagfaren ägare till kvarter 7
efter att Detaljplanen vunnit laga kraft, köpeskillingen till fullo är betalad, Kommunen utfärdat
köpebrevet och fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

Parterna ska därutöver teckna ett avtalsservitut för sopsugsanläggning som kvarter 7 ska anslutas till.
Detta avtalsservitut ska inskrivas i fastighetsregistret vilket Kommunen ansvarar för och bekostar.

F. ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR
F1. Allmän platsmark
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom gällande detaljplan Kongahälla Östra samt
intilliggande detaljplaner. Kommunen har byggt ut merparten av området och ansvarar också för
återstående utbyggnad av alla anläggningar inom allmän platsmark.

Utformningen av den allmänna platsmarken ska i stora drag följa de gestaltningsprinciper som tagits
fram i samband med detaljplanen för Kongahälla Östra om inte annat arbetas fram under
Detaljplanens framtagande.

F2. VA-anläggningar
Enligt punkt H1 i detta avtal.

F3. Parkering
Exploatören avser att lösa hela parkeringsbehovet inom eget kvarter i enlighet med vid var tid
gällande parkeringsnorm för centrala Kungälv.

Exploatören ges dock möjlighet att, genom tecknande av separat avtal, friköpa parkeringsplatser av
Kommunen för att täcka parkeringsbehovet. Kostnad för friköp av en parkeringsplats uppgår i juni
2021 till 260 000 kronor. Beloppet ska betalas 30 dagar efter att bygglov för kvarter 7 är beviljat och
indexregleras med KPI fram till dess betalning sker.

Kommunen har i avtal med ICA Fastigheter och McDonalds kommit överens om att ca 24st
parkeringsplatser i markplan av kvarter 7 ska anordnas och förvaltas av en gemensamhetsanläggning
till förmån för ICA, McDonalds och Kommunen. Detta utgör utgångspunkten och ska utredas vidare
under arbetet med Detaljplanen.

G. HUSBYGGNATION
G1. Husbyggnation och upplåtelseformer
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom kvarter 7 och ska följa de gestaltningsprinciperna som
framgår av Anbudet och Detaljplanen.
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Eftersom Anbudet valdes som vinnande bidrag i markanvisningstävlingen är det av yttersta vikt att
ovanstående följs. Avvikelser från detta kan resultera i vite vilket kommer förtydligas i kommande
marköverlåtelseavtal.

Exploatören har lyft önskemål om att eventuellt upplåta alla eller delar av bostäderna som
hyresrätter vilket är ett avsteg från markanvisningstävlingen och Anbudet. Kommunen accepterar
dock härmed detta eventuella avsteg utan vitesföreläggande då det följer Kommunens direktiv för
Kongahällaprojektet och då Exploatören accepterar att betala kvadratmeterpriset för bostadsrätter
även för upplåtelseform hyresrätter enligt punkt D1 ovan.

G1.1. Bostäder med särskild service
Under tävlingens gång har Kommunen identifierat behovet av bostäder med särskild service. Om det
under arbetet med Detaljplanen inte framkommer några omöjliga hinder mot den formen av
bostäder i kvarter 7 ska Exploatören tillse att iordningsställa en hyresenhet i form av en gruppbostad
om minst 6st lägenheter inkl tillhörande allmänna ytor, förråd och personalutrymmen.

G2. Tidplan
Tidplan framgår i punkt J1 i detta avtal och av Exploatören inlämnat Anbud.

H. TEKNISK FÖRSÖRJNING
H1. VA-anslutning
Kommunen har byggt ut anläggningar för allmänt vatten och avlopp fram till kvarter 7 och ska, i
samråd med exploatören, upprätta förbindelsepunkter. Exploatören ansluter till VA i det av
Kommunen anvisade läget.

H2. Dagvatten
Kommunen har byggt ut det allmänna dagvattennätet och en avsättning för kvarter 7 finns utbyggt.
Exploatören ansvarar för dagvattenhanteringen inom kvarter 7 vilken ska ske enligt Kommunens
gällande dagvattenpolicy vid tidpunkten för åtgärden.

H3. Betalning av anslutningsavgift för vatten, dagvatten och avlopp
Anslutningsavgift för vatten, dagvatten och avlopp betalas av Exploatören enligt vid varje
debiteringstillfälle gällande taxa.

H4. Värme
Kvarter 7 ska anslutas till befintligt fjärrvärmenät som ägs av Kungälv Energi AB och har byggts fram
till kvarteret. Anslutningsavgifter betalas av Exploatören efter överenskommelse med Kungälv Energi
AB.

H5. El för kraft och belysning
Kvarter 7 ska anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälv Energi AB och finns framdraget till
kvarteret. Anslutningsavgifter betalas av Exploatören efter överenskommelse med Kungälv Energi
AB.

H6. Bredband
Kvarter 7 ska anslutas till befintligt nät för bredband som finns framdraget till kvarteret.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören efter överenskommelse med berörd leverantör.
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H7. Avfallshantering och sopsug
Både bostäderna och verksamhetslokalerna i kvarter 7 ska anslutas till befintlig sopsugsanläggning
som finns framdraget till kvarter 7. Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnaden av
anläggningen inom kvarter 7.

I övrigt gäller avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2015-09-10(§ 241/2015). I det fallet
nya föreskrifter antas av Kommunen före Exploatören påbörjar sin byggnation ska självklart de nya
gälla istället.

För anslutning till den befintliga sopsugsanläggningen erlägger Exploatören 3 425 000 kr exkl moms
till Kommunen. Ett särskilt avtalsservitut som reglerar ansvaret kommer att tecknas mellan parterna.

I. MÄTNING AV BRUTTOAREA (m2 BTA)
I detta avtal är all BTA lika med BTA ovan mark samt ljus BTA. Vad som tolkas in i BTA definieras
närmare i  bilaga 4.

J. GENOMFÖRANDE
J1. Tidplan
Byggnation av kvarter 7 får påbörjas när Detaljplanen har vunnit laga kraft men tidigast januari 2024.
Exploatören ska därefter se till att skyndsamt söka bygglov och därefter påbörja byggnationen och
avsluta den inom maximalt tre år för att inte belastas med vite i enlighet med kommande
marköverlåtelseavtal.

J2. Organisation för genomförande
För genomförandet av kvarter 7 samt övriga obebyggda kvarter inom närområdet har Kommunen
och Exploatörerna samordningsmöten där allt från logistik, avtal, etableringsytor till utbyggnad av
allmän platsmark mm stäms av. Även andra former av samarbete och möten är och kan bli aktuella.

Exploatören ska tillsätta de resurser som erfordras för att delta i samordningen och samarbetet.

J3. Bygglogistik
Exploatören skall med sina åtaganden säkerställa en god stadsmiljö samt en fungerande
infrastruktur. Arbetsområdet samt transporter till och från byggarbetsplatsen får inte avsevärt hindra
framkomligheten för:

- Räddningstjänsten utryckningsmöjligheter.
- ICA Maxis samt övriga butikers verksamheter och kunder. ICA Maxis huvudentré vetter mot

kvarter 7 och ska kunna användas utan störning under hela byggtiden.
- Tredjeman gällande bil-, gång- och cykeltrafik. Tredjeman ska kunna trafikera på Hansagatan

väster om kvarter 7.
- Av- och pålastning av transporter får endast ske inom etableringsyta och arbetsområde vars

avgränsning bestäms vid senare tidpunkt.

Vid flera samtidigt pågående entreprenader inom Kongahälla skall alla exploatörer tillsammans med
Kommunen samordna en gemensam och kostnadseffektiv bygglogistik. Kostnaden för detta samt
Kommunens kostnad för administration, under den perioden Exploatörens arbete pågår, fördelas
mellan alla inblandade exploatörer.

Större och långvarigt bestående provisoriska vägar, trafikomläggningar, provisoriska
parkeringsplatser och andra arrangemang såsom iordningsställande av etableringsytor,
säkerhetsåtgärder och erforderliga återställningsarbeten som föranletts av Exploatörens byggnation
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och som erfordras för att befintliga verksamheter inom och utanför kvarter 7 ska fungera under
byggnationen ska ombesörjas och bekostas av Exploatören.

J4. Etableringsutrymme och upplag
För nyttjande av Kommunens mark för etablering och upplag krävs det att separat avtal om
etableringsyta träffas med Kommunen. Ersättning för nyttjande av Kommunens mark ska erläggas av
Exploatören enligt vid var tid gällande taxa. I förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas
från Kommunen eller övriga berörda parter.

J5. Framkomlighet
Exploatören och dess entreprenörer ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator
och närliggande anläggningar. Exploatören ska i förekommande fall kalla berörda till syn av befintliga
gator och anläggningar före och efter genomförd byggnation. Det åligger vidare Exploatören att
undvika lerspill eller annan nedsmutsning till följd av transporter till och från byggnadsområdet i
samband med byggnationen.

Skador eller nedsmutsning som uppkommer på befintliga gator och anläggningar och som vållats av
Exploatören eller av Exploatören anlitad entreprenör ska återställas omgående genom Exploatörens
försorg och på Exploatörens bekostnad.

J5.1. Exploatörens besiktning
Exploatören ska utföra erforderliga besiktningar av befintliga anläggningar inför sina arbeten.

J6. Grundförhållanden
Kommunen ikläder sig inte något ansvar för grundförhållanden inom kvarter 7. Exploatören erinras
om att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas.

J7. Grundvatten
Exploatören ska vidta åtgärder för att grundvattennivåer inte påverkas med anledning av
Exploatörens åtgärder inom kvarter 7.

J8. Markföroreningar
Enligt tidigare markundersökningar ska det inte finnas markföroreningar inom kvarter 7. Om
ytterligare markutredningar, markundersökningar (eller motsvarande) och marksaneringar behövs,
av vilket slag de än må vara, hanteras och bekostas dessa av Kommunen.

J9. Arkeologi
Det ska inte finnas någon arkeologi att ta hänsyn till inom kvarter 7. Om Länsstyrelsen ställer krav på
ytterligare utredningar, förundersökningar och/eller undersökningar enligt Länsstyrelsens definition,
hanteras och bekostas dessa av Kommunen.

K. ÖVRIGT
K1. Överlåtelse av markanvisningsavtal
Exploatören får inte överlåta detta markanvisningsavtal utan Kommunens skriftliga godkännande.

K2. Tvist
Tvist med anledning av detta markanvisningsavtal ska avgöras i allmän domstol.

K3. Markanvisningsavtalets giltighet
Detta markanvisningsavtal är till alla delar giltigt under förutsättning att det:

1. undertecknas av behörig firmatecknare hos Exploatören.
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2. godkänns av kommunfullmäktige genom beslut som därefter vinner laga kraft.
3. undertecknas av behörig firmatecknare hos Kommunen.

Om detta markanvisningsavtal inte skulle bli giltigt skall överläggningar upptas mellan parterna
beträffande projektets fortsatta handläggning.

Om detta avtal inte blir giltigt står Kommunen och Exploatören för sina respektive kostnader och har
ingen rätt till ersättningsanspråk.

När detta avtal blivit giltigt enligt denna punkt gäller det fram till och med 2024-12-31 eller till den
tidigare tidpunkt när marköverlåtelseavtalet har tecknats mellan parterna och ersatt detta
markanvisningsavtal, om parterna inte kommer överens om annat.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar. Parterna har tagit var sitt.

Kungälv den …................... 2021 Göteborg den …................... 2021

För Kungälvs Kommun För Magnolia Fastighetsutveckling AB

……………………………………………… ………………………………………………
Miguel Odhner X
Kommunstyrelsens ordf. X

……………………………………………… ………………………………………………
Haleh Lindqvist X
Kommundirektör X
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Gestaltning 

Fråga: Kan kommunen utveckla vad som gäller gällande extern markparkering under byggnaden? 
Svar: Kommunen har i avtal med ICA Fastigheter och McDonalds kommit överens om att parkering i 
markplan ska anordnas och förvaltas av en gemensamhetsanläggning till förmån för ICA, McDonalds 
och Kommunen. Kungälvs kommun är bunden av detta avtal, vilket även framgår under bakgrund och 
förutsättningar i utkastet till markanvisningsavtal. Det är alltså en förutsättning som anbudsgivaren bör 
ta hänsyn till. Det är upp till respektive anbudsgivare att bedöma vilka risker och möjligheter som är 
kopplade till detta. Anbudsgivaren har möjlighet att bygga ett underjordiskt garage under byggnaden, 
det vill säga under parkeringen i markplanet. 
 
Fråga: Hur stor del av bottenvåningen omfattas av den externa parkeringen? 
Svar: Cirka2/3 inom det befintliga kvarteret i nu gällande detaljplan. Eventuella utökningar av 
byggrätten omfattas inte men här finns det en befintlig gemensamhetsanläggning för parkering som 
berörs vilket således också blir en förhandlingsfråga med berörda parter. 
 
Fråga: Blir bottenvåningen en 3D-fastighet? 
Svar: Inte beslutat än. 
 
Fråga: Sammanbyggnad med ICA och antal våningar? Ska inlämningsmaterialet avse den nuvarande 
DP eller är det utifrån att det blir en ny framtagen detaljplan med 16 våningar som byggs ihop med 
ICA? Finns det något program eller någon plan för hur den nya, större skalan på kvarteret och den 
eventuella sammanbyggnaden med befintlig bebyggelse ska se ut och hur den ska ansluta till 
omkringliggande bebyggelse? Finns några förstudier eller avsiktsförklaringar gjorda för den nya 
detaljplanen som kan förtydliga kommunens intentioner eller ambitioner? 
Svar: Kommunen väljer att ha en tävling i det här skedet för att få in förslag på hur marknaden tycker 
att man kan lösa aktuellt kvarter i en ny skala med eller utan en utökning åt nordost. Det är alltså den 
nya skalan som man ska utgå ifrån och som ska prövas i en ny detaljplan. Här har vi sagt att max 
antal våningar är 16 men det är alltså den övre gränsen, sen är det upp till anbudsgivaren att göra en 
bedömning av vad som är den bästa skalan för den aktuella platsen samt dess utbredning åt nordost. 
 
Fråga: Är det krav på lokaler i bottenvåning? Vilken omfattning isåfall? 
Svar: Bottenvåningen bör i så stor utsträckning som möjligt nyttjas till lokaler. Anbudsgivaren är dock 
som sagt bunden av att cirka 2/3 av befintlig kvarter ska utgörs av parkering i markplan. Detta är dock 
endast en avtalsrättslig begränsning och i visionen för kvarteret behöver man alltså inte ta hänsyn till 
detta utan här kan man exempelvis lägga in lokaler på hela markplanet om man finner det lämpligt. 
 
Fråga: Måste kvarteret följa den övriga kvartersstrukturen i området? 
Svar: Nej, det måste det inte. 
 
Fråga: Får balkonger på gårdssidan kraga ut ovan plusmark eller ska de vara innanför 
egenskapsgräns? 
Svar: Balkonger på gårdssidan får kraga ut över plusmark i enlighet med svensk standards mätmetod 
för byggnadsarea. 

Byggrätt 

Fråga: Hur stor byggrätt kan det tänkas bli efter genomförd planändring? 
Svar: Om en byggrätt om 16 våningar visar sig lämplig i en detaljplaneprövning är byggrätten cirka 11 
000 kvadratmeter inklusive hela bottenvåningen. 
 

Tidplan 

Fråga: Tidplan för detaljplanen? 
Svar: Målsättning att detaljplan vinner laga kraft senast december 2023. Byggnation får starta tidigast 
januari 2024 (på grund av befintligt ICA-avtal). 
 
Fråga: Kan det medges en förlängd svarstid att lämna in anbud? 
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Svar: Nej. 
 

Utvärdering och pris 

Fråga: Ligger totalpris till grund för utvärdering? 
Svar: Nej. Det är endast pris per kvadratmeter BTA för bostadsrätter som utvärderas. 
 
Fråga: Sker det någon utvärdering för BTA-pris för lokaler eller finns det ett fastpris för lokaler? 
Totalpris innefattar lokalytor? 
Svar: Nej. Se ovan. 
 
Fråga: På vilket sätt och när bestäms priset för lokalytorna? 
Svar: Om det blir lokaler i bottenvåningen av kvarteret ska en värdering göras inför antagandet av den 
nya detaljplanen. Denna värdering kommer läggas till grund för köpeskilling av lokalytorna. 
 
Fråga: Hur bedöms antalet poäng på pris? Är det så att den anbudsgivare som lämnat det högsta 
budet i kronor/kvadratmeter BTA är den som får 6 poäng, den som lämnat näst högst bud får 5 poäng 
och så vidare? 
Svar: Hur poängfördelningen sker gällande pris är bestämt från vilka priser de inkomna 
tävlingsförslagen anger. Därför kan vi i dagsläget inte uttala oss om exakt hur fördelningen går till. 
Även om det skulle kunna bli den fördelningen som anges i frågan ovan har vi alltså inget förutbestämt 
system för poängfördelningen. 
 

Övrigt 

Fråga: Finns någon bullerutredning gjord för ett 16-våningshus i kvarter 7? 
Svar: Nej, tävlingen kommer utmynna i en markanvisning. Därefter kommer planarbetet att börja och 
nödvändiga utredningar genomföras. 
 
Fråga: Vad är ett hyrboköp? 
Svar: Det innebär att den boende hyr lägenheten men med en option att efter en viss tid ha rätt att 
köpa den och på så vis få möjlighet att till slut äga sitt boende. Anbudsgivaren ska redogöra för sina 
villkor kopplade till hyrboköpen och dessa måste vara skäliga utifrån hur marknaden idag hanterar 
detta. 
 
Fråga: Vad menas med "en rimlig andel" hyrboköp? 
Svar: Det är upp till anbudsgivaren att bedöma vad som är en rimlig andel. Utifrån inkomna anbud 
kommer därefter en bedömning göras inom ramen för utvärderingen. 
 
Fråga: 2 stycken referensprojekt ska redovisas. Ska båda vara utförda av anbudsgivaren? Något från 
arkitekten? 
Svar: Båda ska vara utförda av anbudsgivaren. 
 
Fråga: Hur många parkeringsplatser kan man maximalt få via avtal om parkeringsfriköp med 
kommunen? 
Svar: Cirka 100 stycken vilket eventuellt kan utgöra hela parkeringsbehovet för en ny utökad byggrätt 
inom kvarter 7. 
 
Fråga: Definition underjordiskt garage? 
Svar: Garageplan helt eller delvis under jord är det som avses i detta fall. 
 
Fråga: Måste hela garaget ligga under jord? 
Svar: Nej, det är inte ett krav att hela garaget är under jord. 
 
Fråga: Var finns den nya parkeringsnormen, hur får vi tillgång till den? 
Svar: Den har publicerats på hemsidan och finns under handlingar. 
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Fråga: Utgår moms på parkeringsköp? Om ja, är redovisat pris inklusive eller exklusive moms? 
Svar: Nej, ingen moms utgår. 
 
Fråga: Vad menas med att förslaget ska underlätta boendes val för minskad miljöbelastning? 
Svar: Önskvärt är åtgärder som tydligt förenklar för boende att göra ur miljöhänseende bra vardagliga 
val.  
 
Fråga: Har en fråga angående referensprojekt, så har ni sagt att de ska vara utförda, vad är er 
definition av "utförda"? Ska det vara färdigställda produktionsmässigt? Färdigställda 
projekteringsmässigt med färdigt bygglov? 
Svar: De ska vara färdigställda produktionsmässigt. 
 
Fråga: Är det kommunens önskan att skriva marköverlåtelseavtalet med en aktör eller med båda 
aktörerna om man lämnar in en gemensam ansökan? 
Svar: Det är kommunens önskan att skriva avtalet med enbart en aktör. 
 
Fråga: I anvisningarna står det att inlämningen ska märkas med ”Markanvisningstävling 
Liljedal/Kongahälla”. Är det korrekt att båda markanvisningarna ska ha samma rubrik? 
Svar: Det vi menar är nog att rubriken bör vara ”Markanvisningstävling Kongahälla” för Kvarter 7 
och ”Markanvisningstävling Liljedal” för Liljedal. Vi kommer inte att diskvalificerar något företag för 
felaktig rubriksättning. 
 
Fråga: När vi läser tävlingsförutsättningarna får vi det till att tävlingsbidraget max får vara 8 A3-sidor. 
När vi läser under Vanliga frågor och svar  så står det: ”Det som inte specificerat inom angivna sidor är 
okej att lämna in på separat sida.”. Det gör oss osäkra på hur många sidor tävlingsförslaget får vara. 
Svar: Om ni till exempel lämnar in 3 stycken sidor som vi tolkar som ”Vision” bryter ni mot formkravet 
om max 2 stycken sidor vilket kan leda till diskvalificering. Däremot kan det finnas saker som inte finns 
angivna inom formkravet men framgår av tävlingsförutsättningarna och som någon vill lyfta fram. Det 
är emellertid inte säkert att vi lägger ”extrasidorna” till grund för utvärderingen. 
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Markanvisningstävling
Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet 1:20, Kongahälla

Grundkriterier för medverkan

För att tävlingsbidraget ska vara giltigt ska exploatören uppfylla kriterierna nedan vid tidpunkten för inlämnandet. 
Deltagande anbudsgivare vars tävlingsförslag inte uppfyller dessa kriterier kommer att kunna diskvalificeras. 
Kommunen kan dock väga in kompletterande skäl ända fram till att marköverlåtelseavtal tecknas.

1. Anbudet ska i sin helhet ha inkommit senast den 30 september 2021.

2. Anbudsblankett ska vara fullständigt ifylld.

3. Anbudet ska innehålla fullständiga uppgifter/material och följa formkraven enligt nedan.

4. Anbudet ska vara utformat på svenska. Även det fortsatta arbetet mellan kommunen och anbudsgivaren ska 
ske på svenska.

5. Ledande befattningshavare hos anbudsgivaren får inte ha gjort sig skyldiga till ekonomisk brottslighet eller 
skattebrott.

6. Anbudsgivaren ska kunna visa att den i sig själv eller genom moderbolag, borgenär, samarbetspartner eller 
liknande, har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet. Se vidare under rubriken 
Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft nedan.

Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft

Exploatören ska beskriva sina ekonomiska förutsättningar för att kunna bygga kvarteret. Av beskrivningen ska 
framgå:

1. Finansiering av projektet genom fördelning i procent mellan

o Eget kapital.

o Lånat kapital.

o Andra bolag (med org nr) som avser finansiera, garantera eller på annat sätt delta i projektet.

o Annat sätt, ange hur.

2. En likviditetsrating, till exempel UC utdrag, som inte är äldre än två månader.

3. Registreringsbevis för det anbudslämnande bolaget samt hela ägarkedjan/koncernen till slutlig ägare, som inte är 
äldre än tre månader.

4. Undertecknade personers fullmakt att företräda exploatören vid anbudsinlämning och avtalstecknande (om det 
inte framgår i registreringsbeviset).

5. Kommunen kan komma att efterfråga kompletterande material för bedömning av bolaget finansiella status 
under utvärderingen.

Markanvisningstävling för Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet 1:20, 
Kongahälla
Formkrav 
Inlämnas digitalt via e-post. Märkning: Markanvisningstävling Liljedal/Kongahälla. Om flera e-postmeddelande krävs 
ange detta tydligt i ämnesraden (ex. Del 1 av 2). Observera att förslaget ska begränsas enligt maximalt antal sidor 
för varje del nedan.

_________________________________________________

Vision

1-2 sidor, A3-format. 

Syftar till att presentera förslaget övergripande. Redovisa vision med dess huvudkomponenter i bilder och förklarande text. 

_________________________________________________________

Intention

1-2 sidor, A3-format. 

Syftar till att presentera kvaliteter enligt tävlingsförutsättning gestaltning/innehåll, socialt och genomförande. Plus tänkt distribution 
av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Redovisa hur kvaliteter uppnås i t.ex. materialval, form och möten etc.

Markanvisningstävling för Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet 
1:20, Kongahälla
_________________________________________________________

Referensprojekt x 2

1 sida, A3-format, per referensprojekt

Syftar till att presentera liknande, genomförda projekt. Redovisa situationsplan, fasadritningar, planritningar, illustrationer, förklarande information i 
text och namn på och tid för projektet. 

_________________________________________________________

Tidplan

1 sida, A3-format

Syftar till att presentera tidplanen för hela projektet.

Markanvisningstävling för Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet 
1:20, Kongahälla

Markanvisningstävlingen för Kvarter 7, Karolinen 1 och del av Gärdet 1:20, avgörs utifrån fyra 
bedömningskriterier: 

Pris, Gestaltning/Innehåll, Socialt samt Genomförande. Maximalt kan 16 poäng erhållas. 

Poängfördelningen är enligt följande:

 Pris : maximalt 6 poäng.

 Gestaltning/Innehåll : maximalt 8 poäng.

 Socialt: maximalt 1 poäng.

 Genomförande : maximalt 1 poäng.

1 2

3 4

5 6
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Tävlingsförutsättningar
Grundförutsättningar som måste vara uppfyllda för giltigt anbud:

1. Grundkriterier för medverkan enligt ovan.

2. Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft enligt ovan.

3. Anbudet måste omfatta hela kvarteret.

4. Anbudet ska i sin helhet avse bostäder med upplåtelseform bostadsrätt. 

5. Kvarterets behov av parkering, enligt gällande parkeringsnorm, ska delvis lösas genom underjordiskt 
parkeringsgarage under kvarteret. Resterande behov kan lösas genom mobilitetsåtgärder, enligt gällande 
parkeringsnorm, samt avtal om parkeringsfriköp med kommunen eller genom avtal med privat aktör (avtalen 
måste uppfylla kommunen krav).

6. Anbudet ska uppfyller villkoren i utkastet till markanvisningsavtalet.

7. Gestaltningsprogram för Kongahälla östra ska följas. 

8. Vision och konceptskiss för kvarteret i ny skala. Byggrätten kan eventuellt utökas åt nordost och sammanbyggas 
med befintlig bebyggelse på platsen. Max antal våningar är 16.

Tävlingsförutsättningar
Pris (6 p) 

8. Krav att exploatören lämnar ett pris för bostadsrätter. Priset ska anges per kvadratmeter BTA. Gatukostnader 
och plankostnader ska vara inkluderade i priset.

Därutöver ska även totalpriset för kvarteret anges utifrån den BTA som kommunen tar betalt för. Se särskild 
beskrivning rörande BTA. 

Priset kommer att indexregleras från undertecknat markanvisningsavtal fram till betalningstidpunkt. Justeringen ska 
göras utifrån prisutvecklingen kopplat till Svensk mäklarstatistik för bostadsrätter inom Stor-Göteborg, LÄNK

Kommunen kommer att göra en oberoende värdering för att säkerställa att inkomna anbud är marknadsmässiga. 
Anbud där lämnat totalpris understiger bedömt marknadsvärde i väsentlig omfattning kommer att förkastas, 
oavsett hur väl anbudet stämmer överens med övriga uppsatta krav.

Tävlingsförutsättningar
Gestaltning/Innehåll (8 p)

9. Om vision och konceptskisser visar på hur bebyggelsen inom detta kvarter kan utgöra ett fullgott bidrag i en 
god och estetiskt tilltalande, väl gestaltad bebyggd miljö som bidrar till livfullheten i staden genom tex. lokaler i 
bottenvåningar.  (4 p)

10. Förslaget innebär innovativa och fungerande tekniska lösningar för att lösa kvarterets parkeringsbehov. (2p)

11. Förslaget underlättar boendes val för en minskad miljöbelastning genom innovativa och fungerande tekniska 
lösningar. (2 p)

Tävlingsförutsättningar
Socialt (1 p)

12. En rimlig andel av bostadsrättsbeståndet kan köpas genom hyrboköp. (1 p)

Tävlingsförutsättningar
Genomförande (1 p)

13. Krav rörande byggnation. Anbudsgivaren ska redovisa en detaljerad tidplan för projektets genomförande fram 
till och med inflyttningsklara lägenheter i hela kvarteret. Följande milstolpar måste vara med: Komplett inlämnat 
bygglov, beviljat bygglov, start av byggnation, inflyttningsklara lägenheter i respektive etapp. Flera av milstolparna 
kommer att tas in i marköverlåtelseavtalet, bland annat kopplat till hävningsrätt och vite (se utkast till 
marköverlåtelseavtal). (1 p)

Bedömningsgrupp och utvärdering

Anbuden utvärderas av en grupp sammansatt av projektledare, mark- och exploateringsingenjör, planarkitekt, 
bygglovshandläggare, miljöplanerare, näringslivsstrateg och stadsarkitekt. 

Om flera anbud vid utvärderingen hamnar på samma poäng kommer Pris (p. 8) i första hand vara utslagsgivande. 
Om flera anbud då har samma Pris kommer högst poäng för Vision (p. 9) att vara utslagsgivande, följt av högst 
poäng inom Minskad miljöbelastning (p. 11) , Innovativa parkeringslösningar (p. 10) , Hyrboköp (p. 12) och 
Tidplan (p. 13) om det blir nödvändigt.

Anbudsgivare kommer att få besked senast under vecka 43. Vinnare kommer utses baserat på en kvalitativ 
bedömning utifrån de fyra bedömningskriterierna. Vinnande anbudsgivare får möjlighet att teckna 
markanvisningsavtal med kommunen, där utkastet som bilagts i allt väsentligt ska utgöra grunden för avtalet. 

7 8

9 10

11
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BTA ovan mark 
 

Våningsplan ovan mark 

BTA ovan mark i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för 

fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 

utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare. 

BTA ovan mark som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda 

vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, tvättstuga, gemensamhetslokal o dyl) i fristående 

byggnader räknas inte som BTA ovan mark. 

Balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som BTA ovan mark. Balkonger/loftgångar i övrigt 

omfattas inte. 

 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan. 

 

Suterrängvåning 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om ‐ utefter minst en vägg ‐ golvets översida i våningen 

närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet mindre är 

våningsplanet att betrakta som källare. Area inom suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

All area inom lägenheter räknas som BTA ovan mark liksom i förekommande fall innanförliggande 

förbindelsekorridor. 
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Som BTA ovan mark för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 

förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet 

dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 

som BTA ovan mark (se fig nedan). Trapphus och hiss placerade i suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 

 

För kommersiella eller övriga lokaler räknas BTA ovan mark i suterrängvåning till ett husdjup om 10 meter. För 

bruttoareor inom husdjup 10‐30 meter räknas 75 % som BTA ovan mark. Om våningshöjden är högre än 3 

meter ska 10‐metersgränsen utökas till vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som 

ljusa. 
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Kongahälla Torg
Välkommen till Kongahälla Torg
Ni har precis cyklat förbi parken när ni stannar 
till på torget framför den uppglasade 
gatufasaden för det nya huset invid Kongahälla 
Torg. Du sneglar upp på fasadklockan, strax 
slår klockan ett. Sorlet från söndagsbrunchen 
blandas med lekande barn från gården ovanför. 
Bageriet bredvid entrén doftar ljuvligt. Du leder 
in cykel till husets gemensamma cykelrum. Där 
träffar du grannen som fixar med sin nya cykel. 
Pakethållaren har plats för två barn på rad! 
Nästan alla i huset cyklar nu. Huset har fyra bilar 
i sin bilpool. Egen bil är dyrt men framförallt 
onödigt att ha när det funkar så bra att dela 
med andra.

Väl hemma
På våning 10 är utsikten häftig. Grannen på 
våning 16 kanske lite bättre, men lägenheterna 
på våning 10 har ju direkt access till odlingstaket 
och växthuset! Tomaterna i landet växer så det 
knakar. Tre nävar grönsaker om dagen får man 
ta av om man är med i kvarterets odlingsgrupp. 
Men det kommer ändå bli gott om takodlade 
grönsaker till skördefesten gruppen anordnar 
i augusti. Kvarteret har ett tydligt fokus på 
hållbarhet. Utöver ett modernt hus med lågt 
CO-avtryck finns all service antingen i eller 
nära huset. I gemensamhetslokalen varvas 
spelkvällar med barnkalas. I miljörummet byter 
grannarna saker med varandra istället för att 
slänga dem. Från cykelrummet blir hela centrala 
Kungälv nära. Kvarter 7 är ett kvarter för 
människan att mötas och trivas.
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-     Bilaga 2 - Vision/Intention/Situation2

BILHISS

Möjlighet finns att koppla ny bebyggelse med Ica Maxi

Bilpool

Cykelreparation Cykelpool Verktygspool Torgklocka

Livfull sockelvåning
Sockelvåningen är en mycket viktig del av 
projektet. Stora ytor är tänkta för lokaler, 
exempelvis caféer, frisör, gym, butiker eller 
kontor. En liten gemensamhetslokal med 
ett sovloft placeras mot gångfartsgatan i 
sydväst. Lokalen, som kan bokas av de boende 
i kvarteret, kan till exempel användas för 
gästövernattningar, barnkalas, fester, kurser, 
möten. Mot nordväst och parkeringsytorna finns 
utrymme för en bilpool för de boende.

Mötesplatser
Huset är öppet för alla under stora delar av 
dygnets timmar genom verksamheter såsom 
gym, bageri och butiker. Projektet kommer 
att ge goda förutsättningar för människor 
att träffas. Vackra miljöer och gemensamma 
platser för fest, odling, avfallshantering, 
cykelmeck uppmuntrar till möten. På torget 
framför kvarteret finns plats för firande av 
händelser och högtider, julgran, foodtrucks 
eller en marknadsplats vissa helger. Kanske kan 
platsen användas av en kringresande cirkus?

Hållbarhet - Miljö
Kvarteret signalerar hållbarhet och utformas 
med innovativa och fungerande tekniska 
lösningar för att nå låg miljöbelastning i både 
byggskedet såväl som under byggnadens 
livslängd. Volymen i kvarteret skapar optimala 
förutsättningar för att hålla energibehovet till 
ett minimum. Hållbarhet blir tydligast när det 
syns och kopplas ihop till människors dagliga liv.
Kvarterets volym har utformats för att ge bästa 
möjliga dagsljusförhållanden i bostäderna och 
på de gröna terrasserna. Kyliga dagar värmer 
solen lägenheterna och varma dagar avskärmas 
solvärmen. Allt för att minska behovet av 
komfortkyla och värme. 

Trafik
Vi vill uppmuntra de boende i kvarteret att 
använda andra färdmedel än egen bil. De stora 
handlarnas markparkering kan samnyttjas som 
boendeparkering nattetid. Området befolkas 
dygnet runt och tryggheten ökar. 

Bilpool

Gemensamhets 
lokal

Café

Cykel

Gym Bageri

Återbruk

Mek

Frisör
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-     Bilaga 2 - Vision/Intention/Situation3

Kongahälla Torg
Att knyta samman en plats
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-     Bilaga 2 - Vision/Intention/Situation4

VäxthusGemensam odlingGemensama uteplatser

Sitationsplan skala 1:400

Energi och dagsljus
Fasader och tak har solcellspaneler som ger 
tillskottsenergi till trygghetsskapande belysning 
och gemensamma utrymmen. Solcellerna på 
taket riktas mot söder med en lutning på 30° för 
maximal effektivitet. Solcellspanelerna kommer 
att producera mer el under sommarhalvåret än 
vad driften av byggnaderna kräver. Överskottet 
av denna el kan användas till att ladda 
elcyklar, elbilar eller säljas till hyresgästerna. 
Lågenergiprodukter, såsom belysning och 
vitvaror minskar energiförbrukningen.
Den uppvärmda delen av byggnaderna har 
en rationell form, en rektangel med fyra hörn 
för så liten omslutande area som möjligt.  
Byggnaderna förses med värmeväxlare för 
avloppsvattnet. Förkyld/förvärmd tilluft tas 
via markkanal. Av pedagogiska skäl ligger 
teknikutrymmen i anslutning till byggnadernas 
kommunikationsstråk, uppvärmningssystemet 
förtydligas genom att färgkoda och visa upp 
kanalisation och aggregat. Energisystemet 
hjälper de boende att hantera energiåtgången 
och uppmuntrar till sparsamhet. Varje person 
värmer minst 20 kvm de kallaste dagarna 
på året i kombination med internvärme från 
apparater och dylikt. 

Parkering och cyklar
Det nedgrävda garageplanet nås via bilhiss 
för en mer kompakt lösning för parkering. Alla 
bilplatser förses med laddplats förberedda för 
vehicle to grid för att sänka effekttopparna. En 
bilpool med snabbladdningsaggregat för elbilar 
förläggs på gatuplan i anslutning till gatan för 
att vara enkel att nå och lätt att hitta. 
I byggnaden finns också cykelpool med eldrivna 
lastcyklar för att uppmuntra de boende att 
minimera bilåkandet. Stort gemensamt 
cykelrum i markplan med enkel access från 
olika sidor i kvarteret, dörröppnare till generös 
dörr. Fasta cykelmeckstationer med möjlighet 
att låna verktyg. Om bilanvändandet ändras i 
framtiden kan hela garagevåningen ställas om, 
vi kan helt utesluta bilparkering mot att istället 
bara ha cyklar och pooler för bil/cykel. 

Tillgänglighet
Självklart är alla utrymmen i huset tillgängliga 
för rörelsehindrade, lägenheterna, gårdar, 
terrasser och förrådsutrymmen. Vi vill också 
gärna bredda begreppet, projektet ska kännas 
enkelt och tillgängligt för alla. Det ska vara lätt 
att hitta, enkelt att nå cykelrummen och öppet i 
sockelvåningen genom de stora lokalytorna som 
ger ett livfullt och tillgängligt stadsliv.

Avfall
Underjordsbehållare för avfall i 
förgårdsmark (naturligt kylda sopor samt 
färre tömningsintervall). I miljörummet 
finns möjlighet till sortering av alla övriga 
avfallsfraktioner. Ett återbruksrum finns för 
second hand och byte.

Gröna terrasser
Kvarteret har fyra gårdar på takterrasser på 
olika höjder där de boende kan njuta av solen 
och utsikten. Varje takterrass har sin egen 
karaktär och innehåll. Det finns möjlighet till 
odling, lekytor, sol, skugga, bouleplan, utegym, 
festplats med grill, en fin plats att läsa på, 
regnträdgård med lek.
Sedumytor på taket buffrar dagvattnet, 
dämpar buller samt bidrar till syreproduktion 
och reduktion av koldioxid. Tätskiktet på 
taket skyddas av både sedum och solceller. 
Dagvattenfördröjning i regnträdgårdar och 
gröna bjälklag samt vattenmagasin (ovan 
bilpool samt ovan lokal i hörn mot ICA/
parkering)
Grönskan lyfter fram årstidsväxlingar med dess 
blomning, bladfärger, bär och fröställningar. 
Sociala mötesplatser anordnas på flera ställen 
på gårdarna och även på takterrasserna. Här 
kan man slå sig ner i lövskugga i en pergola, 
odla i de förberedda odlingslådorna eller leka 
i skuggan under ett träd. Fågelholkar och 
insektsholkar ger ett biologiskt och pedagogiskt 
värde på terrasserna.

Material
Projektet är tänkt att uppföras till stor del med 
trästomme. Vissa bjälklag görs i betong, vilket 
ger fördelar i form av lagrad värme, optimerade 
brand- och ljudegenskaper och ger en effektiv 
byggnadsvolym med integrerad VVS. En 
träkonstruktion har naturligt bunden koldioxid, 
och materialet finns närproducerat från Sverige 
vilket minskar behov av transporter.
Byggnaden kan utformas med diffusionsöppet 
skikt i fasad, så att husen ”andas ut” fukten 
utan att tappa värme, som ger ett minskat 
behov av fuktevakuering. 
Att välja trästomme gör stor skillnad för 
grundläggningen. Trästomme är lättare 
än betong och behöver inte lika stora 
grundläggningsarbeten. Markberedning med 
grundläggning står för cirka 50% av hela 
byggnadens koldioxidutsläpp i byggfasen. Vi 
minimerar också användandet av gipsskivor, 
som efter betong står för mesta av utsläppen 
idag. I övrigt minimeras användandet av farliga 
material i byggnaden som ska klassas som 
Miljöbyggnad silver.

Lägenheterna
Vi har skapat ett hållbart och bekvämt boende 
i projektets lägenheter. Ljusa bostäder, ofta 
med fantastisk utsikt och med högt ställda 
funktionella krav. Många lägenheter får 
placering över hörn, vilket medger ljus och 
utblickar åt två håll. Utblickar och genomsikt 
har varit ett genomgående tema för 
planlösningarna. Bostäderna är komfortabla 
och tysta, varma på vintern och relativt svala 
på sommaren. Kontrollerad ventilation med 
filtrering säkrar bra luftkvalitet, minimerar 
allergener från utomhusluft och motverkar torr 
inomhusluft vintertid.

Odling

Växthus

Torg

Evenemangstorg

Soldäck med grill

Regnlek

Lek i skugga
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Vi sätter alltid boendet i fokus. Det ska vara genomtänkt och effektivt på 
insidan så att människor ska trivas och ha råd att bo. Men också tilltalande 
på utsidan med välkomnande utemiljöer, samtida arkitektur som knyter an till 
platsens historia och gedigna material som åldras vackert. 

Bilaga 3:  Referensprojekt

Gjuteriet, Eskilstuna

 

   

I norra Munktellstaden har 
Magnolia Bostad uppfört pro-
jektet Gjuteriet bestående av 98 
bostadsrätter och 164 hyresrätter 
med genomtänkta inredningskon-
cept och gedigna materialval. Ett 
viktigt ingångsvärde vid ritandet av 
husen var att de skulle förhålla sig 
till arkitekturen och miljön i  Es-
kilstuna. Tillsammans med arkitek-
terna Hidemark & Stintzing gjordes 
flera stadsvandringar för att hitta 
det rätta anslaget. De äldre hu-
sen i Munktellstaden präglas av en 
klassik tegelarkitektur där man har 
låtit materialet i sig stå för variation 
och utsmyckning. För att knyta an 
till denna historia har genomgående 
tåliga och tidlösa materialval fått 
ge liv åt gestaltningen. 

Ljusa och attraktiva boenden
Gjuteriet innehåller ett varierande 

utbud av både små och stora lägen-
heter. Från unika takvåningar med 
stora terrasser till smarta, yteffek-
tiva mindre lägenheter med generö-
sa balkonger. Lägenheterna kän-
netecknas av de höga takhöjderna 
– från 2,7 upp till 3,5 meter. Generö-
sa fönsterpartier låter landskapet 
och parken runtomkring flytta in och 
bli en del av rumsligheten. 

En lummig innergård och park
Gårdarna och parken får en central 
roll med en tydlig grön karaktär och 
varierad vegetation. I den närliggan-
de parken har vi öppna soldränk-
ta platser tillsammans med mer 
lummiga och skuggiga delar som ger 
svalka under varma dagar. Gårdsbe-
byggelsen med cykelskjul och förråd 
i spaljé och sedumtak blir ett intimt 
rum i den stora parkens närhet. Om 
sommaren kläs byggnaderna i växt-
lighet och på vintern framträder den 
bakomliggande träfasaden.

Område:                   Munktellstaden
Kategori:                  Hyresrätter och 
                    bostadsrätter
Antal bostäder:       262
Inflyttning:                 2019
Arkitekt:                   Hidemark & Stintzing
Entreprenör :             Consto
Miljöcertificering:    Miljöbyggnad Silver
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Ophelias Brygga, Helsingborg

I Helsingborgs nya stadsdel 
Oceanhamnen bygger vi 124 
bostadsrätter i ett vattennära 
läge, bara ett stenkast från 
Knutpunkten. Inflyttning är 
planerad 
till 2020. 

Spektakulär arkitektur 
Bakom arkitekturen står den 
skandinaviska och flerfaldigt 
belönade arkitektbyrån LINK 
arkitektur samt isländska, 
välrenommerade Batteríið 
Architects. Tillsammans har 
de skapat en tydlig identitet 
med levande tegelfasad och 
smakfulla detaljer. Nyanser 
i rostrött och nougat möter 
grafiska detaljer i grafitgrått 
och svart. Olikartade balkong-
er och takterrasser bidrar till 
en levande miljö. Husets stora 
fönsterpartier återspeglar 
havet och ger stora ljusinsläpp, 
oavsett årstid. Fasaden i öster 
mot hamnbassängen, sträcker 
sig ut över kajkanten. För att 
ytterligare förstärka kopp-
lingen till havet har vi uppfört 
en gemensam brygga för de 
boende. 

Klimatsmarta lösningar
Ambitionen är att minska 
energiförbrukningen i staden 
med hjälp av innovativa och 
miljösmarta lösningar. För 
hela H+ området planeras nya, 
innovativa systemlösningar för 
vatten och avlopp. I projektet 
Ophelias Brygga har vi bland 
annat värmeåtervinning från 
spillvatten, energisnåla va-
kuumtoaletter och miljövänliga 
matavfallskvarnar. Dessutom 
finns solceller på taket som 
skapar förnyelsebar energi. 

Område:                         Oceanhamnen,
                          centrala  Helsingborg
Kategori:                        Bostadsrätt
Antal bostäder:            124
Inflyttning:                      2020
Arkitekt:                        Link Arkitektur och   
                          Batteriið Arkitekter
Certifiering:                 Miljöbyggnad Silver
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Bilaga 4: Tidplan och affärsmodell

Förvärv/ 
mark anvisning

Överlämning  
till slutkund

Förvaltning  
i egen regi

Affärsmöjlighet 
–förstudie

Produktion

Projektled-
ning Magnolia 

Bostad

Lagakraftvunnen 
detaljplanochtotal
entreprenad

Säljstart

Beslut om 
bostadsrätter

Beslut om 
egenför
valtning

Markberedning

Hållbara stadsdelar 
iharmonimeddet

ekologiska systemet

Markförvärv: 
hållbaraaffärer

Livscykel
perspektiv

BoTryggt2030 
ochMiljökrav

Minimering av 
resursförbrukning

0 till 5 år

2 till 3 år

Tävling Markanvisningsavtal Projektering Inlämning bygglov

Q3 2021 Okt 2021 2 Q1 2022

Utvärdering Marköverlåtelse
och beviljat bygglov 

Produktionsstart

Q2 2022 Q4 2024-
Q1 2025

Nov 2021 Q3 2022

Magnolia Bostads affärsmodell
Affärsgenereringbevakarkontinuerligtmarknadenefternya 
affärsmöjligheter.Närintressantmarkidentifieratsgenomför
bolagetförstudieriformavmarknadsanalyserochintäktsochkostnads-
uppskattningar.

Eftergenomförtförvärvdrivervidetaljplan,oftasamtidigt
somviförhandlarmedbyggentreprenöreromtotalentreprenadförpro-
jekten.AttdrivadetaljplanearbeteutgörenstordelavMagnoliaBo-
stadsvärdeskapande,menmarkköpsiblandävenmedlagakraftvunnen
detaljplan.Viprojektledersamtligaprojektframtillinflyttning,.

Magnolia Bostad AB har under september 2021 avnoterats från 
Stockholmsbörsen. Vår tidigare huvudägare Holmström Fastigheter AB 
har tillsammans med Areim förvärvat bolaget till lika delar. Detta har 
skapat stora möjligheter överträffa vårt mål om att innan slutet av 
2025 ha minst 4 000 färdigställda lägenheter för egen förvaltning. Idag 
köper vi all vår förvaltning av Holmström Fastigheter AB men i takt med 
att vi bygger upp vårt bestånd kommer vi istället att sköta förvaltningen 
internt inom Magnolia Bostad. 

Vår önskan är att Kongahälla kv 7 kommer vara en del av 
fastighetsägaren Magnolia Bostads egna bestånd om det inte blir 
bostadsrätter. Vi ser gärna att detta projekt är en fortsättning av vår 
närvaro i kommunen. 

Planarbete
2022-2023

Q1 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q1 2027
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-17
Sida 13 (49)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 323/2021

Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla (Dnr KS2015/1732)

Sammanfattning

Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade 
på klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda 
tävlingsvillkor. Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta 
markanvisningsavtal.

Genom tecknandet av markanvisningsavtalet regleras bl.a. att motparten erhåller en option 
att få köpa kvarter 7 under förutsättning att anbudet följs samt villkoren kring kommande 
detaljplan. 

Markanvisningsavtalet ersätts senare, inför antagandet av den kommande detaljplanen, av ett 
marköverlåtelseavtal som än mer i detalj reglerar villkoren för genomförande av 
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till bolaget. Vissa av villkoren i kommande 
marköverlåtelseavtal har dock redan tagits upp i detta markanvisningsavtal för att minska 
utrymmet för framtida missförstånd och för att låsa bolaget till deras vinnande anbud.

I markanvisningsavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen 
preliminärt uppgår till ca 103 MSEK, att bolaget ska erbjuda 10% av bostadsrätterna som 
hyrboköp och att bolaget bl.a. ska bygga bostäder med särskild service.

Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för kvarter 7 med syfte 
att pröva vinnande anbuds lämplighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla
Bilaga Markanvisningsavtal Kv 7 Kongahälla_2021-11-01 UTKAST
Bilaga Bilaga 2 - Tävlingsförutsättningar Frågor och svar
Bilaga Bilaga 2 - Tävlingsförutsättningar
Bilaga Bilaga 4 - Definition av BTA
Bilaga Bilaga 3 - Karta över kvarter 7
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-17
Sida 14 (49)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

Bilaga Bilaga 1 Magnolia Fastighetsutveckling Kongahälla kv 7 - Kongahälla
Bilaga Bilaga 1 Magnolia Fastighetsutveckling Referensprojekt - Kongahälla
Bilaga Bilaga 1 Magnolia Fastighetsutveckling Tidplan - Kongahälla

Förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling
AB godkänns.

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
markanvisningsavtalet.

3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarter 7 i Kongahälla.
__________
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Handläggarens namn
Anni Danielsson 

11/15/2021

Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal (Dnr KS2021/1880-1)
Sammanfattning
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade 
på klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda 
tävlingsvillkor. Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta 
marköverlåtelseavtal.

Genom tecknandet av marköverlåtelseavtalet regleras bl.a. Magnolias genomförande av 
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till Magnolia. Det innehåller även kommunens rätt 
till hävning och vite för det fall exploatören inte uppfyller sina åtaganden. 

Magnolia ska erbjuda Kommunen lägenheter att upplåtas i andra hand till boende med 
socialt kontrakt motsvarande minst 10% av antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt. 
Kommunen erbjuds även att hyra en servicebostad med 10 lägenheter för personer med 
beslut om bostad med särskild service, samt en gemensamhetslokal inklusive 
personalutrymme i anslutning till dessa lägenheter. Magnolia ska vid tidpunkten för 
eventuell bostadsrättsförenings bildande säkerställa att ca 10 % av de totala antalet 
bostadsrätter förmedlas som s.k. hyrboköp enligt en på marknaden förekommande modell. 

I marköverlåtelseavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen 
uppgår till ca 144,7 MSEK. Även att Magnolia inom Exploateringsfastigheten ska uppföra 
byggnader innehållande bostäder som upplåts med hyresrätt och/eller bostadsrätt samt 
lokaler. Minst hälften av antalet kvm BTA för bostäder ska upplåtas med hyresrätt. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att

kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.

Juridisk bedömning 
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud bäst 
uppfyllde av kommunen ställda villkor och som därför utgjort utgångspunkt för 
markanvisningsavtalets villkor.

Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom 
skall beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen 
skall vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt 
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att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att 
kommunen ej skall sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa 
till ett pris som överstiger marknadspriset. 
Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa att 
motpartens anbud är marknadsmässigt vilket visat sig vara fallet.

Bakgrund
Fastigheten Gärdet 1:3 i Stadsdelen Liljedal i Kungälvs kommun består idag av en asfalterad 
markparkering men är planlagd (”Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 m.fl.” 
antogs i Kommunfullmäktige 2019-12-05 och vann laga kraft 2020-05-26) med 
förutsättningar att bygga bostäder och lokaler för handelsverksamhet. Detaljplanen föreslår 
bland annat ett nytt kvarter inom del av parkeringsytan ( i 4–6 våningars byggnadshöjd och 
utöver det en takvåning. På grund av närhet till riksintresse för kulturmiljövården ställs höga 
krav på utformning och gestaltning av den nya bebyggelsen. 

I planprogrammet för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal (Rhodin 19, Klocktornet 36 med 
flera) vill man att det i Liljedal byggs cirka 650 bostäder, handel och verksamheter om cirka 
12 000 m2. Även att man bygger en parkeringsanläggning och gör en ombyggnad av Västra 
tullen.

Kungälvs kommun utlyste därför en markanvisningstävling för byggrätten inom 
detaljplanen Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 mfl i Liljedal. Tävlingarna pågick från 
slutet av juni t.o.m. sista september år 2021 och 18st förslag inkom till kommunen i Liljedal.

Samtidigt så utlyste man en markanvisningstävling för kvarter 7 i Kongahälla där man hade 
för avsikt att pröva högre bebyggelse (ca 16 våningar) än vad nuvarande detaljplan medger 
(ca 5 våningar). Kommunen utformade därför ramar och villkor för en öppen 
markanvisningstävling för att få fastighetsmarknadens förslag på lämplig bebyggelse. I 
Kongahälla inkom det 12st förslag.

Tävlingsförutsättningar som kommunen ställde var diverse grundkrav för att bl.a. säkerställa 
anbudsgivarnas ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet och att behörig 
firmatecknare ställer sig bakom inskickat förslag.

Anbudsgivarna fick fylla i fakta (pris, antal BTA, antal lgh, kontaktuppgifter mm) i ett 
anbudsformulär samt presentera sitt förslags vision och intention genom beskrivningar, 
kartmaterial och gestaltningsbilder. För att anbuden skulle ses som kompletta krävdes också 
två färdigställda referensprojekt och en projekttidplan.

Det anbuden utvärderades på, vilket också framgick av tävlingsförutsättningarna, var 
följande parametrar:

 Pris
 Gestaltning
 Parkeringslösning
 Miljö
 Sociala bostäder
 Genomförande
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Kommunen har varit tydliga med att kommunen förbehåller sig möjligheten att slå ihop 
anbuden i Kongahälla och Liljedal till ett paket eller dela upp dem i två delar beroende på 
vilket som sammantaget för kommunen blir bäst.

Ett utkast till marköverlåtelseavtal för Liljedal och markanvisningsavtal för Kongahälla har 
funnits med bland tävlingsmaterialet och anbudsgivarna har, genom inskickat anbud, 
accepterat villkoren i avtalen.

Förvaltningen har, efter gedigen utvärdering av samtliga inkomna anbud, kommit fram till 
att Magnolia Fastighetsutveckling AB (Magnolia) har de bäst lämpade anbuden i båda 
tävlingarna. 

Följaktligen föreslås marköverlåtelseavtal och markanvisningsavtal tecknas med Magnolia 
avseende kommunala byggrätter inom Liljedal respektive Kongahälla.

Verksamhetens bedömning
Magnolias anbud för Gärdet 1:3 i Liljedal uppfyllde kraven för utvärderingsparametrarna 
genomförande, sociala bostäder, miljö och parkeringslösning på ett godtagbart sätt likt de 
flesta andra anbuden i tävlingen.

Priset som Magnolia erbjuder att betala för Gärdet 1:3 i Liljedal ligger i den övre delen av 
spannet över inkomna anbud.

Den avgörande faktorn till att Magnolias anbud gick vinnande ur tävlingen är deras väl 
gestaltade bebyggelseförslag som förvaltningen anser vara klart bäst av samtliga inkomna 
förslag med följande motivering:

Föredömligt, jämfört med övriga förslag, genomtänkta alternativt slumpartade val. 
Välavgränsat mellan privat och offentligt, med erfordrad mellanzon, ger spänning och 
stimulans till, liksom utrymme för, de båda grupperna. Använt gårdsbyggrätterna till att 
förhöja värdet/upplevelsen/funktionen av kvarteret, för boende och förbipasserande. Lagom 
sammanhållet, lagom Liljedalskt, utan att vara för monotont. Småtakkupor låter önskvärda 
sadeltak ge upplevelse av sadeltak. Överlag balanserat/stadsmässigt antal balkonger, 
balkongstorlek och komposition. Redovisning i bild infriar vad som utfästes i text. Inte 
maxad gårdshusbebyggelse främjar in- och utvändiga ljusförhållanden. Detaljutformning 
gård och fasadkulörer behöver studeras/anpassas/förbättras vidare. Vore inte fel med inslag 
av fasadträ också mot väster. 

Genom tecknandet av marköverlåtelseavtalet regleras bl.a. Magnolias genomförande av 
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till Magnolia. Det innehåller även kommunens rätt 
till hävning och vite för det fall exploatören inte uppfyller sina åtaganden. 

I marköverlåtelseavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen 
uppgår till ca 144,7 MSEK. Även att Magnolia inom Exploateringsfastigheten ska uppföra 
byggnader innehållande bostäder som upplåts med hyresrätt och/eller bostadsrätt samt 
lokaler. Minst hälften av antalet kvm BTA för bostäder ska upplåtas med hyresrätt. 

Magnolia ska erbjuda Kommunen lägenheter att upplåtas i andra hand till boende med 
socialt kontrakt motsvarande minst 10% av antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt. Dessa 
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kontrakt ska gå att omvandla till förstahandskontrakt när kommunens hyresgäst kvalificerar 
sig enligt hyresvärdens vid var tid gällande riktlinjer för upplåtelse av förstahandskontrakt. 
Utvärderingsperioden för de boende uppgår till 12 månader. 

Magnolia erbjuder Kommunen att hyra en servicebostad med 10 lägenheter för personer 
med beslut om bostad med särskild service, samt en gemensamhetslokal inklusive 
personalutrymme i anslutning till dessa lägenheter.

Magnolia ska vid tidpunkten för eventuell bostadsrättsförenings bildande säkerställa att ca 
10 % av de totala antalet bostadsrätter förmedlas som s.k. hyrboköp enligt en på marknaden 
förekommande modell. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att

kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Området kommer att bebyggas med en blandning av flera upplåtelseformer, bostadstyper 
och lägenhetsstorlekar, vilket bidrar till att ett brett spektrum av invånare kan komma att 
bosätta sig här. Genom att integrera bostäder med särskild service i ett större bostadskomplex 
skapas inte bara trygg omsorg utan också möjligheter till möten mellan människor med och 
utan behov av särskild service. 

5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling som ska främja konkurrens och 
mångfald.

6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
En byggnation på Gärdet 1:3, Liljedal skulle naturligt ge en ökad samordning mellan
nuvarande infrastruktur och planerad nybyggnation. 

7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Genom kommunens parkeringsnorm uppmuntras exploatören att minska parkeringsbehovet 
genom klimatsmarta lösningar, såsom laddstolpar, västtrafikkort samt bil- och cykelpooler. 
Dessa lösningar har Magnolia också framhävt i sitt anbud.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Som ovan nämnts kommer Magnolia utveckla ett hållbart projekt genom klimatsmarta 
parkeringslösningar och materialval. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Marköverlåtelseavtalet och Magnolias anbud förhåller sig väl till gällande styrdokument. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Med tanke på att kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling har 
näringslivet, närmare bestämt samtliga fastighetsbolag, haft möjligheten att delta. Genom en 
rättvis utvärdering har sedermera Magnolias förslag korats till vinnare varför 
marköverlåtelseavtal föreslås tecknas med bara det bolaget.

Någon nämnvärd direkt påverkan utifrån ett barnperspektiv ser inte förvaltningen just nu. 

Ekonomisk bedömning
Om detta marköverlåtelseavtal blir giltigt med samma bebyggelseförslag och köpeskilling 
som framgår av Magnolias anbud skapas ett stort överskott.

Förvaltningen bedömer att ovan nämnd intäkt kommer under år 2022. 

Exploateringskalkylen visar att framtagandet av detaljplanen och utbyggnaden av allmän 
plats, gator samt gc-vägar gott och väl täckts av intäkterna från markförsäljningen. 
Detaljplanen kostade totalt ca 3 100 000 kr där kostanden fördelades med ca 1 300 000kr 
(40%) på Klocktornet 36 och ca 1 800 000kr (60%) på Gärdet 1:3. 

Det kan komma oförutsagda kostnader ifall man stöter på markföroreningar eller arkeologi 
då kommunen i så fall står för en fördjupad undersökning och eventuell 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering/utredningar/undersökningar som krävs för att 
möjliggöra syftet med Detaljplan. I detaljplaneskedet har förundersökningar gjorts.

Kommunen bygger ut anläggningar för allmänt vatten och avlopp fram till 
Exploateringsfastigheten och upprättar förbindelsepunkter i samråd med Exploatören. 
Anläggningsavgift, enligt vid debiteringstillfället gällande taxa, tas ut när förbindelsepunkt 
har anlagts. 

Kommunen är huvudman för allmän plats vilket medför en årlig driftskostnad för Trafik 
Gata Park. 

Marköverlåtelseavtalet reglera kommunens rätt till hävning och vite för det fall exploatören 
inte uppfyller sina åtaganden. 

Förslag till beslut
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling AB 

godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

marköverlåtelseavtal. 
3. Enhetschefen får i uppdrag att teckna de nödvändiga överenskommelserna, köpebreven och 

avtalen som krävs för att genomföra marköverlåtelsen enligt marköverlåtelseavtalet. 

Anders Holm Fredric Norrå
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef planering och myndighet
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Expedieras till: 

För kännedom till:
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Bilaga 1 – Tävlingsförutsättningar Frågor och svar  
 
Fråga: Vad menas med situationsplanens/förslagets distribution i markplan? Är det en vanlig 
situationsplan som gäller som visar tak och utemiljö, eller vill ni se insidan av husen? 
Svar: Det är vanlig situationsplan som avses. Redovisning av insida hus fordras inte. 
 
Fråga: Hur stor är den totala byggrätten? 
Svar: Cirka 20 000 kvadratmeter BTA. 
 
Fråga: Det står i förutsättningarna att det ska vara 50/50 hyresrätter (HR) och bostadsrätter 
(BR). Kan vi förvärva för BR men upplåta som HR? 
Svar: Det är okej att förvärva för BR, men upplåta som HR. 
 
Fråga: Angående kommunens förväntan på hyrboköp – vad är längden på hyrestid innan 
förvärv av BR? 
Svar: Det är upp till inlämnande företag att föreslå tid som kan vara lämplig för övergång till 
BR från hyrboköp. 
 
Fråga: När publiceras den nya parkeringsnormen? 
Svar: Det är den gällande parkeringsnormen, KS2021/0684, som gäller för projektet. Den nya 
parkeringsnormen publicerades idag den 27 augusti 2021. Därför kan antalet p-platser som 
behövs komma att reduceras till bygglovsfasen beroende på vad den kommer fram till. 
 
Fråga: Ska det lämnas separata pris för hyresrätter, bostadsrätter och lokaler samt ett 
gemensamt snittpris för total BTA? 
Svar: Det ska lämnas pris per BTA för hyresrätter, pris per BTA för bostadsrätter, pris per BTA 
för lokaler samt en totalsumma för vad den totala köpeskillingen för hela kvarteret blir. 
Det vill säga antalet BTA hyresrätter x pris/BTA hyresrätter + antalet BTA bostadsrätter x 
pris/BTA bostadsrätter + antalet BTA lokaler x pris/BTA lokaler. 
 
Fråga: Är planen fortfarande att lägga ett parkeringshus med enkelsidiga lägenheter mot 
gatan på fastigheten väster om? Eller kan det bli ett till stadskvarter? 
Svar: Det finns planer på ett P-hus på den fastigheten, men inga beslut är fattade om det blir 
av eller när. 
 
Fråga: Kan vi räkna med den nya parkeringsnormen KS2021/0684 i projektet? 
Svar: Ja. 
 
Fråga: Om vi löser parkeringsbehovet med konventionellt parkeringsgarage, anses vi då inte 
vara tillräckligt innovativa för att få poäng? Omfattar innovationsaspekten/tekniska lösningar 
även cykelparkering? 
Svar: Det är upp till er själva att inkomma med den lösning ni tycker är mest innovativ. 
Cykelparkering omfattas även av innovationsaspekten/tekniska lösningar. 
 
Fråga: I planprogrammet står att delar av parkeringsbehov kan upptas av närliggande 
planerad parkeringsanläggning, avses Gärdet 1:3 västra? Hur kan vi veta hur många 
parkeringsplatser som går att ”outsourca” till parkeringsanläggningar bortom planområdet? 
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Exempelvis om vi vill ta reda på hur många parkeringsplatser som kan erbjudas i Gärdet 1:3 
(västra) när vi jobbar med den andra delen av Gärdet 1:3. 
Svar: Ange det behov av parkering som ni anser finns och som är utöver vad ni anser ryms 
inom byggrätten. 
 
Fråga: Rörande beteckning B1 (Detaljplan), vad menas med ”Bostäder som vetter mot 
allmän plats till ett djup om 6 meter"? 
Svar: Bestämmelsen "B1 - Bostäder, dock ej i bottenvåning som vetter mot allmän plats, till 
ett djup om 6 meter från fasad mot allmän plats" betyder att det får vara bostäder överallt 
inom användningsområdet förutom i bottenvåning som vetter mot allmän plats, där det inte 
får vara bostäder i fasad mot allmän plats och 6 meter in i huskroppen. Innanför det får man 
ha bostäder, in mot gården exempelvis. 
 
Fråga: Maximalt 6 meter djupa eller minst 6 meter djupa bostäder, vad är syftet med 
bestämmelsen? 
Svar: Inget utav det. Syftet med bestämmelsen är att få till minst 6 meter djupa lokaler, inom 
användningen C1. 
 
Fråga: Rörande beteckning B2 (Detaljplan), vad menas med  ”Bostäder, dock ej i 
bottenvåning - mot norr omfattande minst 50 kvm”, betyder det att lägenheter inte får vara 
mindre än 50 kvadratmeter mot norr (dock ej i bottenvåning)? 
Svar: Nej, bestämmelsen "B2 - Bostäder, dock ej i bottenvåning mot norr omfattande minst 
50 kvm" betyder att det får vara bostäder överallt inom användningsområdet förutom inom 
en yta på bottenvåningen som ska vara minst 50 kvadratmeter stor och vetta mot norr. 
Syftet är att få till en lokal om minst 50 kvadratmeter där, inom användningen C1. 
 
Fråga: Föreslagen bebyggelse på gården två hus i mitten av kvarteret, är markerade inom 
egenskapsgräns (se detaljplan). Är positionerna för dessa hus givna eller flexibla, det vill 
säga, kan man minska eller utesluta byggnation här? 
Svar: Byggnadernas placering inom byggrätterna inne på gården (innanför 
egenskapsgränsen) är fri. Det finns ingenting i planen som säger att man måste bygga här. 
 
Fråga: Den södra delen av kvarteret avgränsas med egenskapsgräns mot gården, vad blir 
skillnaden i tillämpning (detaljplan) mot hus i norr som avgränsas med användningsgräns på 
vardera sidor (mot gård / mot allmänplats)? 
Svar: Användningsgräns är överordnad egenskapsgräns. Alla användningsgränser i kartan 
utgör också gräns för egenskapsområden. Anledning till att de norra byggrätterna avgränsas 
med användningsgräns mot gården är att det inom dessa områden finns preciserade 
användningar av B – B1 respektive B2.   
 
Fråga: Det står att ”Bostadsbeståndet ska fördelas lika mellan hyresrätter och bostadsrätter 
utifrån BTA”. Kvarteret har i detaljplanen en tydlig uppdelning i två delar med en gångväg 
mellan, men där en ena halvan har en större byggrätt i BTA än den andra. Måste det vara 
minst 50% BTA eller kan det vara 50% av antalet lägenheter? Är en fördelning på till exempel 
40/60 också okej eller förkastas anbudet då? Vad är minimikravet för de båda 
upplåtelseformerna? 
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Svar: Det ska vara 50% BTA hyresrätter (HR) och 50% bostadsrätter (BR) utav 
bostadsbeståndet eller så nära som det går (kan såklart diffa några BTA). Det finns alltså 
inget "minimikrav" utan det ska utformas så att det är så jämnfördelat mellan dem som 
möjligt. Dock är det okej att förvärva för BR, men upplåta som HR. 
 
Fråga: Hur många parkeringsplatser kan man max få via avtal om parkeringsfriköp med 
kommunen? 
Svar: Så stor del som möjligt av parkeringsbehovet ska lösas inom egen fastighet. De platser 
som inte går att lösa kan p-friköpas. I dagsläget finns ingen bestämd siffra hur många 
maximalt det skulle kunna vara.   
 
Fråga: Kvarterets behov av parkering, enligt gällande parkeringsnorm, ska delvis lösas genom 
underjordiskt parkeringsgarage under kvarteret. Är det ett ska-krav eller en presenterad 
möjlig lösning? 
Svar: Det är inget krav, men kommunen har svårt att se någon annan hållbar lösning då så 
stor del som möjligt av kvarterets parkeringsbehov ska lösas inom fastigheten. Dock 
välkomnas innovativa lösningar som kan innebära att ett underjordiskt parkeringsgarage inte 
behövs. 
 
Fråga: Priset ska anges per kvadratmeter BTA. Gatukostnader och plankostnader ska vara 
inkluderade i priset, det vill säga, kommunen kommer inte att ta ut gatukostnad eller 
plankostnad i ett senare skede? 
Svar: Kommunen kommer inte att ta ut gatukostnad eller plankostnad senare då de ska 
inkluderas i priset. 
 
Fråga: Hur fördelas de 5 poängen för Pris? 
Svar: Poängen fördelas olika beroende på vilka förslag som inkommit. 
 
Fråga: Vad menas med bostäder för personer med andra särskilda behov? 
Svar: I första hand bostäder med särskild service. 
 
Fråga:  Förslaget innebär att det i kvarteret även kan lösa en viss del av kommunens 
bostäder för personer med andra särskilda behov i kommunen. Vad innebär en viss del? Hur 
mycket är en viss del? 
Svar: Det är inte specificerat en exakt andel utan det är upp till tävlingsbidraget att ta fram 
den nivå som de anser vara lämplig och sedan bedöms det av kommunen hur bra och kreativ 
lösningen blev. 
 
Fråga: ”Förslaget innebär att det i kvarteret även kan lösa en viss del av kommunens 
bostäder för personer med andra särskilda behov i kommunen.” Med andra särskilda behov 
har ni svarat: ”I första hand bostäder med särskild service.” Menar ni då att anbudsgivaren 
ska erbjuda särskild service eller att en andel lägenheter ska upplåtas till kommunen som  
kan erbjuda särskild service? Tänker ni att det ska vara lägenheter med en särskild 
utformning? Höjd tillgänglighet? 
Svar: Det vi menar är bostäder utformade för att vid behov kunna erbjuda särskild service. 
Tävlingsbidraget får möjlighet att inkomma med kreativa lösningar för detta. 
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Fråga: Vad menas med särskild service? Kan ni ge exempel på typ av sådana 
bostäder/verksamhet som ni har tänkt er? 
Svar: Det vi menar är bostäder utformade för att vid behov kunna erbjuda särskild service. 
Tävlingsbidraget får möjlighet att inkomma med kreativa lösningar för detta. 
 
Fråga: Vad menas med bostäder för personer med andra särskilda behov? 
Svar: I första hand bostäder med särskild service. 
 
Fråga: Det är specificerat vilka sidor som ska vara med i inlämningen (vision, sit-plan, 
intention, referensprojekt och tidplan), men är det tillåtet att skicka med fler sidor? Till 
exempel så ser vi inte att fråga 16 (med 2 poäng) om långsiktig förvaltning har en given plats 
inom sidorna ovan och skulle vilja lämna in det på en separat sida, är det okej? 
Svar: Det som inte specificerat inom angivna sidor är okej att lämna in på separat sida. 
 
Fråga: Planbeskrivningen nämner industribuller från Orklas anläggning. Finns det ett datum 
bestämt för när kexbageriet avslutar sin verksamhet på området och det inte längre är en 
parameter att ta hänsyn till i bygglovsansökan? 
Svar: Kexfabriken avslutar sin verksamhet vid årsskiftet 2022/2023. Buller från den kan 
därför bortses. 
 
Fråga: För anvisningen ska 2 referensprojekt presenteras, det vill säga, kan arkitekt och 
byggherre ges möjlighet att presentera var sitt liknande projekt? 
Svar: Det ska vara 2 olika projekt så ett från byggherren och ett från arkitekten är ok så länge 
det inte var samma projekt. 
 
Fråga: I anvisningarna står det att inlämningen ska märkas med "Markanvisningstävling 
Liljedal/Kongahälla". Är det korrekt att båda markanvisningarna ska ha samma rubrik? 
Svar: Det vi menar är nog att rubriken bör vara "Markanvisningstävling Kongahälla" för 
Kvarter 7 och "Markanvisningstävling Liljedal" för Liljedal. Vi kommer inte att diskvalificera 
något företag för felaktig rubriksättning. 
 
Fråga: När vi läser tävlingsförutsättningarna får vi det till att tävlingsbidraget max får vara 8 
A3-sidor. När vi läser under Vanliga frågor och svar så står det: "Det som inte specificerat 
inom angivna sidor är okej att lämna in på separat sida.". Det gör oss osäkra på hur många 
sidor tävlingsförslaget får vara. 
Svar: Om ni till exempel lämnar in 3 stycken sidor som vi tolkar som "Vision" bryter ni mot 
formkravet om max 2 stycken sidor vilket kan leda till diskvalificering. Däremot kan det 
finnas saker som inte finns angivna inom formkravet men framgår av 
tävlingsförutsättningarna och som någon vill lyfta fram. Det är emellertid inte säkert att vi 
lägger "extrasidorna" till grund för utvärderingen. 
 
Fråga: Kommer index-uppräkning även ske för lokaler och hyresrätter och i så fall mot vilket 
index? 
Svar: Samtliga upplåtelseformer, bostadsrätter, hyresrätter och lokaler ska justeras utifrån 
Svensk mäklarstatistik för bostadsrätter inom Storgöteborg. 
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Bilaga 3: Karta över Exploateringsfastigheten, del av Gärdet 1:3 samt del av 
Gärdet 1:2 
 
 

Aktuell del av Gärdet 1:3 samt del av Gärdet 1:2 avgränsad med rödstreckad linje i gällande 

detaljplan. 
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BTA ovan mark 
 

Våningsplan ovan mark 

BTA ovan mark i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för 
fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 
utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare. 

BTA ovan mark som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda 
vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, tvättstuga, gemensamhetslokal o dyl) i fristående 
byggnader räknas inte som BTA ovan mark. 

Balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som BTA ovan mark. Balkonger/loftgångar i övrigt 
omfattas inte. 

 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan. 

 

Suterrängvåning 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om ‐ utefter minst en vägg ‐ golvets översida i våningen 
närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet mindre är 
våningsplanet att betrakta som källare. Area inom suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

All area inom lägenheter räknas som BTA ovan mark liksom i förekommande fall innanförliggande 
förbindelsekorridor. 



9 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal - KS2021/1880-1 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal : Bilaga 4. Definition ljus BTA ovan mark

Som BTA ovan mark för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 
förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet 
dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 
som BTA ovan mark (se fig nedan). Trapphus och hiss placerade i suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 

 

För kommersiella eller övriga lokaler räknas BTA ovan mark i suterrängvåning till ett husdjup om 10 meter. För 
bruttoareor inom husdjup 10‐30 meter räknas 75 % som BTA ovan mark. Om våningshöjden är högre än 3 
meter ska 10‐metersgränsen utökas till vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som 
ljusa. 



9 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal - KS2021/1880-1 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal : Bilaga 7. Plankarta och illustrationskarta, Liljedal

E 148900

E 
14

89
00

E 148950

E 149000

E 149050

E 
14

90
50

N 6416600 N 6416600

N 6416650

N 6416700

N 6416750 N 6416750

TORG

gång

x

B1

C1

C1 P1

B C1 P1

B C1 P1

B C1 P1

B1C1 P1

B1 C1 P1

B1 C1

B1 C1

GATA

GATA

e2

b1 e2

n1

+22.9
f4f3

f9

+11.8

f2

b1

f8

27-40

+22.1

f9f3 f6

B2

P1

GATA1

10.1

P1

f11

e1

10.1

fri höjd

gång och cykel

gång och cykel

5.
9

b1

b1

gång och cykel

E1

GATA

(B)
(P 1

) P1

e3 n1b1

27-35
+15.8

f4 f5f1

+11.8

f2

27-35

f5f2 f4

+15.8

f5f2 f4

f14

f14

f7

+20.6

f4 f10f1

27-35

+20.6
27-35

f7f4

f10

f1f13

27-40

f8

+20.0

f9f3 f4

f7

27-35
+19.6

f3 f4

f12f6

+19.0

f9f3 b2

f12f6

+19.0

f9f3 b2

f6

+22.1

f9f3

b2

f12

f6

+21.9

f9f3

b2

f6

+22.3

f9f3

f13

27-40

f8

+22.4

f9f3 f4

27-40

f8

+25.3

f9f3 f4

f6

+25.1

f9f3

f14

gång och cykel

f7

+20.6

f4 f10f1

27-35

f15

27-35
+16.2

f4 f5f2

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f9 Entréer mot allmän plats ska placeras indragna eller utföras som
skjutdörrar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f10 Balkonger mot allmän plats får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f11 Utkragande balkong får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f12 Balkonger i fasad mot väster får kraga ut max 1,4 meter från fasad,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f13 Burspråk mot Södra Gränden respektive Glasbruksgränd får kraga
ut max 1,5 meter från fasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f14 Högsta antal våningar är 3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f15 Fönster får inte finnas på fasad mot nordost upp till en höjd om
+14,8 m,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Komplementbyggnader ska utföras med vegetationstak och träfasad i matt jordig kulör,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

Varje trapphus tillhörande flerbostadshus ska ha en entré mot allmän plats, undantaget
byggnad mot Södra Gränden, förlängningen av Trappgränd samt Glasbruksgränd,  4 kap. 16 § 1 st
1 p.

Balkonger i fasad mot allmän plats får, där ej annat anges, kraga ut max 1 meter från fasad
samt uppta totalt max 1/3 av fasadens längd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken ska utgöras av planterbart bjälklag. Bjälklaget ska klara ett

minsta planteringsdjup om 40 cm på minst 40 % av ytan,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

b2 Högsta sockelhöjd för bostäder är 1,2 meter. Med sockelhöjd
avses höjd på ovansida bjälklag i bottenvåning i relation till
angränsande marknivå på allmän plats,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta våningshöjd för lokaler inom användning C1 är 3,6 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Anläggningar och installationer ska under nivån +4,4 vara översvämningssäkrade,  4 kap. 16 § 1 st
1 p.

Friskluftsintag får inte placeras mot Strandgatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Dränerande ingrepp som påverkar grundvattennivån får ej ske,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
0.0 Markens högsta höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

n1 Lekplats ska finnas,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dB ska minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot ljuddämpad sida. För små bostäder med boarea max 35 m2 gäller istället att
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida om ekvivalent
ljudnivå vid bostadens fasad är > 65 dB. Med ljuddämpad sida menas fasad som har en
ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 på högst
70 dBA.

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om maximal ljudnivån vid uteplats
överstiger 70 dBA medges dock att nivån överskrids med högst 10 dBA maximal ljudnivå
högst fem gånger per timme mellan kl 06.00 och 22.00,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

Marken öster om Strandgatan ska saneras till nivå motsvarande känslig markanvändning,  4
kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 (fem) år från den dagen planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för husbyggnation förrän marksanering genomförts enligt
bestämmelse om skydd mot störning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat
x Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,  4 kap. 6 §

Bostad, uthus

Väg, gångväg

Rutnätspunkt

Höjdkurvor

Traktnamn/kvartersnamn

Traktgräns/fastighetsgräns

Ledningsrätt

Skärmtak

GÄRDET/KLOCKTORNET

1:3/36 Fastighetsbeteckning

Träd

Markhöjder

BETECKNINGAR TILL GRUNDKARTAN

Grundkartan upprättad 2019-05-15, aktualiserad 2019-09-26
Koordinatsystem Sweref 991200
Höjdsystem RH2000

Underskrift
GIS-ingenjör

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

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

TorgTORG

GataGATA

GågataGATA1

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder, dock ej i bottenvåning som vetter mot allmän plats, till ett
djup om 6 meter från fasad mot allmän plats.

B1

Bostäder, dock ej i bottenvåning mot norr omfattande minst 50 kvmB2

Centrum, endast i bottenvåningC1

TransformatorstationE1

Parkering, endast under markP1

Beteckning inom parentes anger användning över/under
huvudanvändning

(X)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Utformning av allmän plats

Fri höjd ska, där ej annat anges, vara minst 3,6 meter ovan gångbana och minst 4,7 meter
ovan körbana,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fri höjd Fri höjd ska vara minst 3,3 meter ovan allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

gång och cykel Gång- och cykelväg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

gång Gångväg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Tillåten total byggnadsarea för komplementbyggnader är 20 m2,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Tillåten total byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 m2

och maximal byggnadsarea per komplementbyggnad är 20 m2,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Tillåten total byggnadsarea för komplementbyggnader är 80 m2

och maximal byggnadsarea per komplementbyggnad är 40 m2,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad. Markparkering är inte tillåten
förutom HCP på anvisad plats,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får med undantag av komplementbyggnader inte förses
med byggnader. Markparkering är inte tillåten förutom HCP på
anvisad plats,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter över nollplanet, beräknad på
byggnadens långsida mot allmän plats respektive stråk med
allmän gångtrafik,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

00-00 Minsta respektive största taklutning i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Huvudbyggnad ska placeras i byggrättsgräns mot allmän plats,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Fasader ska utföras i trä och målas i traditionell ljus kulör.

Accentfärger tillåts på byggnadsdetaljer,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasader ska utföras i trä och målas i traditionell ljus kulör
alternativt matt jordig kulör,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Fasader ska utföras med i huvudsak ljus färgsättning. Fasader mot
allmän plats ska utföras i trä eller puts. Detaljer i fasaderna mot
allmän plats tillåts utföras i annat material såsom skiffer eller
skivmaterial,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Fönster på våning 2 och uppåt ska ha stående karaktär,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

f5 Tak ska utföras som sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Tak ska utföras som sadeltak med största taklutning om 40 grader
alternativt som pulpettak med indragen takvåning mot allmän plats.
Takkupor och frontespiser får utföras längs sammanlagt maximalt
60 % av fasadens längd, med annan takvinkel än angiven och till
en byggnadshöjd om 2,5 meter utöver angiven, utan att det
påverkar beräkning av byggnadshöjd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Tak ska utföras som sadeltak. Takkupor och frontespiser får
utföras längs sammanlagt maximalt 35% av fasadens längd mot
allmän plats och längs sammanlagt maximalt 45 % av fasadens
längd mot bostadsgård, med annan takvinkel än angiven och till en
byggnadshöjd om 2,5 meter utöver angiven, utan att det påverkar
beräkning av byggnadshöjd eller antalet våningar enligt
våningsbestämmelse,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Tak ska utföras som sadeltak. Takkupor och frontespiser får
utföras längst sammanlagt maximalt 60% av fasadens längd, med
annan takvinkel än angiven och till en byggnadshöjd om 2,5 meter
utöver angiven, utan att det påverkar beräkning av byggnadshöjd,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Entréer mot allmän plats ska placeras indragna eller utföras som

LOKALISERINGSKARTA

Här är vi

100 meter9080706040 503020100

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bebygga
planområdet med nya bostadskvarter med handel i
bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra Gatan.
Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt
bygga vidare på den befintliga miljön i centrum
(inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan), förstärka
Strandgatan och Västra Gatan som centrum- och
handelsstråk samt att tillskapa fler bostäder i Kungälvs
centrum.

Skala A1 1:500, A3 1:1000

Planhandlingar:
� Plankarta
� Planbeskrivning
� Illustrationskarta

Övriga handlingar:
� Fastighetsförteckning
� Samrådsredogörelse
� Granskningsutlåtande
� Behovsbedömning
� Planprogram

PLANKARTA

ANTAGANDEHANDLING

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3  m fl
Bostäder och handel i Kungälvs centrum

Upprättad 2019-06-12 Justerad 2019-11-13

Fredric Norrå
T.f. planchef

Karin Jern, Norconsult AB
Planarkitekt

Aktnr 1816

Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för

Utredningar:
� Fördjupad beskrivning riksintresse
� Bullerutredning
� Geoteknisk utredning
� Miljötekniska markundersökningar
� Luftkvalitetsutredning
� VSD-utredning
� Trafikutredning

UPPLYSNINGAR
- Utformningen av dagvattensystemet ska följa

Kungälvs kommuns dagvattenplan från 2017.
- Bebyggelsen ska utformas så att den klarar

gällande riktvärden enligt Boverkets
vägledning för externt industribuller. 

Antagen av
kommunfullmäktige
2019-12-05
Laga kraft 2020-05-26
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Underskrift
GIS-ingenjör

PLANKARTA

ANTAGANDEHANDLING

Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3  m fl
Bostäder och handel i Kungälvs centrum

Upprättad 2019-06-12 Justerad 2019-11-13

Fredric Norrå
T.f. planchef

Karin Jern, Norconsult AB
Planarkitekt

Aktnr 1816

Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för

100 meter9080706040 503020100

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten att bebygga
planområdet med nya bostadskvarter med handel i
bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra Gatan.
Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt
bygga vidare på den befintliga miljön i centrum
(inklusive kulturmiljön utmed Västra Gatan), förstärka
Strandgatan och Västra gatan som centrum- och
handelsstråk samt att tillskapa fler bostäder i Kungälvs
centrum.

Skala A1 1:500, A3 1:1000

ILLUSTRATIONSKARTA
LOKALISERINGSKARTA

Här är vi
Planhandlingar:
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Illustrationskarta

Övriga handlingar:
 Fastighetsförteckning
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
 Behovsbedömning
 Planprogram

Utredningar:
 Fördjupad beskrivning riksintresse
 Bullerutredning
 Geoteknisk utredning
 Miljötekniska markundersökningar
 Luftkvalitetsutredning
 VSD-utredning
 Trafikutredning

Antagen av kommunfullmäktige
2019-12-05
Laga kraft 2020-05-26
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Kvarteret
Liljedal

VÄLKOMMEN TILL LILJEDAL
På vägen hem passerar du 
bageriet Liljan och köper 
nybakade frallor. Svänger 
sedan in i gränden och tar 
genvägen över gården.
Här är det liv i liljorna! Du slås 
av försommarens prunkande 
rabatter innan stoppet 

vid odlingslotterna och 
växthuset.
Tomaterna verkar ha 
klarat köldknäppen i natt. 
Sneglar lite snabbt mot 
lekplatsen bakom radhusen. 
Grannbarnen leker kull med 
gräsfläckar på knäna.
Här trivs du.

Liljedal är ett kvarter för 
människan att mötas 
och syssla tillsammans. 
Grändhäng i Liljedal kallar 
vi det. Vår gestaltningsidé 
grundas i ett sökande av 
moderna tekniska lösningar 
förenade med hållbara. 
Resultatet är ett kvarter 
som andas hållbarhet och 
gemenskap.

1

Vi har lagt fokus på miljön mellan 
husen lika väl som på attraktiva 
bostadsplaner. Gemensamt är 
skapande av rum för att trivas 
och umgås i. Det långsiktiga, 
attraktiva boendet skapar en 
kvarterskänsla som sprider sig 
långt vidare in i grannskapet och 
berikar miljön för hela området. 

Det är hållbarhet för oss!
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Kvarteret Liljedal
Mellan centrum och älven, växer en ny stadsdel upp. 
Gärdet i Liljedal blir en inbjudande del av centrala 
Kungälv där bostäder, handel och närhet till natur 
och nöje skapar en levande och attraktiv stadsdel. 
Den nya stadsdelen präglas av bostadskvarter som 
ansluter till den kulturhistoriskt värdefulla miljön i 
centrala Kungälv.

Ett kvarter i den levande staden 
Vi har planerat för handel i hela fasadlängden 
mot Strandgatan för att förstärka det befintliga 
handelsstråket. Entrétäthet skapar aktiva gator 
och en trygg stadsdel. Vårt bidrag till Liljedal är ett 
kvarter som är gestaltat med höga ambitioner om 
trivsel, trygghet och estetik. 
Kvarterets flerbostadshus öppnar tydligt upp sig 
i fasaden och skapar en gränd och passage som 
bjuder in grannar och besökare in på gården, väcker 
nyfikenhet och skapar en tydlig plats för spontana 
möten. Gården nås från alla genomgående 
trapphus samt gränd så besökare är garanterat.

Gestaltning
Den nya stadsdelen präglas av bostadskvarter 
som ansluter till den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön i centrala Kungälv. Kvarterets utformning 
är inspirerad av den klassiska havsnära 
västkuststaden. Varje trapphus ges sin egen 
särprägel. Kvarteret får en sammanhållen, 
balanserad variation. Kvarteret har ett levande 
taklandskap där klassiska sadeltak med takfot, 
skorstenar och vindskupor ger kvarteret karaktär. 
Fasaderna i puts och trä är utformade för att skapa 
individuell karaktär och identitet till varje trapphus. 
Färgskalan varierar i ljusa kulörer inspirerade av 
västkustskärgårdens färger.

Rum i det gröna rummet
Liljedals kvarter domineras av dess gröna gård. 
Kopplingen mellan de gröna rummen förstärks 
av en multifunktionell pergola som löper tvärs 
genom gården, längs gränden, och uppmanar 
till rörelse. Pergolan skapar rumslighet och blir 
en ram för lek, samvaro och klättrande grönska. 
Tillsammans med ett integrerat växthus och 
gemensam odling blir detta en självklar träffpunkt 
för de boende i kvarteret. Uteplatser med privata 
ytor i skydd bakom låga häckar ger extra kvalité 
till marklägenheter mot gård. En viktig kvalité för 
kvarterets BmSS-boende.

Egen täppa
Gården innehåller en väl tilltagen yta för odling 
med möjlighet för de boende att förse sig med egna 
grönsaker och blommor. Växthuset kan användas 
till det som de boende önskar. Möjlighet till mer 
krävande grödor eller bara fungera som en skyddad 
plats under årets kallare perioder. Vid glashuset 
finns en bod för förvaring av redskap. Här finns 
också trädgårdens kompost samt gemensamma 
redskap och verktyg.

Radhus 
Med gårdens grönska framför vardagsrummen 
får de ett skyddat läge. Radhusen med större 
lägenheter erbjuder ett bra boende för exempelvis 
barnfamiljer. Här skapar man god kontakt med 
grannarna på gården och kan precis som övriga 
kvarteret dra nytta av den stora grönytan med dess 
odlingsmöjligheter, lekplats och gemensamhetsytor. Gårdsliv LiljedalsgrändGatuliv

Krukan
Strandgatan

Liljedalsgatan

Centrum

Li
ljd

al
sg

rä
nd

Gamla Gärdesgatan

StrandpromenadKex och kakor

Växthus
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Kvarteret
Liljedal
En varsamt moderniserad 
variant av det klassiska 
stadskvarteret. Sadeltak, 
takkupor och träfasader, 
men i ett lite stramare snitt.
I mitten två trädgårdslika 
gårdsrum på vardera sida 
Liljedalsgränd.

3



9 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal - KS2021/1880-1 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal : Bilaga 2 Magnolia Bostad Presentation - Liljedal

-     Bilaga 2 - Vision/Intention/Situation

Sol
Behövs för både gröna blad och bonnabränna.
Våra dagljusstudier visar att gården tappar nödvändiga 
kvalitéer med en bebyggelse på den nordvästra 
radhustomten. Istället föreslår vi ett växthus i bästa 
läge och en pergola för sommarlunchen. Mängden 
dagsljus för bostäder i markplan säkerställs också 
på detta vis. Vi ser det som en möjlighet att välja 
kvalité framför kvantitet. I ett eventuellt framtida 
förtätningsbehov finns trots allt byggrätten kvar.

Liljedals gränd
Genom kvarteret löper Liljdalsgränd. Här genar 
brevbäraren mellan grannar som beklagar sig över 
senaste veckans regn. Men växterna frodas. Hela 
gården har genomsläpplig mark som samlar upp och 
fördelar dagvattnet till de regnbäddar där vatten 
renas i jordlager och fördröjs innan det tas upp i 
växtlighet, dunstar till atmosfären eller rinner vidare 
som överskottsvatten. En fördröjning som säkerställer 
maximal nytta och ett minimalt utsläpp.

Ett kvarter för alla
Kvarteret erbjuder bostad med särskild service.
Det är ett alternativ för den som behöver en individuellt 
anpassad bostad och som har ett stort behov av 
tillsyn och omvårdnad. Boendet är placerat längs 
kvarterets soligaste sida. Lokalen har bästa hörnläget 
och bostäderna har nära till gårdens mest lugna och 
trivsamma del. Ungarna stojar på andra sidan gården, 
bakom radhuset.

Bland stockar och pölar
Gårdens lekplats bjuder in till taktil lek med naturliga 
material. Byggd av stockar stämmer den väl in i 
kvarterets träarkitektur. Vid regn bildas strategiskt 
placerade pölar och bjuder till lek i alla väder.
Naturlek säger vi i branschen - helt naturligt tycker 
brukarna.

Natur
Planteringarna utförs med bred biodiversitet som 
utgångspunkt. Prunkande och blommande planteringar 
med hög biodiversitet med särskild inriktning mot 
pollinerande insekter. De behövs för gårdens fruktträd. 
Planteringen planeras för att blomma hela säsongen.

Platser
Under pergolan placeras möbler och grill för de boende. 
I pergolan finns gungor och hängmattor och i skugga 
finns lekytor för de unga boende. Gården innehåller en 
variation av solbelysta och skuggade områden under 
hela dagen. Trygghetsskapande och atmosfärhöjande 
belysning för de mörkare timmarna.

Vart är bilarna?
Vi har placerat all förvaring av fordon bekvämt i våning 
under mark. Fokus är på andra fordonsslag än bilen. 
Vi pratar inte om några trånga källarutrymmen. Rejält 
tilltagna gemensamma ytor så alla cykelslag får plats. 
Bekväma breda passager. Dörrar med dörröppnare 
som aktiveras med digital nyckel. Mekstationer med 
pump, verktyg och cykelupphängning. Vi kommer bygga 
lägsta möjliga antal platser för bil. Att välja cykel 
eller promenaden kommer vara det självklara valet 
för närtransporter i kvarteret Liljedal. Lastcyklar för 
veckohandlingen finns i den gemensamma cykelpoolen.
Allt för att underlätta boendes val för att minska vår 
miljöbelastning.

Miljömärkning
Vi jobbar med miljöbyggnad silver. Visionen för 
kvarteret är dock högre än så. Olika tekniska lösningar 
för att få ner behovet av köpt energi ska tillämpas. 
Exempelvis kan de boende övervaka sin egen 
energiförbrukning. En kortare dusch eller någon grad 
mindre varm lägenhet gör stor skillnad.

FÅGELHOLKNATURLEKFRUKTTRÄDSOLPANELER ODLINGSLÅDORSITTPLATSER SPONTANA 
MÖTESPLATSER

4

Växthus för det man behöver det till

Trygghetsskapande belysning

Gemensam odling

Gröna mellanrum för umgängePlats för alla... ...och vi menar alla Lekplats
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Li
lje

da
ls

gr
än

d



9 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal - KS2021/1880-1 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal : Kungälv Utkast Marköverlåtelseavtal Gärdet 1-3 21-11-04

Marköverlåtelseavtal Gärdet 1:3 Dnr: KS2021/1880

1
Sign: _______

Mellan  Magnolia Fastighetsutveckling AB  org.nr (559314–7357) Stora Nygatan 31, 411 08
Göteborg, nedan kallad ”Exploatören” och Kungälvs kommun org.nr (212000–1371), 442
81 Kungälv, nedan kallad ”Kommunen”, gemensamt kallat ”Parterna” , träffas härmed
följande

MARKÖVERLÅTELSEAVTAL
nedan kallat ”Avtalet”

avseende marköverlåtelse och exploatering inom detaljplan  ” Detaljplan för Klocktornet 36,
del av Gärdet 1:3 m.fl.”  och fastigheten del av Gärdet 1:3, Kungälvs kommun, Västra
Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:
Bilaga 1:  Tävlingsförutsättningar inklusive frågor och svar Liljedal
Bilaga 2:  Anbudet
Bilaga 3: Karta över Exploateringsfastigheten, del av Gärdet 1:3 samt del av Gärdet 1:2
Bilaga 4:  Definition ljus BTA ovan mark
Bilaga 5:  Exempel indexberäkningar
Bilaga 6:  Servitutsavtal
Bilaga 7:  Plankarta och Illustration

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund och syfte
Kommunen har utlyst en markanvisningstävling, se  Bilaga 1, för del av Gärdet 1:3 där
Exploatörens anbud som framgår av  Bilaga 2,  nedan ”Anbudet” valdes som vinnare.

”Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 m.fl.” , nedan ”Detaljplanen”, antogs i
Kommunfullmäktige 2019-12-05 och vann laga kraft 2020-05-26, se Bilaga 7.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av bostäder och lokaler för handelsverksamhet inom
stadsdelen Liljedal i Kungälvs Kommun.

Avtalet reglerar marköverlåtelse till Exploatören samt villkoren för genomförandet av den
planerade byggnationen inom det överlåtna markområdet.

B. DETALJPLAN

1. Beskrivning
Detaljplanen ger möjlighet för bostäder och lokaler för handelsverksamhet.

Detaljplanen omfattar bland annat ett nytt kvarter inom del av parkeringsytan (P-syd) i 4–6
våningars byggnadshöjd med tillkommande takvåning. I kvarteret planeras för bostäder med
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lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningarna mot Strandgatan samt i kvarterets
nordvästra hörn.
På grund av närhet till riksintresse för kulturmiljövården ställs höga krav på utformning och
gestaltning av den nya bebyggelsen. Genom kvarteret ska tillskapas en smitväg
(Liljedalsgränd). Parkering ska anordnas i garage under tillkommande bebyggelse.

2. Plan- och bygglovsavgift
Plankostnaderna ingår i köpeskillingen. När Exploatören har erlagt köpeskillingen enligt
Avtalet ska Exploatören inte betala planavgift i samband med bygglov. Exploatören betalar
däremot bygglovsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande taxa.

C. MARKÖVERLÅTELSE

1. Marköverlåtelse
Kommunen överlåter härmed ett område, del av fastigheten Gärdet 1:3, som är ungefärligt
markerat med rött på  Bilaga 3, nedan kallat Exploateringsfastigheten, till Exploatören.

Exploateringsfastighetens exakta gränser ska fastställas vid fastighetsbildning – se punkt D.1
nedan. Parterna förbinder sig att acceptera de mindre justeringar av Exploateringsfastighetens
gränser som följer av lantmäterimyndighetens beslut.

2. Köpeskilling
Köpeskillingen beräknas på antal kvm BTA, definierad enligt  Bilaga 4, och dess användning.

Köpeskillingen för Exploateringsfastigheten ska preliminärt uppgå till 123 978 000 kronor
baserat på Anbudets antal kvm BTA och fördelning dvs. 9 558 kvm BTA byggrätt för
hyresrätter och 9 558 kvm BTA byggrätt för bostadsrätter samt 654 kvm BTA byggrätt för
lokaler.

Avviker den planerade byggnationen på Exploateringsfastigheten enligt laga kraftvunnet
bygglov från de antagna areorna i ovanstående stycke ska justering av köpeskillingen ske med
5000 kr/kvm BTA byggrätt för hyresrätter, 10 000 kr/kvm BTA byggrätt för bostadsrätter
samt 2000 kr/kvm BTA byggrätt för lokaler, dock att köpeskillingen aldrig ska understiga ett
minsta belopp om 123 978 000 kronor.

Köpeskillingen ska betalas enligt följande:

- En dellikvid om 12 397 800 kronor ska erläggas inom 30 dagar efter att Avtalet blivit
giltigt enligt punkt I.3 nedan.

- Resterande belopp, som slutlikvid, motsvarande den slutligt justerade köpeskillingen
med medgiven yta kvm BTA enligt laga kraftvunnet bygglov, reducerad med dellikvid
enligt ovan, erläggs inom 30 dagar efter det att laga kraftvunnet bygglov föreligger.

Köpeskillingen ska indexregleras från tidpunkten för Avtalets undertecknande fram till
betalningstidpunkt av slutlikviden. Justeringen ska göras utifrån den prisutveckling som
framgår av Svensk Mäklarstatistik för bostadsrätter inom Stor-Göteborg. Exempel på
indexberäkning framgår av  Bilaga 5.
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3. Gatukostnadsersättning
Gatukostnadsersättningen för Exploateringsfastigheten är 20 700 000kr.

Gatukostnadsersättningen ska erläggas av Exploatören enligt följande:

- 2 070 000 kronor erläggs inom 30 dagar efter att Avtalet tecknats och blivit giltigt
enligt punkt I3 nedan.

- Resterande indexjusterade belopp ska erläggs inom 30 dagar efter det att bygglov
beviljats och vunnit laga kraft.

Gatukostnadsersättningen ska indexregleras från tidpunkten för Avtalets undertecknande fram
till betalningstidpunkt av slutlikviden. Justeringen ska göras utifrån den prisutveckling som
framgår av Svensk Mäklarstatistik för bostadsrätter inom Stor-Göteborg. Exempel på
indexberäkning framgår av  Bilaga 5.

4. Betalningsuppgifter mm
Köpeskilling och gatukostnadsersättning ska betalas mot faktura genom insättning på av
Kommunen anvisat konto.

Om Exploatören inte betalat köpeskillingen och gatukostnadsersättningen i rätt tid äger
Kommunen rätt att häva köpet eller kräva fullgörande av köpet. Ska betalningen fullgöras är
Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag.

5. Tilläggsköpeskilling vid ombildning till bostadsrätt eller ägarlägenheter
Parterna är överens om att Exploateringsfastigheten ska bebyggas med minst 9 558
kvm kvadratmeter BTA upplåtna som hyresrätt. Bostäder om minst 9 558 kvm kvadratmeter
BTA ska långsiktigt förvaltas med upplåtelseformen hyresrätt.

I det fall hyresrätter omvandlas till bostadsrätter eller ägarlägenheter efter att
Exploateringsfastigheten överlåtits till Exploatören, tillkommer en tilläggsköpeskilling med
5750 kr/kvadratmeter BTA beräknat på den area, mätt i BTA, som gör att antalet kvm BTA
som är upplåtna med bostadsrätt eller som ägarlägenheter överstiger 9558 kvm BTA.
Tilläggsköpeskillingen består av mellanskillnaden mellan bostadsrätter och hyresrätter enligt
Anbudet plus 15%. av mellanskillnaden mellan bostadsrätter och hyresrätter enligt
Anbudet plus 15%.
Tilläggsköpeskillingen ska indexregleras från tidpunkten för detta avtals undertecknande fram
till och med det datum som bostadsrättsföreningen får lagfart eller vid lagakraftvunnen
fastighetsbildning vid omvandling till ägarlägenheter. Justeringen ska göras utifrån
prisutvecklingen som framgår av Svensk Mäklarstatistik för bostadsrätter inom Stor-
Göteborg. Exempel på indexberäkning framgår av  Bilaga 5.

Tilläggsköpeskillingen ska erläggas av Exploatören senast 30 dagar efter det datum som
bostadsrättsföreningen får lagfart eller vid lagakraftvunnen fastighetsbildning vid omvandling
till ägarlägenheter. Tilläggsköpeskillingen skall erläggas av Exploatören mot faktura genom
insättning på av Kommunen anvisat konto.

Villkoret om tilläggsköpeskilling gäller om bostadsrättsförening får lagfart eller vid
lagakraftvunnen fastighetsbildning vid omvandling till ägarlägenheter innan 2037-01-01.



9 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal - KS2021/1880-1 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal : Kungälv Utkast Marköverlåtelseavtal Gärdet 1-3 21-11-04

Marköverlåtelseavtal Gärdet 1:3 Dnr: KS2021/1880

4
Sign: _______

Därefter är villkoret om tilläggsköpeskilling förfallet och utan verkan. Exploatören förbinder
sig att ha med detta villkor i kontraktet vid försäljning av hyresfastigheten/hyresfastigheterna,
samt förbinda framtida köpare vid villkoret om tilläggsköpeskilling. Iakttar Exploatören inte
detta villkor vid vidareförsäljning är Exploatören fortsatt ansvarig gentemot Kommunen att
erlägga tilläggsköpeskilling, om ny ägare omvandlar hyresrätter till bostadsrätter eller
ägarlägenheter så att rätt till tilläggsköpeskilling föreligger.

Kommunen har rätt att skriva in detta villkor i fastighetsregistret.

6. Köpebrev
När Exploatören betalat den slutliga köpeskillingen och slutgiltig gatukostnadsersättning
enligt punkt C.2 och C.3 för Exploateringsfastigheten skall Kommunen överlämna kvitterat
köpebrev till Exploatören som bekräftelse på fullgjord betalning.

7. Tillträde
Tillträde sker den dag köpeskillingen och den slutgiltiga gatukostnadsersättningen till fullo är
erlagd enligt punkt C.2 och C.3 ovan. Denna dag kallas ”Tillträdesdagen”.

Exploatören har rätt att efter överenskommelse med Kommunen genomföra erforderliga
undersökningar inom Exploateringsfastigheten innan Tillträdesdagen. Om exploateringen inte
fullföljs förbinder sig Exploatören att återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen
så fordrar.

Äganderätten övergår på Tillträdesdagen.

8. Penninginteckningar
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på Tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

9. Servitut och nyttjanderätter
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på Tillträdesdagen inte belastas av några
andra servitut eller nyttjanderätter än vad som framgår av Avtalet.

Kommunen ska på egen bekostnad tillse att befintlig miljöstation på Gärdet 1:3 flyttas innan
Tillträdesdagen.

10. Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas i sin helhet av Exploatören.

11. Avräkning
Kommunen svarar för skatter, räntor och andra utgifter samt inkomster för
Exploateringsfastigheten till den del de belöper på tiden före Tillträdesdagen. Exploatören
svarar för sådana kostnader och inkomster från och med Tillträdesdagen. Parterna ska
upprätta en likvidavräkning per Tillträdesdagen.

12. Grundförhållanden
Kommunen ikläder sig inte något ansvar för Exploateringsfastighetens
grundförhållanden/markförhållanden, vilket innebär att Exploatören har att själv svara för
nödvändiga grundundersökningar och för vidtagande av de grundförbättringsåtgärderna, t ex
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pålning eller annan förstärkningsåtgärd, som kan visa sig erforderlig för genomförande av
planerad bebyggelse inom Exploateringsfastigheten.

Exploatören erinras om sitt ansvar som fastighetsägare och byggherre för eventuella skador
orsakade av Exploatörens arbeten på Exploateringsfastigheten. Detta gäller exempelvis
eventuell grundvattensänkning som kan medföra skador på omkringliggande fastigheter,
orsakade av de arbeten som Exploatören utför.

Skulle Exploatören vid markarbete påträffa äldre ledningar som ej är i bruk får Exploatören
stå kostnaden för hanteringen av dem.

13. Markföroreningar
Köpeskillingen är bestämd efter förutsättningen att inga markföroreningar finns inom
Exploateringsfastigheten.

Exploatören ansvarar för att beställa och bekosta en första undersökning av
Exploateringsfastigheten. Undersökningen ska vara utförd senast 4 månader efter att Avtalet
undertecknats av båda parter. Undersökningen ska redovisas för Kommunen.

Vid upptäckt risk för förorening, antingen som ett resultat av den första undersökningen eller i
annat sammanhang som exv. vid byggstart, står Kommunen för kostnader för fördjupade
undersökningar samt åtgärdsplan. Exploatören ansvarar för beställning av den fördjupade
undersökningen och är skyldig att anlita någon av konsultfirmorna som finns i kommunens
ramavtal vid aktuell tidpunkt. Saknas gällande ramavtal vid tidpunkten ska man utgå från
tidigare gällande ramavtal. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå av
efterbehandling/sanering. Eventuell stilleståndsersättning eller ersättning för kostnader som
uppstår vid förskjuten tidplan, utgår inte.

I det fall kostnaden för eventuell efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering visar sig stå i
orimlig proportion, enligt Kommunens bedömning, till projektets nytta och intäkter för
Kommunen, har Kommunen rätt att häva marköverlåtelsen inom 24 månader efter att Avtalet
undertecknats av båda parter. Kommunens rätt att häva enligt detta stycke upphör dock när
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering är färdigställd och godkänd av kommunens
Miljöenhet.

Kommunen står vid eventuell markförorening för den
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering som krävs för att möjliggöra syftet med
Detaljplan. Kommunen väljer metod samt utförare för eventuell
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering.

Kommunens åtagande att stå för fördjupad undersökning respektive
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering upphör om det inte påkallats skriftligen av
Exploatören senast den dag som infaller 20 månader efter att Avtalet undertecknats av båda
parter.

14. Arkeologi
Enligt ett förhandsbesked ska det inte finnas någon arkeologi att ta hänsyn till inom
Exploateringsfastigheten och köpeskillingen är bestämd utifrån denna förutsättning.
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Om Länsstyrelsen ställer krav på ytterligare utredningar, förundersökningar och/eller
undersökningar enligt Länsstyrelsens definition, hanteras och bekostas dessa av Kommunen.

I det fall kostnaden för eventuell ytterligare utredningar, förundersökningar och/eller
undersökningar visar sig stå i orimlig proportion, enligt Kommunens bedömning, till
projektets nytta och intäkter för Kommunen, har Kommunen rätt att häva marköverlåtelsen.
Kommunens rätt att häva enligt detta stycke upphör dock när ytterligare utredningar,
förundersökningar och/eller undersökningar är färdigställda och godkänd av berörd
myndighet.

D. FASTIGHETSBILDNING

1. Marköverlåtelse och fastighetsbildning
Marköverlåtelsen enligt punkt C ovan ska ske genom fastighetsreglering från del av
Exploateringsfastigheten, stamfastigheten Gärdet 1:3 till Gärdet 1:2 och del av Gärdet 1:2
fastighetsregleras till Gärdet 1:3. Kommunen ansöker om regleringen vilken ska inges
omedelbart efter det att Avtalet blir giltigt enligt punkt I.3 nedan. Kostnader för
fastighetsbildning betalas av Exploatören som härmed biträder ansökan. Parterna åtar sig att
snarast möjligt godkänna förrättningsbeslut så att det vinner laga kraft.

2. Gemensamhetsanläggning
Exploatören ansvarar ensamt för att hos lantmäterimyndigheten ansöka om förrättning för
inrättande av eventuella gemensamhetsanläggningar. Ansökan ska inges snarast efter
Tillträdesdagen. Kostnader för bildande av dessa gemensamhetsanläggningar ska betalas av
Exploatören. Kommunen ska inte erlägga någon ersättning till Exploatören för deltagande i
framtida gemensamhetsanläggningar.

3. Ledningsrätt och servitut
Servitut ska etableras i den omfattning som krävs för att genomföra marköverlåtelsen och
exploateringen.

Eventuella allmänna ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt om
ledningsägaren kräver det. Ingen ersättning ska erläggas för nödvändiga ledningsrätter och
servitut över kvartersmark. Den part som har nyttan av rättigheten ansvarar för ansökan och
bekostar lantmäteriförrättning.

Ett avtalsservitut ska tecknas mellan Exploatören och Kommunen för att säkerställa
allmänhetens tillgång till redovisat gångstråk x på plankartan i enlighet med utkast till
servitutsavtal,  Bilaga 7.

E. ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR

1. Allmänna gator
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom Detaljplanen och intilliggande berörda
detaljplaner och ansvarar därför för utbyggnaden av alla anläggningar på allmän platsmark.
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F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

1. Husbyggnation
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom kvartersmark på Exploateringsfastigheten och ska
följa de gestaltningsprinciper och sociala förslag och lösningar som framgår av Anbudet och
Detaljplanen.

2. Upplåtelseform och användning
Exploatören ska inom Exploateringsfastigheten uppföra byggnader innehållande bostäder som
upplåts med hyresrätt och/eller bostadsrätt samt lokaler.

Minst hälften av antalet kvm BTA för bostäder ska upplåtas med hyresrätt.

Exploatören ska erbjuda Kommunen lägenheter att upplåtas i andra hand till boende med
socialt kontrakt motsvarande minst 10% av antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt. Dessa
kontrakt ska gå att omvandla till förstahandskontrakt när kommunens hyresgäst kvalificerar
sig enligt hyresvärdens vid var tid gällande riktlinjer för upplåtelse av förstahandskontrakt.
Utvärderingsperioden för de boende uppgår till 12 månader.

Exploatören erbjuder Kommunen att hyra en servicebostad med 10 lägenheter för personer
med beslut om bostad med särskild service, samt en gemensamhetslokal inklusive
personalutrymme i anslutning till dessa lägenheter.

Exploatören ska vid tidpunkten för eventuell bostadsrättsförenings bildande säkerställa att ca
10 % av de totala antalet bostadsrätter förmedlas som s.k. hyrboköp enligt en på marknaden
förekommande modell.

3. Parkering
Exploatören avser att lösa hela parkeringsbehovet av parkeringar inom eget kvarter samt med
mobilitetsåtgärder i enlighet med parkeringsnorm för centrala Kungälv.

4. Bygglogistik
Exploatören skall med under byggnationstiden säkerställa en god stadsmiljö samt en
fungerande infrastruktur. Arbetsområdet samt transporter till och från byggarbetsplatsen får
inte hindra framkomligheten för:

- Räddningstjänsten utryckningsmöjligheter.
- Orklas transporter.
- Transporter till verksamheter på Västra Gatan och Strandgatan.
- Övriga funktioner i stadsmiljön såsom befintlig handel och fungerande kollektivtrafik.
- Tredjeman gällande bil/gång och cykeltrafik. Omledning ska ske i

exploateringsområdets närhet och bestäms av godkänd TA-plan.
- Farbarheten på Strandgatan då denna ofta används som alternativ väg istället för

E6:an.
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Pågår samtidigt flera entreprenader inom Liljedal skall alla exploatörer tillsammans med
Kommunen samordna en gemensam och kostnadseffektiv bygglogistik. Kostnaden för detta
samt Kommunens kostnad för administration, under den period exploatörens arbete pågår,
fördelas mellan alla inblandade exploatörer.

Större och långvarigt bestående provisoriska vägar, trafikomläggningar, provisoriska
parkeringsplatser och andra arrangemang såsom iordningsställande av etableringsytor,
säkerhetsåtgärder och erforderliga återställningsarbeten som föranletts av Exploatörens
byggnation och som erfordras för att befintliga verksamheter inom och utom
Exploateringsfastigheten ska ombesörjas och bekostas av Exploatören så att det fungerar
under byggnationen.

5. Obebyggd kvartersmark
Innan överlåten mark bebyggs ska den hållas i vårdat och städat skick.

6. Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel val av
energieffektiva bostäder, hållbara materialval, insatser för biologisk mångfald,
tillgängliggörande av naturområden samt underlättande för de boende att göra hållbara val i
vardagen. Även byggprocessen bör vara resurs- och energieffektiv för att minska dess
negativa miljöpåverkan.

7. Skyddsåtgärder
Gång-och cykelvägar löper parallellt med områdets gator där byggtrafik förekommer. Stor
försiktighet måste iakttas.

8. Försäkringar
Med anledning av ovan nämnda arbeten ska Exploatören tillse att de försäkringar tecknas som
skäligen kan erfordras för att ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot
eventuella skador. Bevis om tecknade försäkringar ska på begäran inlämnas till Kommunen
innan markarbetena påbörjas och vara tillgängliga för berörda fastighetsägare.

G. TEKNISK FÖRSÖRJNING

1. VA-anslutning
Kommunen bygger ut anläggningar för allmänt vatten och avlopp fram till
Exploateringsfastigheten och upprättar förbindelsepunkter i samråd med Exploatören.
Anläggningsavgift, enligt vid debiteringstillfället gällande taxa, tas ut när förbindelsepunkt
har ordnats, Exploatören fått information om förbindelsepunktens läge samt kan ta den i bruk.
Exploatören betalar anläggningsavgiften.

2. Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas/infiltreras inom kvartersmarken innan avledning till kommunal
dagvattenledning. Dagvattenanläggningar på Exploatörens kvartersmark byggs ut och
bekostas av Exploatören. Anslutningspunkt för dagvatten kommer att förläggas i
Exploateringsfastighetens närhet.

Dagvatten ska hanteras i enlighet med Kommunens dagvattenplan med innehållande
dagvattenpolicy antagen 2017-05-18 (KS 2013/1902-47-48), Detaljplanens bestämmelser.
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Det totala fördröjningsbehovet uppgår till 110 m3 för kvarteret Gärdet 1:3. Ett flertal
dagvattenlösningar kan kombineras för att skapa fördröjningsvolym.

Dagvattenhanteringen från parkeringsplatser ska rena dagvattnet från olja och metaller.

3. Renhållningsordning
I kommunen finns en antagen renhållningsordning, beslutad av kommunfullmäktige 2015-09-
10 (§241/2015) där avfallsföreskrifter ingår. Exploatören är skyldig att följa
renhållningsordningen.

4. El, fiber och fjärrvärme
Exploateringsområdet ska anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälv Energi AB.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören i enlighet med vid anslutningstillfället gällande
taxa.

Bostäderna ska anslutas till kommande öppna fibernät som ägs Kungälv Energi AB, eller
eventuell annan fiberägare i området. Exploatören kontaktar själv Kungälv Energi AB, eller
eventuell annan fiberägare i området, för att förvissa sig om att det finns, eller går att teckna
avtal för den internetoperatör Exploatören eventuellt väljer att teckna föravtal med.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören.

Uppvärmning kan komma att ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar.
Exploatören ansvarar för att samråda kring villkoren för fjärrvärmeanslutning och i
förekommande fall teckna avtal med Kungälv Energi AB.

H. GENOMFÖRANDE

1. Tidplan
Exploatören har i sitt Anbud redovisat en grov tidplan.

Exploatören ska innan byggstart kunna redovisa en detaljerad tidplan för projektets
genomförande fram till och med inflyttningsklara lägenheter i hela kvarteret.

2. Organisation för genomförande
För genomförandet av exploateringen finns det inom Kommunen en projektorganisation.
Projektorganisationen består av en styrgrupp, projektledningsgrupp samt arbetsgrupper.
Exploatören ska tillsätta de resurser som erfordras för att möta projektorganisationen.

3. Projektledare
Exploatören ska tillsätta en projektledare som ska närvara vid de möten som Kommunens
projektledning för Liljedal kallar till.

4. Exploatörens entreprenör
Exploatörens entreprenör ska delta vid de möten inom projekt Liljedal som Kommunen kallar
denne till.
5. Samordning
Exploatören ska medverka till att såväl projektering som arbeten för genomförande av
Detaljplanen samordnas mellan berörda intressenter och Kommunen. Resultatet av
samordningen ska dokumenteras och finnas tillgänglig under projektering och genomförande.
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Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i samråd
med Exploatören.

6. Etableringsutrymme och upplag
Ifall Exploatören behöver etableringsutrymme utanför Exploateringsfastigheten ska detta
stämmas av och beslutas via projektets projektledare.

För nyttjande av Kommunens mark utgår ersättning enligt vid var tid gällande taxa. I
förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas från Kommunen samt från berörda
exploatörer och fastighetsägare.

7. Framkomlighet
Det åligger Exploatören att undvika lerspill eller annan nedsmutsning till följd av transporter
till och från byggnadsområdet i samband med byggnationen.

Skador eller nedsmutsning som uppkommer på befintliga gator och anläggningar och som
vållats av Exploatören eller av Exploatören anlitad entreprenör ska återställas omgående
genom Exploatörens försorg och på Exploatörens bekostnad.

Exploatören är ansvarig för sådan vinterväghållning som erfordras inom exploateringsområdet
för att byggnation inom Exploatörens kvarter ska kunna fortgå. Exploatören ska inte rikta
några ersättningsanspråk mot Kommunen för utebliven vinterväghållning.

Kommunen har tagit fram en logistikutredning för att invånare och näringsidkare inte ska
påverkas under byggtiden. Detta uppnås genom samordning och samverkan mellan
kommunen och byggprojekten rörande byggrelaterade transporter.

8. Exploatörens besiktning och skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande
byggnader och anläggningar, inklusive häckar och träd. Skador som uppkommer utanför
Exploateringsfastigheten ska återställas av Exploatören, till den del skadan uppkommit till
följd av Exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet.

Exploatören ska bekosta och svara för att erforderlig syn och besiktning av anläggningar och
byggnader på angränsande mark före och efter genomförd byggnation. Syn och besiktning
genomförs enligt gängse metoder. Kommunen, berörd ansvarig enhet, ska kallas och närvara
vid besiktning av anläggningar och byggnader på allmän plats.

9. Grundvatten
Exploatören ska vidta åtgärder för att grundvattennivåer inte påverkas negativt i en
omfattning som inte kan accepteras med anledning av Exploatörens åtgärder inom
Exploateringsfastigheten.

10. Genomförande i enlighet med vinnande anbud
Exploatören förbinder sig att i huvudsak genomföra projektet i enlighet med Anbudet, se
Bilaga 2.
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I . ÖVRIGT

1. Överlåtelseförbud
Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av kommunstyrelsen i
Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att godkänna en sådan
överlåtelse. I det fall Avtalet överlåts på annan ska förvärvaren skriftligen förbinda sig att
överta samtliga villkor och åtaganden i enlighet med Avtalet.

Överlåtelse ska inte vägras eller försenas om den sker till helägt bolag inom Exploatörens
koncern och förvärvaren åtar sig att överta samtliga villkor och åtaganden i enlighet med
Avtalet samt överlåtaren går i borgen såsom för egen skuld för förvärvarens förpliktelser
gentemot Kommunen enligt Avtalet. Exploatörerna ska skriftligen informera Kommunen om
överlåtelsen/överlåtelserna.

2. Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol.

3. Avtalets giltighet
Detta Avtal är till alla delar giltigt under förutsättning att det:

1. undertecknas av behörig firmatecknare hos Exploatören.

2. godkänns av kommunfullmäktige genom beslut som därefter vinner laga kraft.

3. undertecknas av behörig firmatecknare hos Kommunen senast 1månad efter beslutet i
punkt 2 ovan har vunnit laga kraft.

Om detta Avtal inte skulle bli giltigt skall överläggningar upptas mellan parterna beträffande
projektets fortsatta handläggning. Enas Parterna inte om annat ska samarbetet enligt Avtalet
brytas utan krav på ersättning från någondera av parterna för nedlagda kostnader, utfört arbete
eller svikna förhoppningar. Dock ska eventuell erlagd dellikvid enligt punkt C1 i sådana fall
betalas tillbaka.

4. Hävning

Om Exploatören inte erhållit beviljat bygglov för samtliga bostäder inom
Exploateringsfastigheten senast 2022-11-30, har Kommunen rätt att häva överlåtelsen av
Exploateringsfastigheten och Avtalet är till alla delar förfallet.

Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva överlåtelsen av Exploateringsfastigheten på grund av
att bygglov inte sökts inom föreskriven tid enligt ovan, är betald dellikvid enligt punkt C1
förfallen, och ska inte återbetalas till Exploatören.

I det fall hävningen sker enligt punkt C13 eller C14 ska hela köpeskillingen återbetalas.

Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en hävning.

5. Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till [500 000] kronor per påbörjat kvartal, om
utbyggnaden inte påbörjats inom 9 månader efter laga kraft vunnet bygglov.
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Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till [1 000 000] kronor per påbörjat kvartal, om
utbyggnaden i sin helhet med inflyttningsklara bostäder (se punkt F1) inte är genomförd på
Exploateringsfastigheten, inom 4 år efter tillträdet av Exploateringsfastigheten.

Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till [10 000 000] kronor, om Exploatören gör
betydande avsteg från Anbudet som inte uppkommit på grund av krav från myndighet eller
ändrade regler eller rekommendationer för byggande.

Viten enligt denna punkt ska dock inte utkrävas om förseningen beror på orsaker som
Exploatören inte rår över, tex strejk, arkeologisk utgrävning, utredning om sanering eller
saneringsåtgärder, extrem väderlek, överklagat planenligt bygglov eller liknande.
Begränsningen av vitet avser endast den förseningsperiod som dessa omständigheter föranlett.
Viten kan utkrävas i maximalt fem år.

Exploatören förbinder sig att ha med detta vite i kontraktet vid försäljning av
Exploateringsfastigheten, samt förbinda framtida köpare. I det fall Exploatören säljer vidare
utan att köparen åtar sig vitesskyldighet gentemot kommunen, är Exploatören ansvarig
gentemot Kommunen att erlägga vitesbeloppen.
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Sign: _______

----------------------------------------

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Kungälv 2021- ort: 2021-

För KUNGÄLVS KOMMUN För

________________________ ________________________
Miguel Odhner NN
Kommunstyrelsens ordf. Magnolia Fastighetsutveckling AB

________________________ ________________________
Haleh Lindqvist NN
Kommundirektör Magnolia Fastighetsutveckling AB

Bevittnas:

________________________

________________________
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Sammanträdesdatum 2021-11-17
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KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 350/2021

Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal (Dnr KS2021/1880)

Sammanfattning

Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade 
på klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda 
tävlingsvillkor. Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta 
marköverlåtelseavtal.

Genom tecknandet av marköverlåtelseavtalet regleras bl.a. Magnolias genomförande av 
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till Magnolia. Det innehåller även kommunens rätt 
till hävning och vite för det fall exploatören inte uppfyller sina åtaganden. 

Magnolia ska erbjuda Kommunen lägenheter att upplåtas i andra hand till boende med 
socialt kontrakt motsvarande minst 10% av antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt. 
Kommunen erbjuds även att hyra en servicebostad med 10 lägenheter för personer med 
beslut om bostad med särskild service, samt en gemensamhetslokal inklusive 
personalutrymme i anslutning till dessa lägenheter. Magnolia ska vid tidpunkten för 
eventuell bostadsrättsförenings bildande säkerställa att ca 10 % av de totala antalet 
bostadsrätter förmedlas som s.k. hyrboköp enligt en på marknaden förekommande modell. I 
marköverlåtelseavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen 
uppgår till ca 144,7 MSEK. Även att Magnolia inom Exploateringsfastigheten ska uppföra 
byggnader innehållande bostäder som upplåts med hyresrätt och/eller bostadsrätt samt 
lokaler. Minst hälften av antalet kvm BTA för bostäder ska upplåtas med hyresrätt. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att

kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal
Bilaga Bilaga 1. Tävlingsförutsättningar inklusive frågor och svar Liljedal
Bilaga Bilaga 3. Karta över Exploateringsfastigheten del av Gärdet 1-3 samt del av Gärdet 1-2
Bilaga Bilaga 4. Definition ljus BTA ovan mark
Bilaga Bilaga 7. Plankarta och illustrationskarta, Liljedal
Bilaga Bilaga 2 Magnolia Bostad Presentation - Liljedal
Bilaga Kungälv Utkast Marköverlåtelseavtal Gärdet 1-3 21-11-04

Förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling 
AB godkänns.

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtal. 
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KOMMUNSTYRELSEN
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3. Enhetschefen får i uppdrag att teckna de nödvändiga överenskommelserna, köpebreven och
avtalen som krävs för att genomföra marköverlåtelsen enligt marköverlåtelseavtalet. 

__________
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

PLAN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 
FAX 0303-190 35 
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(4)  

Handläggarens namn 
Viktor Heineson  

2021-11-03 

 
 
 
 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131-31) 

Sammanfattning 

Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.  
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 

Juridisk bedömning  

Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Den aktuella planändringen bedöms stämma överens med gällande 
översiktsplan och syftet i gällande detaljplan.  
 

Bakgrund 

Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om 
planläggning för nybyggnation av ett enbostadshus. I kommunstyrelsens beslut § 318/2013-
08-21 gavs positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta 
bostadshuset utan också, efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger 
inom Marstrands tätortsavgränsning”. Efter att en förstudie gått igenom förutsättningarna för 
ny bebyggelse blev planarbetets inriktning att endast utöka byggrätterna för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna på norra Klåverön. Nya bostadstomter prövas 
således inte. Genom att göra tre separata planändringar, istället för en ny detaljplan, blir 
planläggningen mindre omfattande. Vid planändringar prövas endast konsekvenserna av de 
bestämmelser som ändras, tillkommer eller tas bort. Vid planändring återinträder inte heller 
strandskyddet automatiskt, vilket annars skulle få konsekvenser för en av de obebyggda 
tomterna. Bebyggelsen är via en samfällighet inkopplad till det kommunala VA-nätet på 
Marstrand. Länsstyrelsen har godkänt att två obebyggda tomter inom planområdena får 
kopplas in till VA-nätet, trots kapacitetsproblematiken. 
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Figur 1. Planområdenas lokalisering på Klåverön. 

 

 
Figur 2. Kartan nedan visar utbredningen av respektive plan. Siffrorna anger respektive plans aktnummer.  

 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
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läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.  
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 

 
Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål 

Aktuellt ärende kan i viss mån bedöms bidra till målet om att planberedskap ska finnas för 
bostäder, verksamhetsmark och handel, då antalet bruttoarea för bostadsbyggnation ökar 
något.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka målen i Agenda 2030 på ett påtagligt sätt, 
varken i positiv eller negativ riktning.  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Föreslagen planändring bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Planändringen bedöms vara positiv för de som bor på inom planområdet och får möjlighet att 
bygga större hus.  
 
Planläggningen har varit skattefinansierad. Hur stor del som kommer att täckas av planavgifter 
går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela planläggningens 
kostnad. Detta kan bedömas vara negativt ur ett medborgarperspektiv.  
 

Ekonomisk bedömning 

Planläggningen har varit skattefinansierad. I samband med bygglov kommer planavgift att tas 
ut för de fastigheter som fått utökade byggrätter. Hur stor del som kommer att täckas av 
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela 
planläggningens kostnad.  
 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs kommun 
antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
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Expedieras till:   Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling 
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 PLAN 
 SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 

 

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-23 91 67 
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se 
  

 

 
 
 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Diarienummer KS2019/1131 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ändring av detaljplan aktnr. 57.  

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL 
för fastigheten Klåverön 3:45 m.fl. 
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Det rubricerade förslaget, daterat 2020-05-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 
5:11, under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 2020 på Kundcenter i Stadshuset. 

 

Innehåll 
SAMMANFATTNING ................................................................................................................................................. 2 

INKOMNA SYNPUNKTER ...................................................................................................................................... 3 

STATLIGA MYNDIGHETER .............................................................................................................................. 3 

STATLIGA BOLAG ................................................................................................................................................ 5 

REGIONALA ORGAN .......................................................................................................................................... 6 

KOMMUNALA NÄMNDER ................................................................................................................................ 7 

KOMMUNALA BOLAG ........................................................................................................................................ 8 

ÖVRIGA ..................................................................................................................................................................... 9 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER ........................................................................................................................... 9 

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET ............................................................................................................. 10 

 

 

Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka återges i sin helhet och 
kommenteras. 
Under samrådet har inkommit 10 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller 
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar har det för denna planändring, (aktnr 57) inkommit ett 
yttrande.  

 

SAMMANFATTNING 
Inkomna yttranden har berört bl.a. geotekniska och bergtekniska förutsättningar, bebyggelsens höjd, 
räddningstjänstens möjligheter till insats samt bestämmelsen om skydd för framtida havsnivåhöjningar. Till 
följd av yttrandena har geotekniska och bergtekniska utredningar genomförts och förutsättningar för 
räddningstjänsten att göra insatser har undersökts. En omformulering har gjorts av bestämmelsen rörande 
risker kopplade till framtida ökade havsnivåer. Yttrandena har inte föranlett ändring av bestämmelserna om 
höjd.     
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INKOMNA SYNPUNKTER 
STATLIGA MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen 
Yttrande 2020-07-03 

 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen 
behöver kompletteras vad gäller geotekniska frågor enligt nedan. Planbeskrivningen bör kompletteras med 
en beskrivning av kända fornlämningar inom planområdet. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden 
att frågor som berör hälsa / säkerhet kopplat till geotekniska risker måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
för att ett antagande av planändringen inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala 
frågor, miljökvalitetsnormer eller strandskydd.  

Planen behöver dock bearbetas vad gäller frågor kopplat till hälsa och säkerhet/geotekniska risker, enligt 
nedan. 

Geotekniska risker 
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter på att en bedömning av stabiliteten för 
planområdet behöver redovisas. Detta med anledning av utökade byggrätter vilket kan leda till ökad 
belastning. Även risker kopplat till bergsras/blocknedfall behöver beskrivas. Krävs åtgärder för att göra 
planområdet lämpligt för planerat ändamål ska detta säkerställas i planen. För eventuella åtgärder utanför 
planområdet behöver kommunen redovisa hur dessa är tänkta att säkerställas. SGI yttrande, daterat 2020-
06-30, bifogas i sin helhet. 

Råd enligt PBL och MB 
Vatten och avlopp  
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-
nätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk är det inte möjligt att 
ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet 
får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, ansluta till Marstrands 
avloppsreningsverk. 

Länsstyrelsen vill dock påpeka att då planändringen ger utökade byggrätter bör ansvarig personal vid det 
hårt belastade avloppsreningsverket på Marstrand (hög belastning sommartid) meddelas vid beviljade 
bygglov. Detta eftersom utbyggnader kan leda till ökad belastning av reningsverket.  

Kulturmiljö 
Hela Klåverön ingår i kommunalt bevarandeområde, men är inte riksintresse för kulturmiljön. Utifrån 
förslaget ska redan befintlig ianspråktagen mark kompletteras med ny bebyggelse med några tillkommande 
byggrätter. Utifrån kulturmiljöprogrammet är befintlig bebyggelse huvudsakligen fritidsbebyggelse med lite 
varierad utformning och med inslag av äldre bebyggelse. Kulturmiljöunderlaget togs fram 1990 och saknar 
riktlinjer för hantering av kulturmiljön. De tillkommande byggrätterna är få till antalet och Länsstyrelsen gör 
därför bedömningen att planändringen inte riskerar att medföra negativ inverkan på kulturmiljön i området.  

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
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Eftersom planändringen bedöms ta så pass lite ny, obebyggd mark i anspråk ser inte Länsstyrelsen några 
hinder ur fornlämningsperspektiv. Dock vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med 
information om den fornlämning som är belägen inom grönområde i västra delen av planområdet 
(L1969:9671, stensättning). 

Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

Förvaltningens kommentar 

En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och 
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av 
planbeskrivningen. Utredningarna ingår i som planhandlingar i granskningen av planändringen.  

En beskrivning av fornlämningen inom planområdet läggs in i planbeskrivningen.  

Övriga kommentarer noteras.  

 

Sjöfartsverket  
Yttrande 2020-06-12 

Sjöfartsverket avstår att yttra oss rörande ändring av detaljplaner på Klåverön, aktnummer 45, 57 och 245. 
Vi ser inte att det har någon påverkan på vår verksamhet.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

 

Statens Geotekniska Institut 
Yttrande 2020-06-30 

Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och 
erosion klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan 
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska 
stabilitetsutredning utföras. Den geotekniska utredningen i jord behöver utföras till minst detaljerad nivå 
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008 för att stabilitetsförhållanden ska kunna klarläggas.  

Ytjordlagren inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg 
och postglacial sand/finsand. Ingen geotekniskundersökning har utförts och sanden skulle kunna 
underlagras av lera. Planändringen innebär utökade byggrätter och därmed möjlighet till ytterligare 
belastningar av markytan inom området. Detta tillsammans med att topografiska skillnader förekommer 
inom områden med lösa jordlager gör att SGI anser att stabilitetsutredning krävs för att klarlägga stabiliteten 
för delar av planområdet som ligger på jord. 

Eventuella risker kopplat till bergras och blockutfall kan i ett första skede bedömas i en bergteknisk 
besiktning av området, inkluderat även områden i direkt anslutning till planområdet som kan påverka aktuell 
kvartersmark, samt vägar och ledningsgator. En sådan kan avgöra vilka ytterligare åtgärder och 
bestämmelser som kan vara aktuella i detaljplaneskedet och i efterföljande skeden.  

För bedömning av stabiliteten i bergslänter anser SGI att en bergteknisk utredning behöver utföras, som 
redovisar sannolikheten för ras- och blockutfall inom planområdet. Den behöver även ta hänsyn till slänter 
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som ligger utanför området, men kan påverka området, liksom slänter som kan påverka områden 
omedelbart utanför planområdet. Åtgärder som kan krävas för att minimera risker i planområdet behöver 
säkerställas i planbestämmelse eller på annat plantekniskt godtagbart sätt.  

Ligger riskobjekten från blockutfall och dylikt på prickad mark, kan dessa i vissa fall vara acceptabla vid låga 
sannolikheter för blockutfall, men komplementbostad bör då inte tillåtas på denna mark. Vid hög 
sannolikhet för blockutfall inom genomförandetiden behöver alltid åtgärderna vara genomförda vid 
planläggning. Resultat från bergteknisk utredning behöver alltid delges fastighetsägare.  

Stabilitetshöjande åtgärder som kan komma att krävas för att minska riskerna från instabila bergslänter kan 
vara i behov av ett visst underhåll för att hållas långsiktigt stabila. För sådant underhåll behöver lämplig 
huvudman utses. Där så är möjligt bör sådana åtgärder, med behov av underhåll, ligga på Allmän plats med 
kommunen som huvudman. 

Förvaltningens kommentar 

En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och 
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av 
planbeskrivningen. Utredningarna ingår som handlingar i granskningen av planändringen.  

 

Trafikverket  
Yttrande 2020-06-12 

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ändring av detaljplaner på Klåverön, Kungälvs 
kommun och Trafikverket har därför ingen erinran.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

STATLIGA BOLAG  
Teliasonera Skanova Access AB 
Yttrande 2020-06-12 

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag. Skanovas befintliga nät inom området redovisas i 
nedan karta. 

Eventuella ändringar/kabelflyttar av Skanovas anläggningar som erfordras till följd av ändringar i 
detaljplanerna bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan om ändring görs via Telia 
Nätcenter, 020 - 50 50 00.  
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Förvaltningens kommentar 

Noteras 

REGIONALA ORGAN  
Bohusläns Museum 
Yttrande 2020-07-03 

Vi har inget att invända mot planernas syfte, att tillåta utökad byggnadsyta, men vi tycker att det skall ske i 
en våning. Ur vår synpunkt är det bättre att göra utökningen i ”sidled” än på höjden. I akt 45 finns ingen 
begränsning i gällande detaljplan men i akt 57 tas begränsningen av våningstalet bort. I akt 245 berörs en 
fastighet vars befintliga utförande bör fastställas i den nya planen. 

Förvaltningens kommentar  

Det är olämpligt att reglera bebyggelse med våningsantal, då även källare och vind kan räknas som våningar 
om vissa kriterier är uppfyllda. Då flera av byggnaderna inom planområdet har källare och/eller övervåning, 
är det olämpligt att införa en bestämmelse om max en våning. Att införa en sådan planbestämmelse skulle 
innebära att flera befintliga byggnader skulle få ett planstridigt utgångsläge, där avvikelsen inte kan bedömas 
som liten.  

Bestämmelserna i nu gällande plan innebär också att höjden upp till taknock inte går att förutse. Det är 
nockhöjden som ofta spelar störst roll för hur mycket utsikt som blockeras från bakomliggande tomter och 
hur hög en byggnad upplevs på håll, ur landskapsbildsynpunkt. Hur hög en byggnad blir upp till nock, då 
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och högsta tillåten takvinkel, beror på i vilken längdriktning 
taknocken ligger i. I bilden nedan illustreras hur mycket nockhöjden kan variera när bebyggelsen regleras 
med nu gällande bestämmelser med en högsta tillåten byggnadshöjd på 3 meter och en högsta tillåten 
takvinkel på 30 grader. Nockhöjden är 5 meter för den ”smala” byggnaden och 5,9 meter för den ”breda” 
byggnaden.  
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Genom att reglera höjden med en högsta tillåten nockhöjd blir det förutsägbart vilken maxvolym en 
byggnad kan komma att få. Detta är fördelaktigt dels vad gäller förutsägbarheten rörande påverkan på utsikt 
från bakomliggande tomter, dels då det lättare går att förutse påverkan på landskapsbild. Därför föreslås i 
regleringen av en hösta tillåten byggnadshöjd att ersättas av en högsta tillåten nockhöjd på 5,5 meter, vilket 
kommunen bedömer vara godtagbar ur landskapsbildsynpunkt. Att uppföra byggnader med denna 
nockhöjd är redan möjligt med nu gällande bestämmelser. Om bestämmelsen om en högsta byggnadshöjd 
på 3 meter skulle vara kvar, samtidigt som högsta tillåten byggnadsarea blir större, ökar sannolikheten att 
byggnader byggs ”breda” och att taknockar når ännu högre höjder. Kommunen delar därför inte 
uppfattningen om att den föreslagna ändringen från byggnadshöjd till nockhöjd innebär att en utökning 
görs på höjden, i varje fall inte på ett sådant sätt att siktlinjer och landskapsbild påverkas påtagligt, jämfört 
med gällande planbestämmelser. 

 

Västtrafik AB 
Yttrande 2020-06-17 

Västtrafik har tagit del av ovanstående detaljplaner och har inget emot att planändringarna genomförs.  

Planändringarna har ingen påverkan på kollektivtrafiken. Förändringarna i planbestämmelserna motiverar 
inte kollektivtrafik till Klåverön.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

Lantmäteriet  
Yttrande 2020-06-23 

Ingen erinran.   

Förvaltningens kommentar 

Noteras  

 

KOMMUNALA NÄMNDER 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Yttrande 2020-06-30 

Miljöenhetens synpunkter  
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Planändringen är liten och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller hälsa. Det bör dock 
påpekas att vatten- och avloppskapaciteten är begränsad för området och att åtgärder som medför 
ytterligare belastning ska undvikas om möjligt.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

Bygglovenhetens synpunkter  

Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning. 
Bygglovenheten anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna 
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning. 
Bygglovenheten förutsätter att utredning kring planenligt utgångsläge har gjorts och tagits i beaktning.  

Bestämmelsen b1 om att ”Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån 
+3,4 meter i höjdsystem RH2000 inte skadar byggnaden” skulle kunna innebära att befintliga byggnader 
under denna nivå skulle få ett utgångsläge som inte är planenligt om man inte kan säkerställa att den 
befintliga konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att översvämning av vatten inte skadar byggnaden. Att 
medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att 
säkerställa byggnadstekniskt. Då detta avser en ändring av en detaljplan som sedan tidigare inte reglerade 
översvämningsrisken ser Bygglovenheten i alla fall positivt på att det nu införs en bestämmelse om 
höjdsättning för aktuella fastigheter med hänsyn till översvämning.  

Planbestämmelsen om att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden anser 
Bygglovenheten har ett gott syfte, men saknar en motivering i planbeskrivningen varför avsteg görs från 1 
kap. 3 § plan- och byggförordningen, PBF.  

Bygglovenheten önskar, om det är möjligt, förtydligande på plankartan för vilka fastigheter som planavgift 
gäller. 

Förvaltningens kommentar 

Bestämmelsen som syftar till att skydda huvudbyggnader från framtida högre havsvattennivåer 
omformuleras så att den gäller för nya huvudbyggnader. Bestämmelsen formuleras också om så att den blir 
mer konkret rörande vilka krav som sätts på ny bebyggelse. Den omformulerade bestämmelsen anger en 
lägsta golvnivå, men möjlighet att utföra översvämningsskydd som alternativ lösning, om golvnivån ligger 
lägre än vad bestämmelsen kräver. Denna lägsta nivå är också lägre än vad förslaget i samrådet angav. 
Motivering till detta kan läsas i planbeskrivningen.  

En motivering till varför nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden läggs till i 
planbeskrivningen.  

Ett förtydligande läggs in på plankartan så att det framgår vilka fastigheter det är som omfattas av planavgift.  

 

KOMMUNALA BOLAG 
Bohus Räddningstjänstförbund 
Yttrande 2020-07-03 

Räddningstjänsten har inför beredning av detta ärende lämnat följande synpunkter till planenheten gällande 
förbundets förmåga vid insatser på öar:  

Handlingsprogrammet med redovisade insatstider samt räddningstjänstens organisation och förmåga är det 
som är styrande dokument för förbundets uppdrag. Vi har ingen strategisk planering att utöka den operativa 
förmågan i Marstrand.  
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Vid räddningsinsats till öar används sjöfartsverkets båtar för transport av räddningspersonal och material. 
Detta regleras i avtal och båtarna utgår från lotsstationen på Koön. Sjöfartsverket ansvarar för båten och 
dess framförande. Tillgängligheten till båtar redovisas i avtal.  

Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas som "hamnområde" och kommunalt vatten bedöms 
även att räddningstjänsten kan transportera sig och mindre mängd materiel i en mindre öppen båt om 
väderlek tillåter. Dock är denna båt inte brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större 
omfattning. Räddningstjänstens förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad.  

Att utöka möjligheten till boende på Klåverön är positivt. Dock måste en riskbedömning inrymmas i 
förarbetet för att tydliggöra vilken förmåga den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta 
hänsyn till. 

Om bedömningen är att öka möjligheten till boende på Klåverön bör diskussion föras om egen förmåga i 
form av tex upprättande av brandvärn, vilka kan verka tills dess att räddningstjänsten anländer. Diskussion 
bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen förmåga till insats samt förebyggande åtgärder.  

Därtill bör frågan lyftas om tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten. 

Förvaltningens kommentar 

En beskrivning om risker och tillgång till brandvatten läggs till i planbeskrivningen.  

Inga nya byggrätter kommer att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer 
inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i dessa 
lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte heller omfattar de 
mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt kommer att befolkas framförallt 
sommartid. Vintertid då risk för isbildning finns bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara 
mycket lågt. Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt. 

Vad gäller brandvatten finns enligt den lokala VA-samfälligheten möjlighet för räddningstjänsten att ansluta 
med atlaskoppling vid spolbrunnar. Föreningen ska även diskutera möjligheterna att montera 
brandpostanslutning.  

Hantering av släckvatten är avstämt med miljöenheten. 

 

ÖVRIGA 
Klåveröns VA-samfällighetsförening 
Yttrande 2020-06-26 

Från Klöveröns VA Samfällighetsförening (KVAS) vill vi framhålla vår uppfattning att alla nya fastigheter 
ska ansluta sitt VA genom KVAS. Med andra ord anser vi att nya enskilda avloppslösningar inte ska 
godkännas. 

Förvaltningens kommentar 

Kommunen kan inte hindra fastighetsägare från att söka tillstånd för enskilda lösningar. Kommunen anser 
dock att det är högst olämpligt att anlägga enskilda lösningar, då det finns ett VA-nät, kopplat till det 
kommunala VA-nätet på Koön.  

 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Bestämmelsen om att byggnader ska uppföras i en våning kommer även i granskningsförslaget att föreslås 
tas bort. Se kommentar på Bohusläns museums yttrande för motivering.  
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FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET 
Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget: 

En omformulering har gjorts av bestämmelsen som syftar till att skydda ny bebyggelse från framtida ökade 
havsnivåer. 

Information om att planavgift tas ut vid bygglov läggs in på plankartan.  

I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna.  

 

 

 

 

 
Henrik Johansson   Viktor Heineson 
Enhetschef Plan   Planhandläggare 
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ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Ärendenummer KS2013/457

2021-11-02

Ändring av detaljplan aktnr 57.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl. 
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Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-24, rev 2021-06-14 har varit utställt för granskning 
enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18), mellan den 17 juni 2021 och den 9 juli 2021 i Stadshuset i 
Kungälv. 

Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och 
kommenteras. Under granskningen har inkommit 7 st yttranden från statliga och regionala 
organ samt kommunala nämnder eller verksamheter. För att se yttrandena i sin helhet hänvisar 
vi till kommunens ärendenummer KS2019/1131.

Planförslaget har innan granskningen varit utställt för samråd under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 
2020 i Stadshuset i Kungälv. 

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden under granskningen av planförslaget har berört bl.a. bergtekniska 
förutsättningar, de nya byggrätternas höjd och önskemål om att införa planbestämmelser för 
allmänna underjordiska ledningar och tekniska anläggningar. Yttrandena har inte föranlett några 
förändringar av plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande 
bergteknik och el och teleförsörjning. 

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-07-13

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas. 

Förvaltningens kommentar

Noteras
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Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-09-03

Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit rubricerad 
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, 
såsom hantering av radon, ingår således inte.

Syftet med detaljplanen

Underlag

1. Granskningshandling, rev 2021-06-14
2. Kvartärgeologiskt utlåtande, COWI, oktober 2020 
3. PM Geoteknik, COWI, mars 2021 
4. PM Bergteknik, COWI, oktober 2020 

SGI:s synpunkter

Avseende bergstabilitet anser SGI att rekommendationerna i underlag ,4, ska följas, samt att 
åtgärderna på fastigheten Klåverön 3:35 bör vara åtgärdade innan planen antas. I övrigt har SGI 
inga synpunkter på planhandlingarna.

Förvaltningens kommentar

Planbeskrivningen kompletteras med information från PM bergteknik, om att ny fördjupad 
bergteknisk undersökning bör genomföras, om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska 
företas i området i anslutning det block som pekas ut som instabilt. 

Kommentar rörande fastigheten Klåverön 3:35 behandlas kan läsas i granskningsutlåtandet 
tillhörande planändringen med aktnummer 45, inom vilken fastigheten ligger. 

Trafikverket
Yttrande 2021-06-22

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplaneändringarna och Trafikverket 
har därmed ingen erinran. 

Förvaltningens kommentar

Noteras. 

STATLIGA BOLAG
Teliasonera Skanova Access AB

Vattenfall Eldistribution AB
Yttrande 2021-07-09
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Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella 
detaljplaner bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV luftledning, 
röd heldragen linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat respektive svart ring, 0,4 kV markkabel, blå 
streckad linje, 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel. 
Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. Det är nyligen ombyggt i området med 
elnätanläggningar enligt karta nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 Dnr KS2013/457
Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig nätstation i planen.
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
östra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas 
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra



10 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 - KS2019/1131-31 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 : Granskningsutlåtande aktnr 57

5(8)

avseende denna plan förutom gemensam information nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 Dnr KS2019/1131
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
norra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas 
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 Dnr KS2019/1132
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar måste flyttas för att
möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att fastighetsägare beställer
flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra avseende denna plan 
förutom
gemensam information nedan.

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande (gäller alla tre planerna):

- En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.

- Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.

- Vid eventuella schaktningsarbeten inom område med befintliga markkablar skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se

- När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador
uppstår. Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/

- Flytt av anläggning:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggningoffert/

- Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av
exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

- Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.

- Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.

Förvaltningens svar

Planändringarna omfattar endast kvartersmarken för bostad inom planområdena. Inom ramen 
för denna planändring kan därför tyvärr inga E- eller u-områden läggas in på natur- och 
gatumark. Dessa anläggningar får istället hanteras genom avtalsservitut. Information om att 
respektive fastighetsägare vid behov beställer flytt av ledningar läggs till i planbeskrivningen. 
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REGIONALA ORGAN 
Bohusläns Museum
Yttrande 2021-07-07

Bebyggelseperspektiv

Vi tycker det är olämpligt att planen möjliggör att fritidshus i en våning kan omvandlas till 
villafastigheter i 1½-våning i den känsliga landskapsbilden på denna skärgårdsö. De avsteg som 
skett från de goda intentionerna i byggnads-planerna från 1950-60 talen tycker vi kan accepteras, 
gjort är gjort, och att planerna ändras så att den överensstämmer med befintligt utförande men 
inte att byggrätterna ökas. Det vi däremot är positiva till är om byggrätter medges för uthus och 
eventuella lillstugor.  

Fornlämningsperspektiv

att vi har inget att erinra sett ur fornlämningsperspektiv. Bohusläns museum håller med 
Länsstyrelsens uttalande, att det vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med 
information om den fornlämning L1969:9671, en stensättning, som är belägen inom 
grönområde i västra delen av planområdet (Samrådsredogörelse Länsstyrelsen Yttrande 2020-07-
03).

Förvaltningens kommentar

Karaktären på bebyggelsen inom planområdena är redan idag varierad när det kommer till 
byggnadsarea, höjd, formspråk m.m. Att reglera bebyggelsen så att planerna får karaktär av 
bevarandeplan bedöms inte motiverat. De föreslagna bestämmelserna rörande byggnadsarea, höjd 
och takvinkel har kommunen bedömt vara godtagbara, sett till vad platsen tål. Det är även en 
fördel med konsekventa bestämmelser inom ett samlat bebyggelseområde, för att regleringen inte 
ska uppfattas som godtycklig och orättvis. 

Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till beror på att 
bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur 
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra 
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade 
byggnader, sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15 
kvm. Tillsammans med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora 
karaktären av öppet fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla 
byggnadsmöjligheter.

Information om stensättningen finns med i granskningsversionen av planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras i antagandeversionen med fornlämningens nummer. 

Lantmäteriet
Yttrande 2021-07-07

Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets handlingar. 

Förvaltningens kommentar
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Noteras. 

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-07-05

Miljöenhetens synpunkter

Planändringen är begränsad och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller 
hälsa. Det bör dock påpekas att tillgången till vatten- och avloppskapacitet fortsatt är begränsad i 
området och att åtgärder som ökar belastningen på VA-systemet ska undvikas om möjligt.

Förvaltningens kommentar 

Noteras. 

Bygglovenhetens synpunkter

Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten 
anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som 
skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med 
bygglovsprövning. 

Att medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är 
problematiskt att säkerställa byggnadstekniskt. Bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad, 
men bygglovenheten vill framföra att det inte är lämpligt att uppföra nybyggnationer med till 
exempel källare under bestämmelsens nivå, oavsett ordnande av annat översvämningsskydd.

Förvaltningens kommentar 

Noteras. 

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några ändringar av bestämmelserna 
på plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande bergteknik och 
el och teleförsörjning. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och 
genomförandebeskrivningen. 

SYNPUNKTER SOM INTE TILLMÖTESGÅTTS
Synpunkterna från Bohusläns museum att byggrätterna ska anpassas till befintlig situation 
tillmötesgås inte. Inte heller önskemålet om från Vattenfall Eldistribution om att lägga in E-
område för transformatorstation och u-områden för ledningar tillmötesgås.
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Ida Brogren Viktor Heineson
Enhetschef Plan Planarkitekt 
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P L A N B E S K R I V N I N G
ÄNDRING AV DETALJPLAN

Antagandehandling 2021-12-02
Diarienummer KS2019/1131

Ändring av detaljplan akt nr. 57. 

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL 
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl. 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom 
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna 
handling), som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.

Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt 
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya 
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som 
görs vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för 
omfattande, om syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och 
tydlighetskrav gäller.

Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för 
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den 
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Planhandlingar:

 Planbeskrivning original
 Planbeskrivning ändring (denna handling)
 Byggnadsplanebestämmelser original
 Byggnadsplanebestämmelser ändring
 Plankarta original 
 Plankarta ändring 
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

Övriga handlingar:

 Undersökning betydande miljöpåverkan
 Förstudie Norra Klåverön
 Samrådsredogörelse
 PM Bergteknik, Cowi AB, 2020-10-29.
 Kvartärgeologiskt utlåtande, Cowi AB, 2020-10-29.
 PM Geoteknik, Cowi AB, 2021-03-17.
 Markteknisk undersökningsrapport, Cowi AB, 2021-03-17.

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
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Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus, 
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på 
telefonnummer 0303 – 23 80 00.

Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen 
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus 
på norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara 
pröva ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på 
befintliga tomter på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev 
slutsatsen att fortsätta planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga 
tomter. Detta bl.a. då kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk hindrar anslutning av 
ytterligare fastigheter till reningsverket. Aktuellt område är anslutet till det kommunala VA-
nätet via en samfällighet, som dragit egna ledningar till Klåverön. Utöver detta talar 
bestämmelser rörande strandskydd, naturvärden, landskapsbild och tillgänglighet emot nya 
byggrätter på Klåverön. 

Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.  
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Bild 1. Aktuellt område markerat med svart streckad linje.

Syfte
Gällande detaljplan syftar till fritidsbebyggelse, med hänvisning till platsens läge. En mer 
specifik förklaring av ”platsens läge” går inte att finna, men kan tolkas bero på platsens läge 
utan fast förbindelse eller regelbunden färjetrafik och att det vid tiden för planens framtagande 
inte fanns tillgång till kommunalt vatten och avlopp. 

Enligt boverkets allmänna råd bör en planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga 
planens syfte. Planens syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för 
tolkning av planbestämmelserna. 

Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för befintliga fastigheter inom det 
befintliga detaljplanerade fritidshusområdet. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den 
ursprungliga planens syfte att skapa ett fritidshusområde. Detta eftersom platsen fortsatt 
kommer att ligga otillgängligt, vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik 
förekommer generellt inte. Fast förbindelse eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas. 
Således bedöms området fortsatt ha karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som 
bebos permanent uppskattas fortsatt vara låg, även efter planändring. I bedömningen av 
lämplig byggrätt har stor vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla 
områdets karaktär. Detta har inneburit att endast mindre ökningar av byggrätterna föreslås. I 
november 2019 är människor skrivna som permanentboende på fyra av de åtta fastigheterna 
inom planområdet (varav en är obebyggd). 
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OMRÅDESBESKRIVNING
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster 
om Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och 
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av 
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig 
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även 
av äldre gårdar. Den befintliga bebyggelsen består främst av småskalig fritidsbebyggelse som är 
naturligt placerad i skyddade lägen där den underordnar sig landskapet, enligt rådande 
planeringsideal på 1950- och 60-talen för fritidshusområden. 

Inom det aktuella området är tre fastigheter tydligt kuperade, med omväxlande berg i dagen 
och vegetation. De övriga är placerade på mer flacka ytor i anslutning till jordbruksmark. 
Bostadshusen är inpassade i topografin, med stöd i landskapet (d.v.s. i bergsryggar och höjder). 

Bild 2. Foto över bebyggelse inom och strax utanför den norra delen av planområdet. 
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Bild 3. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde 
markerat med svartstreckad linje.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vatten och avlopp
Bostadsfastigheterna är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på 
Marstrand. 

Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte. 
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. 
Grundprincipen i Kungälv kommun rörande boendeparkering är att detta ska kunna anordnas 
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en 
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer 
helt nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter 
som redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov 
av ett helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt 
parkeringsfriköp att genomföras. 
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Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som 
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot 
timdebitering. Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka 
byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar. 

Bild 4. Foto över "huvudvägen", som går igenom planområdet samt bebyggelse i den nordöstra delen 
av planområdet.

Geoteknik
Marken inom planområdet är enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta till stor 
del av urberg. I östra delen av planområdet finns mindre områden med postglacial finsand. 
Efter synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten 2020 en 
bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska utlåtandet 
rekommenderades mer noggranna undersökningar av ett område i norra delen av planområdet. 
En geoteknisk undersökning av dessa områden genomfördes i början av 2021.  
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Bild 5. Den geotekniska undersökningen omfattar områden med lösjordsmark, benämnda A, B och C. 

Utredningen omfattar tre separata delområden, benämnda A, B och C som utgörs av 
lösjordsmark, där samtliga områden till största delen består av ängsmark med enstaka 
bostadshus. Områdena angränsar till havet via långgrunda sandstränder och markytan sluttar 
svagt mot strandlinjen.  

Utförda undersökningar visar att område A har en jordlagerföljd med friktionsjord ovan berg 
med ett djup till berg på ca 3,5 m. Område B har en jordlagerföljd med fyllning ovan mulljord 
som överlagrar lera på berg med ett djup till berg mellan ca 0,5 och 2,5 m. Jordlagerföljden i 
område C består av sand ovan lera som underlagras av en friktionsjord som vilar på berg med 
ett djup till fast botten mellan ca 8 och 26 m. 

Inom område A och B innebär små jorddjup, flack markyta och långgrunda stränder i 
kombination med att tillåten placering av bebyggelse enligt detaljplaneförslaget är inom 
områden med berg i dagen eller med endast små jorddjup till berg, att stabiliteten bedöms vara 
tillfredställande för befintliga och utbyggda förhållanden. Inga eller mycket små sättningar är 
att förvänta vid byggnation och grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark eller på 
plintar.  

Inom område C visar stabilitetsanalys för befintliga och utbyggda förhållanden i enlighet med 
detaljplaneförslaget att stabiliteten är tillfredställande. Relativt mäktiga lerlager med varierande 
mäktighet innebär att risk för sättningar samt differenssättningar finns vid byggnation. 
Grundläggning bedöms kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för sättningar 
beaktas. Eventuellt kan kompensationsgrundläggning eller grundläggning med pålar/plintar till 
fast botten erfordras för att minska risken för differenssättningar.
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Bergteknik
Inom planområdet har ett riskområde identifierats. I nordöstra delen av fastigheten Klåverön 
3:22 finns ett släntparti med några lösa block, se bild 6 och bild 7. Dessa ligger stabilt i 
dagsläget, men kan komma att rasa ned om vibrationsalstrande arbeten så som sprängning eller 
andra bergschaktarbeten företas i närheten av området.

Bild 6. Karta över området på Norra Klåverön som omfattas av detaljplaneändringen i akt 57. Röd 
skraffering indikerar område med förhöjd risk för blockutfall.

Området block eventuellt riskerar att rasa ner på ligger både i ”originalplankartan” och i 
förslaget till ändrad plankarta på kvartersmark bostad, med ”prickmark” – mark som inte får 
förses med byggnad. Risken för skada på människor bedöms därför vara låg. Med grund i detta 
föreslås inga särskilda bestämmelser inom ramen för detaljplaneändringen. Värt att notera är att 
fastigheten blocket ligger på är en av de fastigheter som inte får ökad byggnadsarea på grund av 
det otillgängliga läget. Ansvaret för att säkra risker av denna typ ligger på fastighetsägaren. Om 
sprängning, eller annat bergschaktarbete ska företas, rekommenderas i PM bergteknik även att 
en ny, fördjupad undersökning sker av området i anslutning till blocket (se bild 6).   
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Bild 7. Det lösa block som förekommer i slänten i nordöstra delen av Klåverön 3:22.

Strandskydd
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts 
av en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda. 

Räddningstjänst
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening 
ska även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning. 

Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på 
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya 
byggrätter kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen 
kommer inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser 
är svårare i dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad 
omfattning och inte heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att 
området även fortsatt kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för 
isbildning på havet finns, bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt. 
Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av 
planförslaget.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 57, laga kraftvunnen 1967) syftar till att möjliggöra 
fritidsbebyggelse som var väl anpassad till landskapsbilden. Bebyggelsen är placerad på platser 
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som är antingen avskärmade av vegetation, eller på lågt belägna platser. På så sätt smälter 
bebyggelsen in i landskapet. 

Avgränsning 
Aktuell detaljplan är belägen söder om den nordligaste udden av Klåverön (bild 1). Området 
omfattas av åtta bostadstomter, varav en är obebyggd. Planändringen berör kvartersmarken för 
bostad (bild 6). 

Bild 8. Gällande detaljplan från 1967. Planändringen omfattar kvartersmark för bostad, färglagt 
rosa-orange på kartan. 

Planbestämmelser

Gällande planbestämmelser anger för kvartersmark bostad att

- endast friliggande bostadshus i en våning får byggas
- mark betecknad med punktprickning ej får bebyggas
- tomter får inte givas mindre areal än 1000 kvm
- endast ett bostadshus per somt får uppföras om lägst 30 kvm och högst 75 kvm 

byggnadsyta. En uthusdel om högst 20 kvm får byggas. 
- huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet. Uthusdel får inte inredas för 

bostadsändamål. 
- byggnad får inte uppföras till större höjd än 3 meter 
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- byggnads yttertak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader 

Lämplighetsprövning 
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten 
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs 
dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart 
omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. (Boverket, 
Kunskapsbanken, 2019-06-25, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning) 

Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande 
plans syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag 
till ändring.

Områdena som omfattas av föreslagna ändringar ligger inom riksintresse för naturvård, 
friluftsliv och kustområde. Då ändringarna endast omfattar befintliga tomter och att den 
föreslagna utökade byggrätten är anpassad till förhållandena på platsen bedöms ingen påtaglig 
skada uppstå på något av nämnda riksintressen. 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostadsändamål och utgår i huvudsak 
från hur större byggrätter påverkar landskapsbilden, den befintliga karaktären av 
fritidshusområde och hur tillgänglig respektive tomt är.
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Bild 9. Planändringen omfattar all kvartersmark för bostadsändamål inom planområdet, vilket 
omfattar de gula ytorna markerade med rödstreckade linjer.

Rörande tillgänglighet ska tomterna vara möjliga att nå för personer med nedsatt 
rörelseförmåga, men också för exempelvis räddningstjänst och vårdpersonal. Då en bostad 
byggs större kan det antas att fler personer under längre tid kommer att vistas i byggnaden, 
varvid risken för stora konsekvenser ökar vid brand eller akuta sjukdomsfall. På platser med 
dålig tillgänglighet är det därför olämpligt att utöka byggrätterna. Inom planområdets västra 
del finns en tomt som inte bedöms uppfylla dessa krav utan att omfattande ingrepp behöver 
göras i naturmarken om nya, tillgängliga vägar skulle anläggas. Denna tomt föreslås behålla de 
ursprungliga bestämmelserna rörande byggnadsarea och få en något lägre nockhöjd jämfört 
med de tomter som klarar tillgänglighetskraven.

Plankartan och egenskapsbestämmelserna har ändrats så att de rekommendationer som idag 
gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att 
bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är 
möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje 
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer. Förklaringen till bestämmelserna 
anges direkt på plankartan istället för i ett separat dokument (”byggnadsplanebestämmelser”).

För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt 
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis 
den befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan 
bedömas vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig. 
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Bild 10. Förslag till ändrad plankarta.

De ändringar planen föreslår är följande:

- Borttagande av bestämmelse om våningsantal

- Ökad byggnadsarea för tomter som klarar kraven på tillgänglighet.

- Ökad höjd för bebyggelsen.

- Ändring av bestämmelse om takvinkel

- Justering av mark som inte får bebyggas

- Införande av skyddsbestämmelse med syftet att skydda bebyggelsen från översvämning. 

- Införande bestämmelse om minsta avstånd som byggnad får placeras mot 
fastighetsgräns. 

Utöver ovanstående ändringar kommer även övriga bestämmelser att formuleras om för att 
stämma överens med dagens formuleringar, rekommenderade av Boverket. I tabellen nedan 
redovisas de förändringar som föreslås.
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Originalbestämmelser Formulering ändrade bestämmelser Kommentar
§1
Med Bf betecknat område får användas endast för 
bostadsändamål och får bebyggas endast med hus, som 
uppföres fristående och i högst en våning.

Användningsbestämmelsen justeras till att endast ange ”B”.
f1 - Endast friliggande byggnader.

Bestämmelsen om att hus får byggas i högst en 
våning tas bort. 

§2
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

”Marken får inte förses med byggnad”. Formuleringen ändras till den formulering 
Boverket idag rekommenderar. 

§3
Å med Bf betecknat område får tomtplats icke givas 
mindre areal än 1000m2. 

d1 - Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm. 

§4
Inom tomtplats å med Bf betecknat område får 
uppföras endast en byggnad innefattande bostadsdel 
om lägst 30 och högst 75 m2:s byggnadsyta och 
uthusdel om högst 20 m2:s byggnadsyta. 

f2 - Högst en huvudbyggnad per fastighet. 
e1 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm.
e2 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm.
e3 – Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 20 
kvm. 
 

De tomter som bedöms klara krav på tillgänglighet 
får utökad byggnadsarea.

§5
Å med Bf betecknat område får huvudbyggnad icke 
inrymma mer än en lägenhet. Uthusdel får icke inredas 
för bostadsändamål. 

v1 - Huvudbyggnad får inte inredas till mer än en lägenhet

§6
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras 
till större höjd än 3,0 meter. 

e4 - Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 6,5 m räknat 
från medelmarknivå invid byggnad.
e5 - Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 m räknat 
från medelmarknivå invid byggnad.
e6 - Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 m 
räknat från medelmarknivå invid byggnad.

Istället för att reglera höjden på byggnader med 
byggnadshöjd, regleras höjden med nockhöjd. 
Huvudbyggnaden på byggrätten placerad på 
stamfastigheten får nockhöjd 6,5 m, övriga 5,5 m.

§8
Byggnads yttertak får givas en lutning mot 
horisontalplanet av högst 30○. 

f3 – Takvinkeln ska vara minst 14 grader. Då bebyggelsens höjd föreslås regleras med 
nockhöjd istället för byggnadshöjd, sätts en 
bestämmelse om minsta tillåtna takvinkel istället 
för största tillåtna takvinkel. 

Ny bestämmelse Formulering ny bestämmelse
Skyddsbestämmelse med syfte att skydda bebyggelsen 
från översvämning.

b1 – Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska 
vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte annat 
översvämningsskydd anordnas till den höjden. 

Läggs till inom egenskapsområden där delar ligger 
under eller i närheten av +2,9 meter över 
nollplanet i höjdsystemet RH2000. 

Bestämmelse som reglerar byggnaders placering i 
förhållande till fastighetsgräns. 

p1 - Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns

Bestämmelsen införs där byggrätter inte avskiljs 
med ”prickmark” och där fastigheter är möjliga att 
stycka av. 

Övrigt
Förordnande enligt 113 § byggnadsstadgan Notering tas bort från plankartan. Förordnanden enligt 113 § byggnadsstadgan 

upphörde att gälla 2019-01-01. 
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Ändring av bestämmelse om friliggande hus och våningsantal
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse rörande våningsantal m.m. (§ 1) lyder: 

”BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING, BYGGNADSSÄTT OCH 
VÅNINGSANTAL

Med Bf betecknat område får användas endast för bostadsändamål och får bebyggas endast 
med hus, som uppföres fristående och i högst en våning.”

Föreslagen ändring

Markanvändningsbestämmelsen på plankartan justeras till att enbart ange ”B” – Bostad. 
Bestämmelsen om friliggande hus läggs in som en egenskapsbestämmelse. För att möjliggöra en 
inredd övervåning föreslås även bestämmelsen om att hus endast får ha en våning tas bort. 

Mark som inte får bebyggas 
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse rörande mark som inte får bebyggas (§ 2) lyder:

”MARK, SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.”

Föreslagen ändring

Ändrad formulering: ”Marken får inte förses med byggnad.” 

Ändringen görs för att bestämmelsen ska överensstämma med den formulering som Boverkets 
planbestämmelsekatalog år 2021 föreslår. Vidare föreslås vissa ytor som idag är punktpickade 
att tas bort. Detta för att möjliggöra större möjligheter att finna lämpliga placeringar av 
byggnader. Även där befintliga huvudbyggnader har fått bygglov på prickmark justeras 
plankartan så att byggnaderna står på mark som får bebyggas. På plankartan flyttas även 
bestämmelsen så att den ligger under rubriken egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark/bebyggandets omfattning. 

I bilderna nedan markeras med blå linje områden som efter planändringen föreslås vara tillåtna 
att bebygga. Röd linje markerar de områden som i nu gällande plan är tillåtna att bebygga. 
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Bild 11. Blå linje markerar de ytor som är möjliga att bebygga efter planändringen. Röd linje 
markerar de områden som är möjliga att bebygga enligt nu gällande bestämmelser.

Ökad byggnadsarea
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse rörande byggnadsarea (§ 4) lyder: 

”ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS
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Inom tomtplats å med Bf betecknat område får uppföras endast en byggnad innefattande 
bostadsdel om lägst 30 och högst 75 m2:s byggnadsyta och uthusdel om högst 20 m2:s 
byggnadsyta.” 

Föreslagen ändring

Byggnadsarea för huvudbyggnad föreslås regleras med två olika egenskapsbestämmelser, 75 
respektive 100 kvm. Ändringen innebär att de fastigheter som klarar kraven på tillgänglighet får 
en utökning av byggnadsarean med 25 kvm, jämfört med gällande bestämmelse. Denna 
utökning bedöms vara acceptabel ur landskapsbildssynpunkt samtidigt som området i stort 
fortsatt kommer ha kvar sin nuvarande karaktär av småskaligt fritidshusområde. Den fastighet 
som ligger i ett otillgängligt läge behåller den nu gällande bestämmelsen om 75 kvm 
byggnadsarea. Alla bostadsfastigheter kommer fortsatt att kunna uppföra en 
komplementbyggnad på upp till 20 kvm byggnadsarea. En separat bestämmelse införs som 
anger att endast en huvudbyggnad per fastighet får uppföras.

Reglering av bebyggelsens höjd
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 6) lyder:

”BYGGNADS HÖJD

Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3.0 meter.”

Föreslagen ändring

Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom 
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av 
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar 
beroende på byggnadens utformning. Hösta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5 meter. I ett 
egenskapsområde i den sydöstra delen av planområdet, på stamfastigheten föreslås 
huvudbyggnad få en högsta tillåten nockhöjd på 6,5 meter. Detta då den befintliga byggnaden 
har en högre höjd än övrig bebyggelse inom planområdet, den ligger avskilt från övrig 
bebyggelse och en högre höjd bedöms fungera med hänsyn till landskapsbild. 

Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid byggnad. 
Detta för att beräkningen av medelmarknivå inte ska utgå från den nivå som allmän plats har 
invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket Plan- och 
byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid allmän plats 
bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader på en tomt annars kan få stor påverkan på hur hög en 
byggnad i slutändan kan bli.  

1 Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom 
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation. 
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Bestämmelse rörande placering av byggnad
På ett antal platser införs en bestämmelse som reglerar att byggnader ska placeras minst 4,5 
meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen införs där ingen naturmark, gatumark eller 
”prickmark” avgränsar olika bostadsfastigheter. Bestämmelsen införs även där möjlighet finns 
att stycka av tomter.

Skyddsbestämmelse rörande översvämningar
I framtiden befaras havsnivån att stiga till följd av klimatförändringar. Modellberäkningar som 
ligger till grund för rekommendationer framtagna av länsstyrelsen visar att havsnivån vid 
extremt högvatten år 2100 kan nå upp till +2,4 meter jämfört dagens medelvattennivå. I 
rekommendationerna finns två olika nivåer av säkerhetsmarginal och riktlinjer rörande vilken 
säkerhetsmarginal olika typer av bebyggelse bör ha. Bostäder bör placeras på en höjd över +3,4 
meter (säkerhetsnivå 2), men kan placeras lägre om riskreducerande åtgärder genomförs. Om 
åtgärder genomförs är riktlinjen för helårsboende minst +2,9 och för delårsboende minst +2,4. 

Då planområdet till största del består av befintlig bebyggelse, som till övervägande del omfattar, 
och även i framtiden sannolikt kommer att omfatta fritidsboende, bedöms en lägre nivå än 
+3,4 vara godtagbar. Att ny bebyggelse säkras upp till +2,9 bedöms vara rimligt, vilket 
motsvarar säkerhetsnivå 1 i länsstyrelsens rekommendationer. 

En ny bestämmelse (b1) föreslås därför att införas för att reducera risken för att bebyggelse och 
människor skadas av översvämningar till följd av klimatförändringar.  Bestämmelsen föreslås 
enbart gälla när nya huvudbyggnader uppförs, för att inte orsaka planstridigt utgångsläge för 
befintlig bebyggelse. Bestämmelsens lydelse föreslås vara:

”Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte 
annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.”   
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Tabell 1. Tabell från ”Faktablad – KUSTEN (Version 2.0)” som utgör underlag till rapporten 
”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
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Bild 12. Bilden visar för nordvästra delen av planområdet högsta högvatten år 2100 (blå yta), 
säkerhetsnivå 1 (orange yta) och säkerhetsnivå 2 (röd yta).

Genomförandetid
Genomförandetiden för planändringen är 5 år. 

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna 
planändring utifrån 6 kap. i miljöbalken, MB. Kapitlet gäller miljöbedömningar.

Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är 
att de utökade byggrätter som planändringen syftar till är så pass begränsade, att betydande 
miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens. 

Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en undersökning av betydande 
miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om 
undersökningssamråd daterat 2019-04-30.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell 
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ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av Ändring av detaljplan akt nr. 57, 
Klåverön Mellangård 3:4 m.fl., för fastigheterna Kläverön 3:45 m.fl.

Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande. 

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan:

Samråd kvartal 2, 2020

Granskning kvartal 2, 2021

Antagande kvartal 4, 2021

Genomförandetid

PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också 
för den fråga som ändringen avser.

Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen 
med tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen 
avser.

Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär 
upphävande av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668)

Genomförandetiden för planändringarna är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. 
Se avsnitt ”Förslag till ändring” för beskrivning av vilka ändringar som är aktuella. Övriga 
planbestämmelser och områden av detaljplanen som inte berörs av redovisade ändringar får 
ingen ny genomförandetid.

Fastighetsrättsliga frågor
Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 

Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning för VA som förvaltas av Klöveröns VA-
samfällighetsförening, samt en gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Klåveröns 
vägsamfällighet. 

Eftersom föreslagna ändringar endast påverkar byggrätt i begränsad omfattning inom befintliga 
bostadsfastigheter behövs det inga fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra 
detaljplaneändringen.

Ekonomiska frågor
Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i 
samband med att bygglov beviljas för de fastigheter som genom planändringen får utökad 
högsta tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande 
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plantaxa. Detta omfattar alla fastigheter inom planområdet förutom en fastighet som inte får 
utökad högsta tillåten byggnadsarea.   

Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på de fastigheter som får ökade byggrätter.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en obebyggd fastighet är via Klöveröns VA-samfällighet 
anslutna till det kommunala VA-nätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands 
avloppsreningsverk är det inte möjligt att ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men 
den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet får kommunen enligt beslut från 
Länsstyrelsen, dat. 2014-10-21, ansluta till Marstrands avloppsreningsverk. 

Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte. 
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. De 
boende på Klåverön kan ansöka om att hyra parkeringsplats av kommunen på Koön. Båtplats 
kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Då detaljplaneändringen syftar till att 
enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på 
trafik och parkering vara försumbar.

El och teleförsörjning
Eventuella ändringar av nätägares befintliga anläggningar, som erfordras för att möjliggöra 
ytterligare byggrätter, bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan av 
ändring görs hos respektive nätägare. 

SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING
Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket syftar till att skapa 
ett område med fritidsbebyggelse. Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större 
konsekvenser jämfört med gällande bestämmelser, då området är redan ianspråktaget för 
bostadsbebyggelse och endast mindre utökningar av byggrätterna föreslås.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planarbetet handläggs av planarkitekt Viktor Heineson, planenheten. Genomförandefrågor 
sköts av mark- och exploateringsingenjör Emelie Skarp, enhet Kart och mark. Avstämningar 
har skett med personal från enheter bygglov, miljö, Trafik gata park, VA och renhållning.  

Kungälvs kommun 2021-12-02
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För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson Ida Brogren 
Planarkitekt Enhetschef Plan
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Planändring med diarienr KS2019/1131 omfattar all kvartersmark för 
bostadsändamål inom planområdet. 
Ändringen antogs av KF xxxx-xx-xx och vann laga kraft xxxx-xx-xx. 

Ida Brogren
Enhetschef plan

ÖVRIGA PLANHANDLINGAR
Planbeskrivning original
Planbeskrivning ändring
Byggnadsplanebestämmelser original
Byggnadsplanebestämmelser ändring
Plankarta original
Fastighetsförteckning

Antagandehandling 2021-12-02

PLANAVGIFT
Planavgift tas vid bygglov ut för alla fastigheter inom planområdet, 
bortsett från fastigheten Klåverön 3:22. 

e1  e3  e5  e6  d1  f1  f2  f3  v1 

e1  e3  e5  e6  d1  f1  f2  f3  v1  b1  p1 

e2  e3  e5  e6  d1  f1  f2  f3  v1 

e1  e3  e4  e6  d1  f1  f2  f3  v1  p1 

e1  e3  e5  e6  d1  f1  f2  f3  v1 

e1  e3  e5  e6  d1  f1  f2  f3  v1  b1

e1  e3  e5  e6  d1  f1  f2  f3  v1  p1

Utformning
f1  Endast friliggande byggnader
f2  Högst en huvudbyggnad per fastighet
f3  Takvinkeln ska vara minst 14 grader

Utförande
b1  Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem  
  RH2000, om inte annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.
  
Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1  Huvudbyggnad får ej inrymma mer än en lägenhet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen med diarienr KS2019/1131 vinner laga kraft.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1  Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm
e2  Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm
e3  Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 20 kvm
e4  Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 6,5 meter räknat från   
  medelmarknivå invid byggnad.
e5  Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 meter räknat från   
  medelmarknivå invid byggnad.
e6  Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter räknat från  
  medelmarknivå invid byggnad.
  Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
d1  Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm 

Placering
p1  Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-02
Sida 12 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 140/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. 
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som 
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, 
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta 
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till 
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara 
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny 
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr 57
Bilaga Plankarta original aktnr 57
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 57
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 57
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 57 2021-10-15
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE

Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling



10 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 - KS2019/1131-31 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 : Protokollsutdrag - Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 - KS

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-17
Sida 38 (49)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 343/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131)
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr 57
Bilaga Plankarta original aktnr 57
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 57
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 57
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 57 2021-10-15
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Protokollsutdrag USU

Förslag till kommunfullmäktige 

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Viktor Heineson, 
Planenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle 
och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och 
mark/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle 
och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och 
utveckling 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-02
Sida 12 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 140/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. 
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som 
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, 
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta 
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till 
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara 
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny 
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original aktnr 57
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr 57
Bilaga Plankarta original aktnr 57
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 57
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 57
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 57 2021-10-15
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE

Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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FAX 0303-190 35 
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(4)  

Handläggarens namn 
Viktor Heineson  

2021-11-03 

 
 
 
 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132-29) 

Sammanfattning 

Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.  
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 

Juridisk bedömning  

Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Den aktuella planändringen bedöms stämma överens med gällande 
översiktsplan och syftet i gällande detaljplan.  
 

Bakgrund 

Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om 
planläggning för nybyggnation av ett enbostadshus. I kommunstyrelsens beslut § 318/2013-
08-21 gavs positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta 
bostadshuset utan också, efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger 
inom Marstrands tätortsavgränsning”. Efter att en förstudie gått igenom förutsättningarna för 
ny bebyggelse blev planarbetets inriktning att endast utöka byggrätterna för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna på norra Klåverön. Nya bostadstomter prövas 
således inte. Genom att göra tre separata planändringar, istället för en ny detaljplan, blir 
planläggningen mindre omfattande. Vid planändringar prövas endast konsekvenserna av de 
bestämmelser som ändras, tillkommer eller tas bort. Vid planändring återinträder inte heller 
strandskyddet automatiskt, vilket annars skulle få konsekvenser för en av de obebyggda 
tomterna. Nya bostadstomter prövas således inte. Bebyggelsen är via en samfällighet inkopplad 
till det kommunala VA-nätet på Marstrand. Länsstyrelsen har godkänt att två obebyggda 
tomter inom planområdena får kopplas in till VA-nätet, trots kapacitetsproblematiken. 
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Figur 1. Planområdenas lokalisering på Klåverön. 

 

 
Figur 2. Kartan nedan visar utbredningen av respektive plan. Siffrorna anger respektive plans aktnummer.  

 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
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läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.  
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 

Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål 

Aktuellt ärende kan i viss mån bedöms bidra till målet om att planberedskap ska finnas för 
bostäder, verksamhetsmark och handel, då antalet bruttoarea för bostadsbyggnation ökar 
något.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka målen i Agenda 2030 på ett påtagligt sätt, 
varken i positiv eller negativ riktning.  
 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Föreslagen planändring bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Planändringen bedöms vara positiv för de som bor på inom planområdet och får möjlighet att 
bygga större hus.  
 
Planläggningen har varit skattefinansierad. Hur stor del som kommer att täckas av planavgifter 
går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela planläggningens 
kostnad. Detta kan bedömas vara negativt ur ett medborgarperspektiv.  
 

Ekonomisk bedömning 

Planläggningen har varit skattefinansierad. I samband med bygglov kommer planavgift att tas 
ut för de fastigheter som fått utökade byggrätter. Hur stor del som kommer att täckas av 
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela 
planläggningens kostnad.  
 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
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Expedieras till:   Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling 
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Ändring av detaljplan aktnr. 245.  

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL 
för fastigheten Klåverön 3:51  
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Det rubricerade förslaget, daterat 2020-05-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 
5:11, under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 2020 på Kundcenter i Stadshuset. 
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka återges i sin helhet och 
kommenteras. 
Under samrådet har inkommit 10 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller 
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar har det för denna planändring, (aktnr 245) inkommit ett 
yttrande.  

 

SAMMANFATTNING 
Inkomna yttranden har berört bl.a. geotekniska och bergtekniska förutsättningar, bebyggelsens höjd samt 
räddningstjänstens möjligheter till insats. Till följd av yttrandena har geotekniska och bergtekniska 
utredningar genomförts och förutsättningar för räddningstjänsten att göra insatser har undersökts. 
Yttrandena har inte föranlett ändring av bestämmelserna om höjd.  
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INKOMNA SYNPUNKTER 
STATLIGA MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen 
Yttrande 2020-07-03 

 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen 
behöver kompletteras vad gäller geotekniska frågor enligt nedan. Planbeskrivningen bör kompletteras med 
en beskrivning av kända fornlämningar inom planområdet. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden 
att frågor som berör hälsa / säkerhet kopplat till geotekniska risker måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
för att ett antagande av planändringen inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala 
frågor, miljökvalitetsnormer eller strandskydd.  

Planen behöver dock bearbetas vad gäller frågor kopplat till hälsa och säkerhet/geotekniska risker, enligt 
nedan. 

Geotekniska risker 
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter på att en bedömning av stabiliteten för 
planområdet behöver redovisas. Detta med anledning av utökade byggrätter vilket kan leda till ökad 
belastning. Även risker kopplat till bergsras/blocknedfall behöver beskrivas. Krävs åtgärder för att göra 
planområdet lämpligt för planerat ändamål ska detta säkerställas i planen. För eventuella åtgärder utanför 
planområdet behöver kommunen redovisa hur dessa är tänkta att säkerställas. SGI yttrande, daterat 2020-
06-30, bifogas i sin helhet. 

Råd enligt PBL och MB 
Vatten och avlopp  
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-
nätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk är det inte möjligt att 
ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet 
får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, ansluta till Marstrands 
avloppsreningsverk. 

Länsstyrelsen vill dock påpeka att då planändringen ger utökade byggrätter bör ansvarig personal vid det 
hårt belastade avloppsreningsverket på Marstrand (hög belastning sommartid) meddelas vid beviljade 
bygglov. Detta eftersom utbyggnader kan leda till ökad belastning av reningsverket.  

Kulturmiljö 
Hela Klåverön ingår i kommunalt bevarandeområde, men är inte riksintresse för kulturmiljön. Utifrån 
förslaget ska redan befintlig ianspråktagen mark kompletteras med ny bebyggelse med några tillkommande 
byggrätter. Utifrån kulturmiljöprogrammet är befintlig bebyggelse huvudsakligen fritidsbebyggelse med lite 
varierad utformning och med inslag av äldre bebyggelse. Kulturmiljöunderlaget togs fram 1990 och saknar 
riktlinjer för hantering av kulturmiljön. De tillkommande byggrätterna är få till antalet och Länsstyrelsen gör 
därför bedömningen att planändringen inte riskerar att medföra negativ inverkan på kulturmiljön i området.  

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
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Eftersom planändringen bedöms ta så pass lite ny, obebyggd mark i anspråk ser inte Länsstyrelsen några 
hinder ur fornlämningsperspektiv. Dock vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med 
information om den fornlämning som är belägen inom grönområde i västra delen av planområdet 
(L1969:9671, stensättning). 

Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

Förvaltningens kommentar 

En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och 
risken för bergras/blocknedfall. För denna planändring (aktnr 245) föreligger inga risker för skred eller ras. 
Utredningarna ingår i som handlingar i granskningen av planändringen.  

En beskrivning av fornlämningen inom planområdet läggs in i planbeskrivningen.  

Övriga kommentarer noteras.  

 

Sjöfartsverket  
Yttrande 2020-06-12 

Sjöfartsverket avstår att yttra oss rörande ändring av detaljplaner på Klåverön, aktnummer 45, 57 och 245. 
Vi ser inte att det har någon påverkan på vår verksamhet.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

 

Statens Geotekniska Institut 
Yttrande 2020-06-30 

Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och 
erosion klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan 
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska 
stabilitetsutredning utföras. Den geotekniska utredningen i jord behöver utföras till minst detaljerad nivå 
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008 för att stabilitetsförhållanden ska kunna klarläggas.  

Ytjordlagren inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg 
och postglacial sand/finsand. Ingen geotekniskundersökning har utförts och sanden skulle kunna 
underlagras av lera. Planändringen innebär utökade byggrätter och därmed möjlighet till ytterligare 
belastningar av markytan inom området. Detta tillsammans med att topografiska skillnader förekommer 
inom områden med lösa jordlager gör att SGI anser att stabilitetsutredning krävs för att klarlägga stabiliteten 
för delar av planområdet som ligger på jord. 

Eventuella risker kopplat till bergras och blockutfall kan i ett första skede bedömas i en bergteknisk 
besiktning av området, inkluderat även områden i direkt anslutning till planområdet som kan påverka aktuell 
kvartersmark, samt vägar och ledningsgator. En sådan kan avgöra vilka ytterligare åtgärder och 
bestämmelser som kan vara aktuella i detaljplaneskedet och i efterföljande skeden.  

För bedömning av stabiliteten i bergslänter anser SGI att en bergteknisk utredning behöver utföras, som 
redovisar sannolikheten för ras- och blockutfall inom planområdet. Den behöver även ta hänsyn till slänter 
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som ligger utanför området, men kan påverka området, liksom slänter som kan påverka områden 
omedelbart utanför planområdet. Åtgärder som kan krävas för att minimera risker i planområdet behöver 
säkerställas i planbestämmelse eller på annat plantekniskt godtagbart sätt.  

Ligger riskobjekten från blockutfall och dylikt på prickad mark, kan dessa i vissa fall vara acceptabla vid låga 
sannolikheter för blockutfall, men komplementbostad bör då inte tillåtas på denna mark. Vid hög 
sannolikhet för blockutfall inom genomförandetiden behöver alltid åtgärderna vara genomförda vid 
planläggning. Resultat från bergteknisk utredning behöver alltid delges fastighetsägare.  

Stabilitetshöjande åtgärder som kan komma att krävas för att minska riskerna från instabila bergslänter kan 
vara i behov av ett visst underhåll för att hållas långsiktigt stabila. För sådant underhåll behöver lämplig 
huvudman utses. Där så är möjligt bör sådana åtgärder, med behov av underhåll, ligga på Allmän plats med 
kommunen som huvudman. 

Förvaltningens kommentar 

En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och 
risken för bergras/blocknedfall. För denna planändring (aktnr 245) föreligger inga risker för skred eller ras. 
Utredningarna ingår i som handlingar i granskningen av planändringen.  

 

Trafikverket  
Yttrande 2020-06-12 

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ändring av detaljplaner på Klåverön, Kungälvs 
kommun och Trafikverket har därför ingen erinran.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

STATLIGA BOLAG  
Teliasonera Skanova Access AB 
Yttrande 2020-06-12 

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag. Skanovas befintliga nät inom området redovisas i 
nedan karta. 

Eventuella ändringar/kabelflyttar av Skanovas anläggningar som erfordras till följd av ändringar i 
detaljplanerna bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan om ändring görs via Telia 
Nätcenter, 020 - 50 50 00.  
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Förvaltningens kommentar 

Noteras 

REGIONALA ORGAN  
Bohusläns Museum 
Yttrande 2020-07-03 

Vi har inget att invända mot planernas syfte, att tillåta utökad byggnadsyta, men vi tycker att det skall ske i 
en våning. Ur vår synpunkt är det bättre att göra utökningen i ”sidled” än på höjden. I akt 45 finns ingen 
begränsning i gällande detaljplan men i akt 57 tas begränsningen av våningstalet bort. I akt 245 berörs en 
fastighet vars befintliga utförande bör fastställas i den nya planen. 

Förvaltningens kommentar  

Det är olämpligt att reglera bebyggelse med våningsantal, då även källare och vind kan räknas som våningar 
om vissa kriterier är uppfyllda. Då flera av byggnaderna inom de planer som ändras har källare och/eller 
övervåning, är det olämpligt att införa en bestämmelse om max en våning. Att införa en sådan 
planbestämmelse skulle innebära att flera befintliga byggnader skulle få ett planstridigt utgångsläge, där 
avvikelsen inte kan bedömas som liten.  

Bestämmelserna i nu gällande plan innebär också att höjden upp till taknock inte går att förutse. Det är 
nockhöjden som ofta spelar störst roll för hur mycket utsikt som blockeras från bakomliggande tomter och 
hur hög en byggnad upplevs på håll, ur landskapsbildsynpunkt. Hur hög en byggnad blir upp till nock, då 
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och högsta tillåten takvinkel, beror på i vilken längdriktning 
taknocken ligger i. I bilden nedan illustreras hur mycket nockhöjden kan variera när bebyggelsen regleras 
med nu gällande bestämmelser med en högsta tillåten byggnadshöjd på 3 meter och en högsta tillåten 
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takvinkel på 30 grader. Nockhöjden är 5 meter för den ”smala” byggnaden och 5,9 meter för den ”breda” 
byggnaden.  

 

Genom att reglera höjden med en högsta tillåten nockhöjd blir det förutsägbart vilken maxvolym en 
byggnad kan komma att få. Detta är fördelaktigt dels vad gäller förutsägbarheten rörande påverkan på utsikt 
från bakomliggande tomter, dels då det lättare går att förutse påverkan på landskapsbild. Därför föreslås i 
regleringen av en hösta tillåten byggnadshöjd att ersättas av en högsta tillåten nockhöjd på 5,5 meter, vilket 
kommunen bedömer vara godtagbar ur landskapsbildsynpunkt. Att uppföra byggnader med denna 
nockhöjd är redan möjligt med nu gällande bestämmelser. Om bestämmelsen om en högsta byggnadshöjd 
på 3 meter skulle vara kvar, samtidigt som högsta tillåten byggnadsarea blir större, ökar sannolikheten att 
byggnader byggs ”breda” och att taknockar når ännu högre höjder. Kommunen delar därför inte 
uppfattningen om att den föreslagna ändringen från byggnadshöjd till nockhöjd innebär att en utökning 
görs på höjden, i varje fall inte på ett sådant sätt att siktlinjer och landskapsbild påverkas påtagligt, jämfört 
med gällande planbestämmelser. 

Att i planen reglera exakt placering av byggnaden innebär att detaljplanen blir mycket oflexibel. Det skulle 
exempelvis innebära att man redan idag skulle behöva fatta beslut om i vilken riktning en tillbyggnad skulle 
ske.  

 

Västtrafik AB 
Yttrande 2020-06-17 

Västtrafik har tagit del av ovanstående detaljplaner och har inget emot att planändringarna genomförs.  

Planändringarna har ingen påverkan på kollektivtrafiken. Förändringarna i planbestämmelserna motiverar 
inte kollektivtrafik till Klåverön.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

Lantmäteriet  
Yttrande 2020-06-23 

Ingen erinran.   

Förvaltningens kommentar 

Noteras  
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KOMMUNALA NÄMNDER 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Yttrande 2020-06-30 

Miljöenhetens synpunkter  

Planändringen är liten och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller hälsa. Det bör dock 
påpekas att vatten- och avloppskapaciteten är begränsad för området och att åtgärder som medför 
ytterligare belastning ska undvikas om möjligt.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

Bygglovenhetens synpunkter  

Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning. 
Bygglovenheten anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna 
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning. 
Bygglovenheten förutsätter att utredning kring planenligt utgångsläge har gjorts och tagits i beaktning.  

Bestämmelsen b1 om att ”Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån 
+3,4 meter i höjdsystem RH2000 inte skadar byggnaden” skulle kunna innebära att befintliga byggnader 
under denna nivå skulle få ett utgångsläge som inte är planenligt om man inte kan säkerställa att den 
befintliga konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att översvämning av vatten inte skadar byggnaden. Att 
medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att 
säkerställa byggnadstekniskt. Då detta avser en ändring av en detaljplan som sedan tidigare inte reglerade 
översvämningsrisken ser Bygglovenheten i alla fall positivt på att det nu införs en bestämmelse om 
höjdsättning för aktuella fastigheter med hänsyn till översvämning.  

Planbestämmelsen om att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden anser 
Bygglovenheten har ett gott syfte, men saknar en motivering i planbeskrivningen varför avsteg görs från 1 
kap. 3 § plan- och byggförordningen, PBF.  

Bygglovenheten önskar, om det är möjligt, förtydligande på plankartan för vilka fastigheter som planavgift 
gäller. 

Förvaltningens kommentar 

Bestämmelsen som syftar till att skydda huvudbyggnader från framtida högre havsvattennivåer är inte 
aktuell för denna planändring (aktnummer 245), då planområdet med god marginal ligger ovanför 
rekommenderad lägstanivå.   

En motivering till varför nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden läggs till i 
planbeskrivningen.  

Ett förtydligande läggs in på plankartan så att det framgår att planavgift tas ut vid bygglov.  

 

KOMMUNALA BOLAG 
Bohus Räddningstjänstförbund 
Yttrande 2020-07-03 

Räddningstjänsten har inför beredning av detta ärende lämnat följande synpunkter till planenheten gällande 
förbundets förmåga vid insatser på öar:  
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Handlingsprogrammet med redovisade insatstider samt räddningstjänstens organisation och förmåga är det 
som är styrande dokument för förbundets uppdrag. Vi har ingen strategisk planering att utöka den operativa 
förmågan i Marstrand.  

Vid räddningsinsats till öar används sjöfartsverkets båtar för transport av räddningspersonal och material. 
Detta regleras i avtal och båtarna utgår från lotsstationen på Koön. Sjöfartsverket ansvarar för båten och 
dess framförande. Tillgängligheten till båtar redovisas i avtal.  

Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas som "hamnområde" och kommunalt vatten bedöms 
även att räddningstjänsten kan transportera sig och mindre mängd materiel i en mindre öppen båt om 
väderlek tillåter. Dock är denna båt inte brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större 
omfattning. Räddningstjänstens förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad.  

Att utöka möjligheten till boende på Klåverön är positivt. Dock måste en riskbedömning inrymmas i 
förarbetet för att tydliggöra vilken förmåga den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta 
hänsyn till. 

Om bedömningen är att öka möjligheten till boende på Klåverön bör diskussion föras om egen förmåga i 
form av tex upprättande av brandvärn, vilka kan verka tills dess att räddningstjänsten anländer. Diskussion 
bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen förmåga till insats samt förebyggande åtgärder.  

Därtill bör frågan lyftas om tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten. 

Förvaltningens kommentar 

En beskrivning om risker och tillgång till brandvatten läggs till i planbeskrivningen.  

Inga nya byggrätter kommer att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer 
inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i dessa 
lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte heller omfattar de 
mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt kommer att befolkas framförallt 
sommartid. Vintertid då risk för isbildning finns bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara 
mycket lågt. Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt. 

Vad gäller brandvatten finns enligt den lokala VA-samfälligheten möjlighet för räddningstjänsten att ansluta 
med atlaskoppling vid spolbrunnar. Föreningen ska även diskutera möjligheterna att montera 
brandpostanslutning.  

Hantering av släckvatten är avstämt med miljöenheten. 

 

ÖVRIGA 
Klåveröns VA-samfällighetsförening 
Yttrande 2020-06-26 

Från Klöveröns VA Samfällighetsförening (KVAS) vill vi framhålla vår uppfattning att alla nya fastigheter 
ska ansluta sitt VA genom KVAS. Med andra ord anser vi att nya enskilda avloppslösningar inte ska 
godkännas. 

Förvaltningens kommentar 

Kommunen kan inte hindra fastighetsägare från att söka tillstånd för enskilda lösningar. Kommunen anser 
dock att det är högst olämpligt att anlägga enskilda lösningar, då det finns ett VA-nät, kopplat till det 
kommunala VA-nätet på Koön.  
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FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET 
Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget: 

Information om att planavgift tas ut vid bygglov läggs in på plankartan.  

I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna.   

 

 

 

 

 
Henrik Johansson   Viktor Heineson 
Enhetschef Plan   Planhandläggare 

 



11 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 245 - KS2019/1132-29 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 245 : Granskningsutlåtande aktnr 245

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Ärendenummer KS2013/457

2021-11-02

Ändring av detaljplan aktnr 245.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl. 
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Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-24, rev 2021-06-14 har varit utställt för granskning 
enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18), mellan den 17 juni 2021 och den 9 juli 2021 i Stadshuset i 
Kungälv. 

Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och 
kommenteras. Under granskningen har inkommit 7 st yttranden från statliga och regionala 
organ samt kommunala nämnder eller verksamheter. För att se yttrandena i sin helhet hänvisar 
vi till kommunens ärendenummer KS2019/1132.

Planförslaget har innan granskningen varit utställt för samråd under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 
2020 i Stadshuset i Kungälv. 

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden under granskningen av planförslaget har berört bl.a. bergtekniska 
förutsättningar och, de nya byggrätternas höjd och hur underjordiska ledningar ska hanteras. 
Yttrandena har inte föranlett några förändringar av plankartan. Kompletteringar har gjorts i 
planbeskrivningen i stycket rörande el och teleförsörjning. 

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-07-13

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas. 

Förvaltningens kommentar

Noteras
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Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-09-03

Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit rubricerad 
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, 
såsom hantering av radon, ingår således inte.

Syftet med detaljplanen

Underlag

1. Granskningshandling, rev 2021-06-14
2. Kvartärgeologiskt utlåtande, COWI, oktober 2020 
3. PM Geoteknik, COWI, mars 2021 
4. PM Bergteknik, COWI, oktober 2020 

SGI:s synpunkter

Avseende bergstabilitet anser SGI att rekommendationerna i underlag ,4, ska följas, samt att 
åtgärderna på fastigheten Klåverön 3:35 bör vara åtgärdade innan planen antas. I övrigt har SGI 
inga synpunkter på planhandlingarna.

Förvaltningens kommentar

För ändringen av detaljplanen aktnummer 245 finns inga kommentarer i PM bergteknik som 
påverkar planen. Kommentar rörande fastigheten Klåverön 3:35 behandlas kan läsas i 
granskningsutlåtandet tillhörande planändringen med aktnummer 45, inom vilken fastigheten 
ligger. 

Trafikverket
Yttrande 2021-06-22

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplaneändringarna och Trafikverket 
har därmed ingen erinran. 

Förvaltningens kommentar

Noteras. 

STATLIGA BOLAG
Vattenfall Eldistribution AB
Yttrande 2021-07-09

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella 
detaljplaner bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV luftledning, 
röd heldragen linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat respektive svart ring, 0,4 kV markkabel, blå 
streckad linje, 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel. 
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Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. Det är nyligen ombyggt i området med 
elnätanläggningar enligt karta nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 Dnr KS2013/457
Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig nätstation i planen.
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
östra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas 
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 Dnr KS2019/1131
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
norra del.
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Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas 
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 Dnr KS2019/1132
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar måste flyttas för att
möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att fastighetsägare beställer
flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra avseende denna plan 
förutom
gemensam information nedan.

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande (gäller alla tre planerna):

- En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.

- Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.

- Vid eventuella schaktningsarbeten inom område med befintliga markkablar skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se

- När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador
uppstår. Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/

- Flytt av anläggning:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggningoffert/

- Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av
exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

- Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.

- Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.

Förvaltningens svar

Planändringarna omfattar endast kvartersmarken för bostad inom planområdena. Inom ramen 
för denna planändring kan därför tyvärr inga E- eller u-områden läggas in på natur- och 
gatumark. Dessa anläggningar får istället hanteras genom avtalsservitut. Information om att 
respektive fastighetsägare vid behov beställer flytt av ledningar läggs till i planbeskrivningen. 

REGIONALA ORGAN 
Bohusläns Museum
Yttrande 2021-07-07

Bebyggelseperspektiv
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Vi tycker det är olämpligt att planen möjliggör att fritidshus i en våning kan omvandlas till 
villafastigheter i 1½-våning i den känsliga landskapsbilden på denna skärgårdsö. De avsteg som 
skett från de goda intentionerna i byggnads-planerna från 1950-60 talen tycker vi kan accepteras, 
gjort är gjort, och att planerna ändras så att den överensstämmer med befintligt utförande men 
inte att byggrätterna ökas. Det vi däremot är positiva till är om byggrätter medges för uthus och 
eventuella lillstugor.  

Fornlämningsperspektiv

att vi har inget att erinra sett ur fornlämningsperspektiv. Bohusläns museum håller med 
Länsstyrelsens uttalande, att det vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med 
information om den fornlämning L1969:9671, en stensättning, som är belägen inom 
grönområde i västra delen av planområdet (Samrådsredogörelse Länsstyrelsen Yttrande 2020-07-
03).

Förvaltningens kommentar

Karaktären på bebyggelsen inom planområdena är redan idag varierad när det kommer till 
byggnadsarea, höjd, formspråk m.m. Att reglera bebyggelsen så att planerna får karaktär av 
bevarandeplan bedöms inte motiverat. De föreslagna bestämmelserna rörande byggnadsarea, höjd 
och takvinkel har kommunen bedömt vara godtagbara, sett till vad platsen tål. Det är även en 
fördel med konsekventa bestämmelser inom ett samlat bebyggelseområde, för att regleringen inte 
ska uppfattas som godtycklig och orättvis. 

Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till beror på att 
bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur 
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra 
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade 
byggnader, sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15 
kvm. Tillsammans med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora 
karaktären av öppet fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla 
byggnadsmöjligheter.

Information om stensättningen finns med i granskningsversionen av planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras i antagandeversionen med fornlämningens nummer. 

Lantmäteriet
Yttrande 2021-07-07

Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets handlingar. 

Förvaltningens kommentar

Noteras. 

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-07-05
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Miljöenhetens synpunkter

Planändringen är begränsad och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller 
hälsa. Det bör dock påpekas att tillgången till vatten- och avloppskapacitet fortsatt är begränsad i 
området och att åtgärder som ökar belastningen på VA-systemet ska undvikas om möjligt.

Förvaltningens kommentar 

Noteras. 

Bygglovenhetens synpunkter

Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten 
anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som 
skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med 
bygglovsprövning. 

Att medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är 
problematiskt att säkerställa byggnadstekniskt. Bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad, 
men bygglovenheten vill framföra att det inte är lämpligt att uppföra nybyggnationer med till 
exempel källare under bestämmelsens nivå, oavsett ordnande av annat översvämningsskydd.

Förvaltningens kommentar 

Noteras. 

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några ändringar av bestämmelserna 
på plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i stycket rörande el och 
teleförsörjning. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och 
genomförandebeskrivningen. 

SYNPUNKTER SOM INTE TILLMÖTESGÅTTS
Synpunkterna från Bohusläns museum att byggrätterna ska anpassas till befintlig situation 
tillmötesgås inte. 

Ida Brogren Viktor Heineson
Enhetschef Plan Planarkitekt 
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SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

P L A N B E S K R I V N I N G
ÄNDRING AV DETALJPLAN

Antagandehandling 2021-12-02
Diarienummer KS2019/1132

Ändring av detaljplan aktnr. 245

DEL AV KLÅVERÖN 3:4 
för fastigheten: Klåverön 3:51
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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom 
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna 
handling), som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.

Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt 
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya 
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som 
görs vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för 
omfattande, om syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och 
tydlighetskrav gäller.

Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för 
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den 
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Planhandlingar:
 Planbeskrivning original 
 Planbeskrivning ändring (denna handling)
 Plankarta original
 Plankarta ändring 
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

Övriga handlingar:

 Undersökning betydande miljöpåverkan
 Förstudie Norra Klåverön
 Samrådsredogörelse
 PM Bergteknik, Cowi AB, 2020-10-29.
 Kvartärgeologiskt utlåtande, Cowi AB, 2020-10-29.
 PM Geoteknik, Cowi AB, 2021-03-17.
 Markteknisk undersökningsrapport, Cowi AB, 2021-03-17.

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus, 
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på 
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
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Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen 
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus 
på norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara 
pröva ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på 
befintliga tomter på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev 
slutsatsen att fortsätta planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga 
tomter, framförallt p.g.a. kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk, vilket hindrar anslutning 
av ytterligare fastigheter till reningsverket. Aktuell fastighet är ansluten till det kommunala VA-
nätet via en samfällighet, som anlagt egna ledningar till Klåverön. 

Enligt gällande översiktsplan, lagakraftvunnen 2012, ligger aktuellt område inom 
tätortsavgränsningen för Marstrand. Tätortsavgränsningen innebär att utbyggnadsbehovet av 
bostäder och verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen. 
Översiktsplanen anger också att fritidshus, när fullgoda lösningar på VA finns, kan omvandlas 
till permanentboende. 

Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.  

Syfte
Gällande detaljplan syftar till att ”…ge underlag till ytterligare ett fritidshus…”. Enligt boverkets 
allmänna råd bör en planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga planens syfte. Planens 
syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av 
planbestämmelserna. 

Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för den befintliga fastigheten inom den 
befintliga detaljplanen. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den ursprungliga planens 
syfte att skapa ytterligare ett fritidshus. Detta eftersom det aktuella området ligger otillgängligt, 
vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik förekommer generellt inte. Fast 
förbindelse eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas. I bedömningen av lämplig 
byggrätt har stor vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla områdets 
karaktär. Detta har inneburit att endast en mindre ökning av byggrätten föreslås. Således 
bedöms området fortsatt ha karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som bebos 
permanat uppskattas fortsatt vara låg, även efter de planändringar som genomförs på Klåverön.

OMRÅDESBESKRIVNING
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster 
om Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och 
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av 
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig 
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även 
av äldre gårdar. Det aktuella planområdet omfattar endast en fastighet, där ett bostadshus är 
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placerat på en ”platå”, i en bergssluttning. Området karaktäriseras av en stor del berg i dagen, 
med lite högre vegetation i östra delen, närmast Klåveröns huvudväg.

Figur 1. Foto tagen från huvudvägen västerut in över planområdet.
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Figur 2. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde 
markerad med svartstreckad linje.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vatten och avlopp
Fastigheten är via Klöveröns VA-samfällighet ansluten till det kommunala VA-nätet på 
Marstrand. 

Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte. 
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. 
Grundprincipen rörande boendeparkering i Kungälvs kommun är att detta ska kunna anordnas 
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en 
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer 
helt nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter 
som redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov 
av ett helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt 
parkeringsfriköp att genomföras. 

Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som 
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot 
timdebitering. Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka 
byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar. 

Geoteknik
Marken inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av 
urberg. Efter synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten 
2020 en bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska 
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utlåtandet bedömdes marken inom planområdet utgöra fastmark och inga kompletterande 
undersökningar bedömdes vara nödvändiga.
 

Figur 3. Utdrag från SGU:s geokarta. Röd yta är urberg, orangea ytor är postglacial and. 
Svartstreckade linjen visar ungefärligt planområde.

Bergteknik
Den bergtekniska utredningen påträffade inga block eller bergpartier som kan orsaka problem 
för detaljplaneområdet.  

Strandskydd
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts 
av en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda.

Räddningstjänst
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening 
ska även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning. 

Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på 
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya 
byggrätter kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen 
kommer inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser 
är svårare i dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad 
omfattning och inte heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att 
området även fortsatt kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för 
isbildning på havet finns, bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt. 
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Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av 
planförslaget.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 245) antogs 1993-06-17 och vann laga kraft 1993-07-14. I 
gällande detaljplan omfattas hela planområdet av kvartersmark bostad, där all kvartersmark är 
”prickmark” bortsett från cirka 80 kvm som får bebyggas. Detaljplanen är en så kallad 
frimärksplan som helt ligger inom en äldre fritidshusplan från 50-talet. 

Figur 4. Områdets ungefärliga placering på Klåverön.

Avgränsning 
Planändringen omfattar all kvartersmark för bostad, vilket innebär att hela det gällande 
planområdet ingår (gulmarkerat i figur 5). Storleken på planområdet är cirka 1450 kvm. 
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Figur 5. Urklipp från gällande plankarta från 1993.

Planbestämmelser

Gällande planbestämmelser anger inom planområdet markanvändning bostad med 
- Byggnadsarea cirka 80 kvm (den area som inte är prickmark)
- Högsta byggnadshöjd 3 meter
- Taklutning 30 grader
- Fasadmaterial skall utgöras av träpanel

Lämplighetsprövning 
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten 
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs 
dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart 
omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. (Boverket, 
Kunskapsbanken, 2019-06-25, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/)

Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande 
plans syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag 
till ändring.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostad och utgår i huvudsak från hur 
större byggrätt påverkar landskapsbilden och den befintliga karaktären av fritidshusområde. 
Plankartan och egenskapsbestämmelserna har också ändrats så att de rekommendationer som 
idag gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att 
bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är 
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möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje 
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer.

För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt 
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis 
den befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan 
bedömas vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig. 

Figur 6. Urklipp ur förslag till ändrad plankarta över planområdet. 

De ändringar planen föreslår, utöver ändringar i formulering och layout, är i korthet följande:

- Ökad byggnadsarea.

- Ökad höjd för bebyggelsen

- Ändring av bestämmelse om takvinkel

- Justering av mark som inte får bebyggas 

- Införande av bestämmelse om att komplementbyggnad inte får uppföras
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- Införande av bestämmelse om minsta fastighetsstorlek

 I tabellen nedan redovisas de förändringar som föreslås i planändringen.

Originalbestämmelser Formulering ändrade 
bestämmelser

Kommentar

Marken får inte bebyggas Marken får inte förses med 
byggnad. 

Formuleringen ändras till 
den formulering Boverket 
idag rekommenderar.

Högsta byggnadshöjd 3 meter e2 - Högsta nockhöjd för 
huvudbyggnad är 5,5 meter 
räknat från medelmarknivå 
invid byggnad. 

Taklutning 30 grader f1 - Takvinkeln ska vara minst 
14 grader.

Då bebyggelsens höjd föreslås 
regleras med nockhöjd 
istället för byggnadshöjd, 
sätts en bestämmelse om 
minsta tillåtna takvinkel 
istället för största tillåtna 
takvinkel. 

Fasadbeklädnad skall utföras av 
träpanel

f2 - Fasadbeklädnad ska utföras 
av träpanel.

Bestämmelsen kvarstår, men 
anges på plankartan med en 
bokstav med indexsiffra. 

Ny bestämmelse Formulering ny 
bestämmelse

Bestämmelse som anger största 
tillåtna byggnadsarea för 
huvudbyggnad. 

e1 – Största byggnadsarea för 
huvudbyggnad är 100 kvm. 

Bestämmelse om att 
komplementbyggnad inte får 
uppföras

e3 – Komplementbyggnad får ej 
uppföras.

Bestämmelsen införs för att 
inte komplementbyggnad ska 
kunna uppföras. 

Bestämmelse om minsta 
fastighetsstorlek. 

d1 – Minsta fastighetsstorlek är 
1000 kvm.

Bestämmelsen inför då det 
inte bedöms lämpligt att 
stycka av fastigheten. 

Byggnadsarea
Bestämmelsen om största byggnadsarea för huvudbyggnad föreslås ändras från ca 80 kvm till 
100 kvm. En egenskapsbestämmelse läggs in som reglerar byggnadsarea (e1) istället för att med 
”prickmark” reglera exakt plats för huvudbyggnaden. 

Bebyggelsens höjd
Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom 
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av 
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar 
beroende på byggnadens utformning och takvinkel. Högsta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5 
meter. Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid 
byggnad. Detta för att inte beräkningen av medelmarknivå ska utgå från den nivå som allmän 
plats har invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket 
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Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid 
allmän plats bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader på tomten annars kan få stor påverkan på 
hur hög en byggnad i slutändan kan bli.

Takvinkel
Bestämmelsen om takvinkel föreslås ändras från att ange exakt 30 grader till att ange att 
takvinkeln ska vara minst 14 grader (f1). Eftersom bebyggelsens höjd föreslås regleras med 
nockhöjd istället för byggnadshöjd, är det lämpligare att reglera med minsta tillåtna takvinkel 
istället för en exakt tillåten takvinkel. Minsta tillåtna takvinkel föreslås vara 14. En taklutning 
på minst 14 grader möjliggör bebyggelse med relativt flacka tak, som karaktäriserar många 
sommarstugeområden från 1950-60 talen. Eftersom det inte finns någon gräns för högsta 
tillåtna takvinkel möjliggörs även brantare taklutningar.

Mark som inte får bebyggas
Bestämmelsen om ”prickmark” ändras till att överensstämma med dagens (år 2021) 
rekommenderade formulering i boverkets planbestämmelsekatalog – från ”marken får inte 
bebyggas” till ”marken får inte förses med byggnad”. Prickmarkens omfattning minskas också 
för att möjliggöra en friare placering av huvudbyggnaden. 

Figur 7. Den rödmarkerade ytan omfattar det område där mark som inte får bebyggas tagits bort.  

1 Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom 
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation. 
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Fasadmaterial
Bestämmelsen om att fasadmaterial ska utgöras av träpanel får beteckningen får beteckningen f2 
- Fasadbeklädnad ska utföras av träpanel. 

Bestämmelse om komplementbyggnad 
En bestämmelse införs som hindrar att komplementbyggnader uppförs. Detta då platsen inte 
bedöms tåla det stora antal byggnader som annars skulle kunna placeras på tomten. Utöver den 
huvudbyggnad detaljplanen tillåter finns även möjlighet att uppföra attefallshus och friggebod.  

Fastighetsstorlek
En bestämmelse om att minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm införs. Syftet med denna 
bestämmelse är att hindra att fastigheten planområdet omfattar inte ska kunna styckas i två. 
Detta då det inte bedöms lämpligt att ett nytt bostadshus uppförs på platsen med hänsyn till 
planområdets/fastighetens nuvarande storlek, platsens karaktär och landskapsbild. Denna 
bedömning stärks med grund i de möjligheter till byggnation genom bygglovbefriade åtgärder, 
såsom friggebod och attefallshus, vilket skulle kunna leda till att platsen blir extremt 
tätbebyggd. 

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna 
planändring utifrån 6 kap. i miljöbalken, MB. Kapitlet gäller miljöbedömningar.

Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är 
att den utökade byggrätt som planändringen syftar till är så pass begränsad, att betydande 
miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens. 

Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en ifylld undersökning av 
betydande miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om 
undersökningssamråd daterat 2019-04-30.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av 
Ändring av detaljplan akt nr. 245, del av Klåverön 3:4 för fastigheten Klåverön 3:51, Kungälvs 
kommun. 

Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande. 

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan:
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Samråd kvartal 2, 2020

Granskning kvartal 2, 2021

Antagande kvartal 4, 2021.

Genomförandetid

PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också 
för den fråga som ändringen avser.

Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen 
med tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen 
avser.

Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär 
upphävande av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668)

Genomförandetiden för ändringarna är 5 år från och med det datum planändringen vinner 
laga kraft. Se avsnitt ”Förslag till ändring” för beskrivning av vilka ändringar som är aktuella. 
Övriga planbestämmelser och områden av detaljplanen som inte berörs av redovisade ändringar 
får ingen ny genomförandetid.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheten är i privat ägo. Eftersom föreslagna ändringar endast påverkar byggrätten inom 
befintlig fastighet krävs det inga fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra 
detaljplaneändringen. 

Ekonomiska frågor
Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i 
samband med att bygglov beviljas för fastigheten som genom planändringen får utökad högsta 
tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande plantaxa. 

Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på fastigheten som får ökade byggrätter.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Fastigheten är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på 
Marstrand.

Trafik och parkering
På Klåverön finns endast mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte. 
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. De 
boende på Klåverön kan ansöka om att hyra parkeringsplats av kommunen på Koön. Båtplats 
kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Då detaljplaneändringen syftar till att 
enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för befintlig fastighet bedöms påverkan på 
trafik och parkering vara försumbar.
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El och teleförsörjning
Eventuella ändringar av nätägares befintliga anläggningar, som erfordras för att möjliggöra 
ytterligare byggrätter, bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan av 
ändring görs hos respektive nätägare. 

SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING
Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket syftar till att skapa 
ett område med fritidsbebyggelse. Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större 
konsekvenser jämfört med gällande bestämmelser, då området är redan ianspråktaget för 
bostadsbebyggelse och endast mindre utökningar av byggrätterna föreslås.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planarbetet handläggs av planarkitekt Viktor Heineson, planenheten. Genomförandefrågor 
sköts av mark- och exploateringsingenjör Emelie Skarp, enhet Kart och mark. Avstämningar 
har skett med personal från enheter bygglov och miljö. 

Kungälvs kommun 2021-12-02

För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson Ida Brogren
Planarkitekt Enhetschef Plan
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Planändring med diarienr KS2019/1132 omfattar all kvartersmark för 
bostäder. 
Ändringen antogs av KF xxxx-xx-xx och vann laga kraft xxxx-xx-xx. 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen med diarienr 
KS2019/1132 vinner laga kraft.

Ida Brogren
Enhetschef plan

ÖVRIGA PLANHANDLINGAR TILLHÖRANDE
PLANÄNDRING DNR KS2019/1132
Planbeskrivning ändring
Fastighetsförteckning

Antagandehandling 2021-12-02

PLANAVGIFT
Planavgift tas ut vid bygglov.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Största byggnadsarea för huvudbyggnad      
 är 100 kvm.
e2 Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 meter
 räknat från medelmarknivå invid byggnad.
e3 Komplementbyggnad får ej uppföras.

  Marken får inte förses med byggnad.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm.
Utformning
f1  Takvinkeln ska vara minst  14 grader.
f2  Fasadbeklädnad skall utgöras av träpanel.

e1  e2  e3  d1  f1  f2

B
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-02
Sida 13 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 141/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. 
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som 
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, 
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta 
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till 
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara 
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny 
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245
Bilaga Plan- och genomförandebeskrivning original aktnr 245
Bilaga Plankarta original aktnr 245
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 245
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 245
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 245 2021-10-15
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE

Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-17
Sida 40 (49)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 344/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132)
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 245
Bilaga Plan- och genomförandebeskrivning original aktnr 245
Bilaga Plankarta original aktnr 245
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 245
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 245
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 245 2021-10-15
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Protokollsutdrag USU

Förslag till kommunfullmäktige

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Viktor Heineson, 
Planenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle 
och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och 
mark/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle 
och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och 
utveckling 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-02
Sida 13 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 141/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. 
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som 
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, 
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta 
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till 
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara 
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny 
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245
Bilaga Plan- och genomförandebeskrivning original aktnr 245
Bilaga Plankarta original aktnr 245
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 245
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 245
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 245 2021-10-15
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE

Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

PLAN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 
FAX 0303-190 35 
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(4)  

Handläggarens namn 
Viktor Heineson  

2021-11-03 

 
 
 
 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45 (Dnr KS2013/457-59) 

Sammanfattning 

Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.  
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 

Juridisk bedömning  

Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Den aktuella planändringen bedöms stämma överens med gällande 
översiktsplan och syftet i gällande detaljplan.  
 

Bakgrund 

Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om 
planläggning för nybyggnation av ett enbostadshus. I kommunstyrelsens beslut § 318/2013-
08-21 gavs positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta 
bostadshuset utan också, efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger 
inom Marstrands tätortsavgränsning”. Efter att en förstudie gått igenom förutsättningarna för 
ny bebyggelse blev planarbetets inriktning att endast utöka byggrätterna för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna på norra Klåverön. Nya bostadstomter prövas 
således inte. Genom att göra tre separata planändringar, istället för en ny detaljplan, blir 
planläggningen mindre omfattande. Vid planändringar prövas endast konsekvenserna av de 
bestämmelser som ändras, tillkommer eller tas bort. Vid planändring återinträder inte heller 
strandskyddet automatiskt, vilket annars skulle få konsekvenser för en av de obebyggda 
tomterna. Bebyggelsen är via en samfällighet inkopplad till det kommunala VA-nätet på 
Marstrand. Länsstyrelsen har godkänt att två obebyggda tomter inom planområdena får 
kopplas in till VA-nätet, trots kapacitetsproblematiken.  
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Figur 1. Planområdenas lokalisering på Klåverön. 

 

 
Figur 2. Kartan nedan visar utbredningen av respektive plan. Siffrorna anger respektive plans aktnummer.  

 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
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läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.  
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 

 
Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål 

Aktuellt ärende kan i viss mån bedöms bidra till målet om att planberedskap ska finnas för 
bostäder, verksamhetsmark och handel, då antalet bruttoarea för bostadsbyggnation ökar 
något.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka målen i Agenda 2030 på ett påtagligt sätt, 
varken i positiv eller negativ riktning.  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Föreslagen planändring bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Planändringen bedöms vara positiv för de som bor på inom planområdet och får möjlighet att 
bygga större hus.  
 
Planläggningen har varit skattefinansierad. Hur stor del som kommer att täckas av planavgifter 
går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela planläggningens 
kostnad. Detta kan bedömas vara negativt ur ett medborgarperspektiv.  
 

Ekonomisk bedömning 

Planläggningen har varit skattefinansierad. I samband med bygglov kommer planavgift att tas 
ut för de fastigheter som fått utökade byggrätter. Hur stor del som kommer att täckas av 
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela 
planläggningens kostnad.  
 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs kommun 
antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 
 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
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Expedieras till:   Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling 
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Utformning
f1  Endast friliggande byggnader
f2  Högst en huvudbyggnad per fastighet
f3  Takvinkeln ska vara minst 14 grader

Utförande
b1  Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem   
  RH2000, om inte annat översvämningsskydd anordnas till den höjden. 

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1  Huvudbyggnad får ej inrymma mer än en lägenhet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen med diarienr KS2013/457 vinner laga kraft.

UPPLYSNINGAR
Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga tillämpning. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1  Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm
e2  Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm
e3  Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 meter räknat från   
  medelmarknivå invid byggnad. 
e4  Komplementbyggnad får ej uppföras

  Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
d1  Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm. 

Placering
p1  Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns
p2  Byggnad ska placeras minst 3 meter från fastighetsgräns

e1  e3  e4  d1  p1  f1  f2  f3  v1 

e1  e3  e4  d1  p1  f1  f2  f3  v1

e1  e3  e4  d1  p1  f1  f2  f3  v1

e1  e3  e4  d1  p2  f1  f2  f3  v1 b1

e2  e3  e4  d1  f1  f2  f3  v1

e1  e3  e4  d1  f1  f2  f3  v1 b1

e1  e3  e4  d1  f1  f2  f3  v1 b1

Planändring med diarienr KS2013/457 omfattar all kvartersmark för 
bostadsändamål inom planområdet.
Planändringen antogs av KF xxxx-xx-xx och vann laga kraft xxxx-xx-xx.

Ida Brogren
Enhetschef plan

ÖVRIGA PLANHANDLINGAR
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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom 
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna 
handling), som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.

Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt 
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya 
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som 
görs vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för 
omfattande, om syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och 
tydlighetskrav gäller.

Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för 
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den 
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Planhandlingar:

 Planbeskrivning original
 Planbeskrivning ändring (denna handling)
 Byggnadsplanebestämmelser original
 Byggnadsplanebestämmelser ändring
 Plankarta original
 Plankarta ändring 
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

Övriga handlingar:

 Undersökning betydande miljöpåverkan
 Förstudie Norra Klåverön
 Samrådsredogörelse
 PM Bergteknik, Cowi AB, 2020-10-29.
 Kvartärgeologiskt utlåtande, Cowi AB, 2020-10-29.
 PM Geoteknik, Cowi AB, 2021-03-17.
 Markteknisk undersökningsrapport, Cowi AB, 2021-03-17.

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus, 
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på 
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telefonnummer 0303 – 23 80 00.

Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen 
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus 
på norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara 
pröva ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på 
befintliga tomter på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev 
slutsatsen att fortsätta planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga 
tomter, framförallt p.g.a. kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk, vilket hindrar anslutning 
av ytterligare fastigheter till reningsverket. Aktuellt område är anslutet till det kommunala VA-
nätet via en samfällighet, som anlagt egna ledningar till Klåverön.

Enligt gällande översiktsplan, lagakraftvunnen 2012, ligger aktuellt område inom 
tätortsavgränsningen för Marstrand. Tätortsavgränsningen innebär att utbyggnadsbehovet av 
bostäder och verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen. 
Översiktsplanen anger också att fritidshus, när fullgoda lösningar på VA finns, kan omvandlas 
till permanentboende. 

Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.  
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Bild 1. Aktuellt område markerat med svartstreckad linje.

Syfte
Gällande detaljplan syftar till fritidsbebyggelse. Enligt boverkets allmänna råd bör en 
planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga planens syfte. Planens syfte bör ligga till 
grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av planbestämmelserna. 

Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för befintliga bostadsfastigheter inom det 
befintliga detaljplanerade fritidshusområdet. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den 
ursprungliga planens syfte att skapa ett fritidshusområde. Detta eftersom platsen ligger 
otillgängligt, vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik förekommer generellt inte. 
Fast förbindelse eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas. Dessa faktorer bidrar till att 
området fortsatt bedöms ha karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som bebos 
permanent uppskattas fortsatt vara låg, även efter planändring. I bedömningen av lämplig 
byggrätt har stor vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla områdets 
karaktär. Detta har inneburit att endast mindre ökningar av byggrätterna föreslås. I november 
2019 är ingen skriven som permanentboende inom planområdet.  

OMRÅDESBESKRIVNING
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster 
om Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och 
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av 
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig 
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även 
av äldre gårdar. Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består främst av småskalig 
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fritidsbebyggelse som är naturligt placerad i skyddade lägen där den underordnar sig 
landskapet, enligt rådande planeringsideal på 1950- och 60-talen för fritidshusområden. De allra 
flesta fastigheterna är tydligt kuperade, med omväxlande berg i dagen och vegetation. 
Vegetationen är ofta mer naturlig än ordnad. Endast ett fåtal fastigheter rymmer större, flacka, 
obebyggda ytor. Bostadshusen är inpassade i topografin, med stöd i landskapet (d.v.s. i 
bergsryggar och höjder). Mer utsatta lägen runt och mellan husen har lämnats obebyggda.

Bild 2. Foto över bebyggelse inom planområdet.

Bild 3. Foto som visar på områdets karaktär med mindre fritidshus placerade i en natur med 
omväxlande berg i dagen och ”naturlig” växtlighet istället för ordnade trädgårdar. 
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Bild 4. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde 
markerad med svartstreckad linje.  

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vatten och avlopp
Bostadsfastigheterna är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på 
Marstrand. 

Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte. 
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. 
Grundprincipen i Kungälvs kommun rörande boendeparkering är att detta ska kunna anordnas 
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en 
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer 
helt nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter 
som redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov 
av ett helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt 
parkeringsfriköp att genomföras. 

Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som 
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot 
timdebitering. Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka 
byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar. 

Geoteknik
Marken inom planområdet är enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta till 
största delen urberg. I östra delen av planområdet finns mindre områden med postglacial 
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finsand. Efter synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten 
2020 en bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska 
utlåtandet rekommenderades mer noggranna undersökningar i vissa områden inom och i 
direkt anslutning till planområdet. En geoteknisk undersökning av dessa områden genomfördes 
i början av 2021.  

Bild 5. Den geotekniska undersökningen omfattar områden med lösjordsmark, benämnda A, B och C. 

Utredningen omfattar tre separata delområden, benämnda A, B och C som utgörs av 
lösjordsmark, där samtliga områden till största delen består av ängsmark med enstaka 
bostadshus. Områdena angränsar till havet via långgrunda sandstränder och markytan sluttar 
svagt mot strandlinjen.  

Utförda undersökningar visar att område A har en jordlagerföljd med friktionsjord ovan berg 
med ett djup till berg på ca 3,5 m. Område B har en jordlagerföljd med fyllning ovan mulljord 
som överlagrar lera på berg med ett djup till berg mellan ca 0,5 och 2,5 m. Jordlagerföljden i 
område C består av sand ovan lera som underlagras av en friktionsjord som vilar på berg med 
ett djup till fast botten mellan ca 8 och 26 m. 

Inom område A och B innebär små jorddjup, flack markyta och långgrunda stränder i 
kombination med att tillåten placering av bebyggelse enligt detaljplaneförslaget är inom 
områden med berg i dagen eller med endast små jorddjup till berg, att stabiliteten bedöms vara 
tillfredställande för befintliga och utbyggda förhållanden. Inga eller mycket små sättningar är 
att förvänta vid byggnation och grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark eller på 
plintar.  

Inom område C visar stabilitetsanalys för befintliga och utbyggda förhållanden i enlighet med 
detaljplaneförslaget att stabiliteten är tillfredställande. Relativt mäktiga lerlager med varierande 
mäktighet innebär att risk för sättningar samt differenssättningar finns vid byggnation. 
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Grundläggning bedöms kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för sättningar 
beaktas. Eventuellt kan kompensationsgrundläggning eller grundläggning med pålar/plintar till 
fast botten erfordras för att minska risken för differenssättningar.

Bergteknik
Inom planområdet har ett riskområde identifierats. Vid fastigheten Klåverön 3:35 förekommer 
ett antal lösa block av varierande storlek i bergslänten norr om ett antal förrådsbyggnader, se 
bild 6. Speciellt ett block om cirka 2 m³, markerat med röd ring i bild 7 riskerar att falla ned på 
den förrådsbyggnad som befinner sig direkt söder om berget vid frost- eller rotsprängning.

Bild 6. Karta över området på Norra Klåverön som omfattas av detaljplaneändringen i akt 45 och 
245. Röd skraffering indikerar område med förhöjd risk för blockutfall.   

Blocken invid förrådsbyggnaden bedöms kunna falla ut/rasa om inte åtgärder företas, då risken 
för rot- och frostsprängning är stor. Sprickorna visar tecken på att vara vattenförande, samt att 
det växer blandad växtlighet på hällen.



12 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

                                                       
                                                         10

Bild 7. Löst block i bergslänten vid fastighet Klåverön 3:35, vilket riskerar att rasa vid frost- eller 
rotsprängning. 

Området blocket riskerar att rasa ner på ligger både i ”originalplankartan” och i förslaget till 
ändrad plankarta på kvartersmark bostad, med ”prickmark” – mark som inte får förses med 
byggnad. Den befintliga förrådsbyggnaden har således, vid okänd tidpunkt uppförts utan stöd i 
byggnadsplanen. Inom ramen för en planändring omfattar prövningen dessutom endast de 
planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Med grund i detta föreslås inga särskilda 
bestämmelser inom ramen för detaljplaneändringen. I PM bergteknik rekommenderas att 
blocket ska säkras för att förhindra skada på byggnader och människor. Ansvaret för att säkra 
risker av denna typ ligger på fastighetsägaren. Om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska 
företas, rekommenderas i PM bergteknik även att en ny, fördjupad undersökning sker av 
området i anslutning till blocket (se bild 6). 

Strandskydd
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts 
av en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda. 

Fornlämningar
I västra delen av planområdet finns en stensättning (L1969:9671). Denna ligger på allmän plats, 
natur och påverkas inte av planändringen. 
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Bild 8. Fornlämningens placering. 

Räddningstjänst
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening 
ska även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning. 

Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på 
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya 
byggrätter kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen 
kommer inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser 
är svårare i dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad 
omfattning och inte heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att 
området även fortsatt kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för 
isbildning på havet finns, bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt. 
Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av 
planförslaget.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 45, laga kraftvunnen 1959) syftar till fritidsbebyggelse, vilken 
”i möjligaste mån” är placerad i vind- och insynsskyddade lägen. Det medför att större delen av 
bebyggelsen håller en låg profil i landskapet. 

Avgränsning 
Aktuell detaljplan är belägen på norra delen av Klåverön, precis söder om den nordligaste 
udden på ön. Området omfattas av 19 bostadstomter, varav en är obebyggd. 
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Bild 9. Gällande detaljplan från 1959. Planändringen omfattar kvartersmark för bostad, färglagt med 
rött och (pappersblekt) ljusgult på bilden.

Planbestämmelser

Gällande planbestämmelser anger för kvartersmark att

- Byggnader som påkallar anläggande av avloppsledning får ej byggas
- Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan (Byggnadsstadgan från 1947) gäller ej inom 

området
- Kvartersmarken får endast användas för bostadsändamål
- Mark betecknad med punktprickning ej får bebyggas
- Byggnader ska uppföras fristående
- Tomter får inte givas mindre areal än 1000 kvm
- Endast en byggnad per tomt får uppföras. Uthus får ej uppföras. Byggnadsytan får inte 

överstiga 75 kvm. 
- Byggnader får inte läggas närmare än 4,5 meter från grannfastighet
- Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3 meter och inte inredas med mer än en 

lägenhet
- Byggnads yttertak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader 

Lämplighetsprövning 
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten 
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs 
dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart 
omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. (Boverket, 
Kunskapsbanken, 2017-01-23, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps-
banken/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/)
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Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande 
plans syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag 
till ändring.

Områdena som omfattas av föreslagna ändringar ligger inom riksintresse för naturvård, 
friluftsliv och kustområde. Då ändringarna endast omfattar befintliga tomter och att den 
föreslagna utökade byggrätten är anpassad till förhållandena på platsen bedöms ingen påtaglig 
skada uppstå på något av nämnda riksintressen. 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostadsändamål och utgår i huvudsak 
från hur större byggrätter påverkar landskapsbilden, den befintliga karaktären av 
fritidshusområde och hur tillgänglig respektive tomt är.

Bild 10. Planändringen omfattar all kvartersmark för bostadsändamål inom planområdet, vilket 
omfattar de gula ytorna markerade med rödstreckade linjer.  

Rörande tillgänglighet ska tomterna vara möjliga att nå för personer med nedsatt 
rörelseförmåga, men också för exempelvis räddningstjänst och vårdpersonal. Då en bostad 
byggs större kan det antas att fler personer under längre tid kommer att vistas i byggnaden, 
varvid risken för stora konsekvenser ökar vid brand eller akuta sjukdomsfall. På platser med 
dålig tillgänglighet är det därför olämpligt att utöka byggrätterna. Inom planområdets västra 
del finns tre tomter som inte bedöms uppfylla dessa krav utan att omfattande ingrepp behöver 
göras i naturmarken om nya, tillgängliga vägar skulle anläggas. Dessa tre tomter föreslås behålla 
de ursprungliga bestämmelserna rörande byggnadsarea och byggnadshöjd.

Plankartan och egenskapsbestämmelserna har ändrats så att de rekommendationer som idag 
gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att 
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bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är 
möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje 
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer. Förklaringen till bestämmelserna 
anges direkt på plankartan istället för i ett separat dokument (”byggnadsplanebestämmelser”).

För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt 
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis 
den befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan 
bedömas vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig. 

Bild 11. Förslag till ändrad plankarta.

De ändringar planen föreslår, utöver ändringar i formulering och layout, är i korthet följande:

- Borttagande av bestämmelse som förbjuder anläggande av byggnader som påkallar 
anläggande av avloppsledning. 

- Ökad byggnadsarea för tomter som klarar kraven på tillgänglighet.

- Ökad höjd för bebyggelsen.

- Ändring av bestämmelse om takvinkel

- Justering av mark som inte får bebyggas 

- För två fastigheter ändras bestämmelsen om att byggnad inte får placeras närmare än 
4,5 meter från grannfastighet till 3 meter (Klåverön 3:24 och 3:33). 

- Införande av skyddsbestämmelse med syftet att skydda bebyggelsen från översvämning. 
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Utöver ovanstående ändringar kommer även övriga bestämmelser att formuleras om för att 
stämma överens med dagens formuleringar, rekommenderade av Boverket. I tabellen nedan 
redovisas de förändringar som föreslås.



12 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE

Originalbestämmelser Formulering ändrade bestämmelser Kommentar
§1
Inom byggnadsområdet får icke uppföras byggnad, vars 
användande påkallar anläggande av avloppsledning. 
Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga 
tillämpning. 

Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga 
tillämpning.

Bestämmelsen om att byggnader inte får uppföras 
som påkallar anläggande av avloppsledning tas 
bort, då avloppsledningar anslutna till kommunalt 
VA är anlagda inom planområdet. 

§2
Med Bf betecknat område får användas endast för 
bostadsändamål. 

Justeras till att endast ange ”B”. Bf användes förr för att ange bostadsändamål, 
friliggande byggnader. 

§3
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

”Marken får inte förses med byggnad”. Formuleringen ändras till den formulering 
Boverket idag rekommenderar. 

§4
Å med Bf betecknat område skola byggnaderna 
uppföras fristående. 

f1 - Endast friliggande byggnader. 

§5
Å med Bf betecknat område får tomtplats icke givas 
mindre areal än 1000m2. 

d1 - Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm. 

§6
Å tomtplats inom med Bf betecknat område får endast 
en byggnad uppföras. Uthus får icke uppföras. 
Byggnadsytan får icke överstiga 75 m2.

f1 - Högst en huvudbyggnad per fastighet. 
e4 - Komplementbyggnad får ej uppföras. 
e1 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm.
e2 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm. 

De tomter som bedöms klara krav på tillgänglighet 
får utökad byggnadsarea.

§7
Å med Bf betecknat område får byggnad icke läggas 
närmare gräns mot grannfastighet än 4,5. 

p1 - Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns
p2 - Byggnad ska placeras minst 3 meter från fastighetsgräns

Inom ett egenskapsområde ändras bestämmelsen 
till att byggnad endast behöver ligga 3 meter från 
fastighetsgräns, pga en befintlig huvudbyggnads 
placering. 

§8
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras 
till större höjd än 3,0 meter och icke inredas med mer 
än en lägenhet. 

e3 - Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 m räknat 
från medelmarknivå invid byggnad.
v1 - Huvudbyggnad får inte inredas till mer än en lägenhet.  

Istället för att reglera höjden på byggnader med 
byggnadshöjd, regleras höjden med nockhöjd. 

§9
Byggnads yttertak får givas en lutning mot 
horisontalplanet av högst 30○. 

f2 – Takvinkeln ska vara minst 14 grader. Då bebyggelsens höjd föreslås regleras med 
nockhöjd istället för byggnadshöjd, sätts en 
bestämmelse om minsta tillåtna takvinkel istället 
för största tillåtna takvinkel. 

Ny bestämmelse Formulering ny bestämmelse
Skyddsbestämmelse med syfte att skydda bebyggelsen 
från översvämning.

b1 – Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska 
vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte annat 
översvämningsskydd anordnas till den höjden. 

Läggs till inom egenskapsområden där delar ligger 
under eller i närheten av +2,9 meter över 
nollplanet i höjdsystemet RH2000. 

Övrigt
Förordnande enligt 113 § byggnadsstadgan Notering tas bort från plankartan. Förordnanden enligt 113 § byggnadsstadgan 

upphörde att gälla 2019-01-01.
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Borttagande av bestämmelse rörande avlopp och byggnadsstadgan 
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse § 1 lyder:

”Inledande bestämmelser

Inom byggnadsområdet får icke uppföras byggnad, vars användande påkallar anläggande av 
avloppsledning. 

Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga tillämpning”

Föreslagen ändring

Första raden i § föreslås tas bort. Detta eftersom avloppsledningar inom planområdet har 
anlagts, vilka är anslutna till det kommunala VA-nätet på Marstrand. Bestämmelsen om att 97 § 
byggnadsstadgan inte ska gälla kommer fortsatt att finnas kvar. 97 § i 1947 års byggnadsstadga 
reglerar bebyggelse utanför stadsplaner. Bestämmelserna i byggnadsstadgan fortsätter att gälla 
för planer som togs fram under tiden byggnadsstadgan gällde, såvida inte en bestämmelse som 
att stadgan inte gäller finns som planbestämmelse. 

Mark som inte får bebyggas 
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse rörande mark som inte får bebyggas (§ 3) lyder:

”Mark, som icke får bebyggas

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.”

Föreslagen ändring

Ändrad formulering: ”Marken får inte förses med byggnad.” 

Ändringen görs för att bestämmelsen ska överensstämma med den formulering som Boverkets 
planbestämmelsekatalog år 2021 föreslår. Vidare föreslås vissa ytor som idag är punktpickade 
att tas bort. Detta för att möjliggöra större möjligheter att finna lämpliga placeringar av 
byggnader. Även där befintliga huvudbyggnader har fått bygglov på prickmark justeras 
plankartan så att byggnaderna står på mark som får bebyggas. På plankartan flyttas även 
bestämmelsen så att den ligger under rubriken egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark/bebyggandets omfattning.

I bilderna nedan markeras med blå linje områden som efter planändringen föreslås vara tillåtna 
att bebygga. Röd linje markerar de områden som i nu gällande plan är tillåtna att bebygga. 



12 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

                                                       
                                                         18

 

Bild 12. Blå linje markerar de ytor som är möjliga att bebygga efter planändringen. Röd linje 
markerar de områden som är möjliga att bebygga enligt nu gällande bestämmelser.  

 

Ökad byggnadsarea
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse rörande byggnadsarea (§ 6) lyder: 

”Antal byggnader och byggnadsyta å tomtplats

Å tomtplats inom med Bf betecknat område får endast en byggnad uppföras.

Uthus får icke uppföras. Byggnadsytan får icke överstiga 75 m2.” 
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Föreslagen ändring

Byggnadsarea föreslås regleras med två olika egenskapsbestämmelser, 75 respektive 100 kvm. 
Ändringen innebär att de fastigheter som klarar kraven på tillgänglighet får en utökning av 
byggnadsarean med 25 kvm, jämfört med gällande bestämmelse. Denna utökning bedöms vara 
acceptabel ur landskapsbildssynpunkt samtidigt som området i stort fortsatt kommer ha kvar 
sin nuvarande karaktär av småskaligt fritidshusområde. De fastigheter som ligger i ett 
otillgängligt läge behåller den nu gällande bestämmelsen om 75 kvm byggnadsarea. 
Bestämmelser om att endast en byggnad får uppföras och att uthus inte får uppföras regleras 
med separata egenskapsbestämmelser.

Byggnads läge
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse rörande placering av byggnad (§ 7) lyder:

Å med Bf betecknat område får byggnad icke läggas närmare gräns mot grannfastighet än 
4,5 meter. 

Föreslagen ändring

Två egenskapsbestämmelser införs som reglerar byggnads minsta avstånd till fastighetsgräns, 4,5 
respektive 3 meter. Den vanligast förkommande bestämmelsen är 4,5 meter. Endast i ett 
egenskapsområde sätts bestämmelsen till 3 meter pga. placeringen av en befintlig 
huvudbyggnad. De egenskapsområden som endast omfattar en bostadsfastighet föreslås inte ha 
någon bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns. Placering regleras i dessa fall enbart 
med mark som inte får förses med byggnad (”s.k. prickmark”). 

Bebyggelsens höjd 
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 8) lyder:

”Byggnads höjd. Antal lägenheter.

Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3.0 meter och icke 
inredas med mer än en lägenhet.”

Föreslagen ändring

Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom 
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av 
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar 
beroende på byggnadens utformning. Högsta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5 meter. Denna 
höjd bedöms platsen tåla med hänsyn till platsens karaktär och landskapsbild, samtidigt som 
det med nu gällande bestämmelser rörande byggnadshöjd och takvinkel är möjligt att bygga en 
byggnad med cirka 5,5 meter nockhöjd.  

Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid byggnad. 
Detta för att inte beräkningen av medelmarknivå ska utgå från den nivå som allmän plats har 
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invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket Plan- och 
byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid allmän plats 
bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader annars kan få stor påverkan på hur hög en byggnad i 
slutändan kan bli. 

Bestämmelsen om att byggnad inte får inredas med mer än en lägenhet regleras med en separat 
egenskapsbestämmelse. 

 

Ändring av bestämmelse rörande takvinkel
Nuvarande bestämmelse

Gällande bestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 9) lyder:

”Taklutning

Byggnads yttertak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30○.”

Föreslagen ändring

Eftersom bebyggelsens höjd föreslås regleras med nockhöjd istället för byggnadshöjd, är det 
lämpligare att reglera med minsta tillåtna takvinkel istället för största tillåtna takvinkel. Minsta 
tillåtna takvinkel föreslås vara 14 grader. En taklutning på minst 14 grader möjliggör bebyggelse 
med relativt flacka tak, som karaktäriserar många sommarstugeområden från 1950-60 talen. 
Eftersom det inte finns någon gräns för högsta tillåtna takvinkel möjliggörs även brantare 
taklutningar. Med en takvinkel på minst 14 grader, tillsammans med en nockhöjd på 5,5 meter, 
möjliggörs uppförandet av byggnader med ett andra våningsplan med en mer funktionell 
takhöjd, jämfört med nu gällande planbestämmelser.

1 Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom 
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation. 
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Skyddsbestämmelse rörande översvämningar
I framtiden befaras havsnivån att stiga till följd av klimatförändringar. Modellberäkningar som 
ligger till grund för rekommendationer framtagna av länsstyrelsen visar att havsnivån vid 
extremt högvatten år 2100 kan nå upp till +2,4 meter jämfört dagens medelvattennivå. I 
rekommendationerna finns två olika nivåer av säkerhetsmarginal och riktlinjer rörande vilken 
säkerhetsmarginal olika typer av bebyggelse bör ha. Bostäder bör placeras på en höjd över +3,4 
meter (säkerhetsnivå 2), men kan placeras lägre om riskreducerande åtgärder genomförs. Om 
åtgärder genomförs är riktlinjen för helårsboende minst +2,9 och för delårsboende minst +2,4. 

Då planområdet till största del består av befintlig bebyggelse, som till övervägande del omfattar, 
och även i framtiden sannolikt kommer att omfatta fritidsboende, bedöms en lägre nivå än 
+3,4 vara godtagbar. Att ny bebyggelse säkras upp till +2,9 bedöms vara rimligt, vilket 
motsvarar säkerhetsnivå 1 i länsstyrelsens rekommendationer. 

En ny bestämmelse (b1) föreslås därför att införas för att reducera risken för att bebyggelse och 
människor skadas av översvämningar till följd av klimatförändringar. Bestämmelsen föreslås 
enbart gälla när nya huvudbyggnader uppförs, för att inte orsaka planstridigt utgångsläge för 
befintlig bebyggelse. 

Bestämmelsens lydelse föreslås vara:

”Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte 
annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.”   

Tabell 1. Tabell från ”Faktablad – KUSTEN (Version 2.0)” som utgör underlag till rapporten 
”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
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Bild 13. Bilden visar för östra delen av planområdet högsta högvatten år 2100 (blå yta), 
säkerhetsnivå 1 (orange yta) och säkerhetsnivå 2 (röd yta). 

Genomförandetid
Genomförandetiden för planändringen är 5 år. 

Övrig information
På gällande plankarta finns en upplysning om att förordnande enligt 113 § byggnadslagen 
gäller. Dessa förordnanden slutade gälla 2019-01-01, efter en ändring i plan- och bygglagen. 
Denna upplysning tas bort på förslaget till ändrad plankarta. Förordnanden enligt 113 § 
byggnadslagen innebar att allmän platsmark i en byggnadsplan/detaljplan kunde tas i anspråk 
för att bilda en gemensamhetsanläggning, utan att behöva betala ersättning till markägaren. 

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna 
planändring utifrån det efter 2018-01-01 gällande 6 kap. i miljöbalken. 

Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Den 
påverkan som utökade byggrätter för befintliga tomter kommer att medföra, bedöms vara av så 
pass ringa omfattning, att betydande miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens. 

Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en undersökning av betydande 
miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om 
undersökningssamråd daterat 2019-04-30.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell 
ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av Ändring av detaljplan akt nr. 45, för 
fastigheterna Klåverön 3:45 m.fl., Kungälvs kommun.

Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande. 

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan:

Samråd kvartal 2, 2020

Granskning kvartal 2, 2021

Antagande kvartal 4, 2021

Genomförandetid

PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också 
för den fråga som ändringen avser.

Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen 
med tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen 
avser.

Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär 
upphävande av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668)

Genomförandetiden för planändringarna är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. 
Se avsnitt ”Förslag till ändring” för beskrivning av vilka ändringar som är aktuella. Övriga 
planbestämmelser och områden av detaljplanen som inte berörs av redovisade ändringar får 
ingen ny genomförandetid.

Fastighetsrättsliga frågor
Samtliga fastigheter som berörs av planändringen är i privat ägo. 

Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning för VA som förvaltas av Klöveröns VA-
samfällighetsförening, samt en gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Klåveröns 
vägsamfällighet. Det finns även en marksamfällighet för ändamål väg.

Eftersom föreslagna planändringar endast påverkar byggrätt i begränsad omfattning inom 
befintliga bostadsfastigheter behövs det inga fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra 
detaljplaneändringen.

Ekonomiska frågor
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Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i 
samband med att bygglov beviljas för de fastigheter som genom planändringen får utökad 
högsta tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande 
plantaxa. Detta omfattar därmed alla fastigheter inom planområdet, förutom de fastigheter som 
inte får utökad högsta tillåten byggnadsarea. 

Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på de fastigheter som får ökade byggrätter.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det 
kommunala VA-nätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands 
avloppsreningsverk är det inte möjligt att ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men 
den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet får kommunen enligt beslut från 
Länsstyrelsen, dat. 2014-10-21, ansluta till Marstrands avloppsreningsverk.

Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte. 
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. De 
boende på Klåverön kan ansöka om att hyra parkeringsplats av kommunen på Koön. Båtplats 
kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Då detaljplaneändringen syftar till att 
enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på 
trafik och parkering vara försumbar.

El och teleförsörjning
Eventuella ändringar av nätägares befintliga anläggningar, som erfordras för att möjliggöra 
ytterligare byggrätter, bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan av 
ändring görs hos respektive nätägare. 

SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING
Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket syftar till att skapa 
ett område med fritidsbebyggelse. Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större 
konsekvenser jämfört med gällande bestämmelser, då området är redan ianspråktaget för 
bostadsbebyggelse och endast mindre utökningar av byggrätterna föreslås.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planarbetet handläggs av planarkitekt Viktor Heineson, planenheten. Genomförandefrågor 
sköts av mark- och exploateringsingenjör Emelie Skarp, enhet Kart och mark. Avstämningar 
har skett med personal från enheter bygglov, miljö, Trafik gata park, VA-teknik och 
renhållning. 

Kungälvs kommun 2021-12-02
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För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson Ida Brogren
Planarkitekt Enhetschef Plan
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Diarienummer KS2013/457 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ändring av detaljplan aktnr. 45.  

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL 
för fastigheten Klåverön 3:45 m.fl.  
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Det rubricerade förslaget, daterat 2020-05-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 
5:11, under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 2020 på Kundcenter i Stadshuset. 

 

Innehåll 
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka återges i sin helhet och 
kommenteras. 
Under samrådet har inkommit 10 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller 
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar har det för denna planändring, (aktnr 45) inkommit tre 
yttranden.  

 

SAMMANFATTNING 
Inkomna yttranden har berört bl.a. geotekniska och bergtekniska förutsättningar, bebyggelsens höjd, 
räddningstjänstens möjligheter till insats samt bestämmelsen om skydd för framtida havsnivåhöjningar. Till 
följd av yttrandena har geotekniska och bergtekniska utredningar genomförts och förutsättningar för 
räddningstjänsten att göra insatser har undersökts. En omformulering har gjorts av bestämmelsen rörande 
risker kopplade till framtida ökade havsnivåer. Yttrandena har inte föranlett ändring av bestämmelserna om 
höjd.     
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INKOMNA SYNPUNKTER 
STATLIGA MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen 
Yttrande 2020-07-03 

 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen 
behöver kompletteras vad gäller geotekniska frågor enligt nedan. Planbeskrivningen bör kompletteras med 
en beskrivning av kända fornlämningar inom planområdet. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden 
att frågor som berör hälsa / säkerhet kopplat till geotekniska risker måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
för att ett antagande av planändringen inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala 
frågor, miljökvalitetsnormer eller strandskydd.  

Planen behöver dock bearbetas vad gäller frågor kopplat till hälsa och säkerhet/geotekniska risker, enligt 
nedan. 

Geotekniska risker 
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter på att en bedömning av stabiliteten för 
planområdet behöver redovisas. Detta med anledning av utökade byggrätter vilket kan leda till ökad 
belastning. Även risker kopplat till bergsras/blocknedfall behöver beskrivas. Krävs åtgärder för att göra 
planområdet lämpligt för planerat ändamål ska detta säkerställas i planen. För eventuella åtgärder utanför 
planområdet behöver kommunen redovisa hur dessa är tänkta att säkerställas. SGI yttrande, daterat 2020-
06-30, bifogas i sin helhet. 

Råd enligt PBL och MB 
Vatten och avlopp  
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-
nätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk är det inte möjligt att 
ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet 
får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, ansluta till Marstrands 
avloppsreningsverk. 

Länsstyrelsen vill dock påpeka att då planändringen ger utökade byggrätter bör ansvarig personal vid det 
hårt belastade avloppsreningsverket på Marstrand (hög belastning sommartid) meddelas vid beviljade 
bygglov. Detta eftersom utbyggnader kan leda till ökad belastning av reningsverket.  

Kulturmiljö 
Hela Klåverön ingår i kommunalt bevarandeområde, men är inte riksintresse för kulturmiljön. Utifrån 
förslaget ska redan befintlig ianspråktagen mark kompletteras med ny bebyggelse med några tillkommande 
byggrätter. Utifrån kulturmiljöprogrammet är befintlig bebyggelse huvudsakligen fritidsbebyggelse med lite 
varierad utformning och med inslag av äldre bebyggelse. Kulturmiljöunderlaget togs fram 1990 och saknar 
riktlinjer för hantering av kulturmiljön. De tillkommande byggrätterna är få till antalet och Länsstyrelsen gör 
därför bedömningen att planändringen inte riskerar att medföra negativ inverkan på kulturmiljön i området.  

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
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Eftersom planändringen bedöms ta så pass lite ny, obebyggd mark i anspråk ser inte Länsstyrelsen några 
hinder ur fornlämningsperspektiv. Dock vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med 
information om den fornlämning som är belägen inom grönområde i västra delen av planområdet 
(L1969:9671, stensättning). 

Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

Förvaltningens kommentar 

En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och 
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av 
planbeskrivningen. Utredningarna ingår i som handlingar i granskningen av planändringen.  

En beskrivning av fornlämningen inom planområdet läggs in i planbeskrivningen.  

Övriga kommentarer noteras.  

 

Sjöfartsverket  
Yttrande 2020-06-12 

Sjöfartsverket avstår att yttra oss rörande ändring av detaljplaner på Klåverön, aktnummer 45, 57 och 245. 
Vi ser inte att det har någon påverkan på vår verksamhet.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

 

Statens Geotekniska Institut 
Yttrande 2020-06-30 

Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och 
erosion klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan 
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska 
stabilitetsutredning utföras. Den geotekniska utredningen i jord behöver utföras till minst detaljerad nivå 
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008 för att stabilitetsförhållanden ska kunna klarläggas.  

Ytjordlagren inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg 
och postglacial sand/finsand. Ingen geotekniskundersökning har utförts och sanden skulle kunna 
underlagras av lera. Planändringen innebär utökade byggrätter och därmed möjlighet till ytterligare 
belastningar av markytan inom området. Detta tillsammans med att topografiska skillnader förekommer 
inom områden med lösa jordlager gör att SGI anser att stabilitetsutredning krävs för att klarlägga stabiliteten 
för delar av planområdet som ligger på jord. 

Eventuella risker kopplat till bergras och blockutfall kan i ett första skede bedömas i en bergteknisk 
besiktning av området, inkluderat även områden i direkt anslutning till planområdet som kan påverka aktuell 
kvartersmark, samt vägar och ledningsgator. En sådan kan avgöra vilka ytterligare åtgärder och 
bestämmelser som kan vara aktuella i detaljplaneskedet och i efterföljande skeden.  

För bedömning av stabiliteten i bergslänter anser SGI att en bergteknisk utredning behöver utföras, som 
redovisar sannolikheten för ras- och blockutfall inom planområdet. Den behöver även ta hänsyn till slänter 
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som ligger utanför området, men kan påverka området, liksom slänter som kan påverka områden 
omedelbart utanför planområdet. Åtgärder som kan krävas för att minimera risker i planområdet behöver 
säkerställas i planbestämmelse eller på annat plantekniskt godtagbart sätt.  

Ligger riskobjekten från blockutfall och dylikt på prickad mark, kan dessa i vissa fall vara acceptabla vid låga 
sannolikheter för blockutfall, men komplementbostad bör då inte tillåtas på denna mark. Vid hög 
sannolikhet för blockutfall inom genomförandetiden behöver alltid åtgärderna vara genomförda vid 
planläggning. Resultat från bergteknisk utredning behöver alltid delges fastighetsägare.  

Stabilitetshöjande åtgärder som kan komma att krävas för att minska riskerna från instabila bergslänter kan 
vara i behov av ett visst underhåll för att hållas långsiktigt stabila. För sådant underhåll behöver lämplig 
huvudman utses. Där så är möjligt bör sådana åtgärder, med behov av underhåll, ligga på Allmän plats med 
kommunen som huvudman. 

Förvaltningens kommentar 

En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och 
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av 
planbeskrivningen. Utredningarna ingår som handlingar i granskningen av planändringen.  

 

Trafikverket  
Yttrande 2020-06-12 

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ändring av detaljplaner på Klåverön, Kungälvs 
kommun och Trafikverket har därför ingen erinran.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

STATLIGA BOLAG  
Teliasonera Skanova Access AB 
Yttrande 2020-06-12 

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag. Skanovas befintliga nät inom området redovisas i 
nedan karta. 

Eventuella ändringar/kabelflyttar av Skanovas anläggningar som erfordras till följd av ändringar i 
detaljplanerna bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan om ändring görs via Telia 
Nätcenter, 020 - 50 50 00.  
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Förvaltningens kommentar 

Noteras 

REGIONALA ORGAN  
Bohusläns Museum 
Yttrande 2020-07-03 

Vi har inget att invända mot planernas syfte, att tillåta utökad byggnadsyta, men vi tycker att det skall ske i 
en våning. Ur vår synpunkt är det bättre att göra utökningen i ”sidled” än på höjden. I akt 45 finns ingen 
begränsning i gällande detaljplan men i akt 57 tas begränsningen av våningstalet bort. I akt 245 berörs en 
fastighet vars befintliga utförande bör fastställas i den nya planen. 

Förvaltningens kommentar  

Det är olämpligt att reglera bebyggelse med våningsantal, då även källare och vind kan räknas som våningar 
om vissa kriterier är uppfyllda. Då flera av byggnaderna inom planområdet har källare och/eller övervåning, 
är det olämpligt att införa en bestämmelse om max en våning. Att införa en sådan planbestämmelse skulle 
innebära att flera befintliga byggnader skulle få ett planstridigt utgångsläge, där avvikelsen inte kan bedömas 
som liten.  

Bestämmelserna i nu gällande plan innebär också att höjden upp till taknock inte går att förutse. Det är 
nockhöjden som ofta spelar störst roll för hur mycket utsikt som blockeras från bakomliggande tomter och 
hur hög en byggnad upplevs på håll, ur landskapsbildsynpunkt. Hur hög en byggnad blir upp till nock, då 
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och högsta tillåten takvinkel, beror på i vilken längdriktning 
taknocken ligger i. I bilden nedan illustreras hur mycket nockhöjden kan variera när bebyggelsen regleras 
med nu gällande bestämmelser med en högsta tillåten byggnadshöjd på 3 meter och en högsta tillåten 
takvinkel på 30 grader. Nockhöjden är 5 meter för den ”smala” byggnaden och 5,9 meter för den ”breda” 
byggnaden.  
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Genom att reglera höjden med en högsta tillåten nockhöjd blir det förutsägbart vilken maxvolym en 
byggnad kan komma att få. Detta är fördelaktigt dels vad gäller förutsägbarheten rörande påverkan på utsikt 
från bakomliggande tomter, dels då det lättare går att förutse påverkan på landskapsbild. Därför föreslås i 
regleringen av en hösta tillåten byggnadshöjd att ersättas av en högsta tillåten nockhöjd på 5,5 meter, vilket 
kommunen bedömer vara godtagbar ur landskapsbildsynpunkt. Att uppföra byggnader med denna 
nockhöjd är redan möjligt med nu gällande bestämmelser. Om bestämmelsen om en högsta byggnadshöjd 
på 3 meter skulle vara kvar, samtidigt som högsta tillåten byggnadsarea blir större, ökar sannolikheten att 
byggnader byggs ”breda” och att taknockar når ännu högre höjder. Kommunen delar därför inte 
uppfattningen om att den föreslagna ändringen från byggnadshöjd till nockhöjd innebär att en utökning 
görs på höjden, i varje fall inte på ett sådant sätt att siktlinjer och landskapsbild påverkas påtagligt, jämfört 
med gällande planbestämmelser. 

 

Västtrafik AB 
Yttrande 2020-06-17 

Västtrafik har tagit del av ovanstående detaljplaner och har inget emot att planändringarna genomförs.  

Planändringarna har ingen påverkan på kollektivtrafiken. Förändringarna i planbestämmelserna motiverar 
inte kollektivtrafik till Klåverön.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

Lantmäteriet  
Yttrande 2020-06-23 

Ingen erinran.   

Förvaltningens kommentar 

Noteras  

 

KOMMUNALA NÄMNDER 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Yttrande 2020-06-30 

Miljöenhetens synpunkter  
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Planändringen är liten och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller hälsa. Det bör dock 
påpekas att vatten- och avloppskapaciteten är begränsad för området och att åtgärder som medför 
ytterligare belastning ska undvikas om möjligt.  

Förvaltningens kommentar 

Noteras 

Bygglovenhetens synpunkter  

Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning. 
Bygglovenheten anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna 
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning. 
Bygglovenheten förutsätter att utredning kring planenligt utgångsläge har gjorts och tagits i beaktning.  

Bestämmelsen b1 om att ”Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån 
+3,4 meter i höjdsystem RH2000 inte skadar byggnaden” skulle kunna innebära att befintliga byggnader 
under denna nivå skulle få ett utgångsläge som inte är planenligt om man inte kan säkerställa att den 
befintliga konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att översvämning av vatten inte skadar byggnaden. Att 
medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att 
säkerställa byggnadstekniskt. Då detta avser en ändring av en detaljplan som sedan tidigare inte reglerade 
översvämningsrisken ser Bygglovenheten i alla fall positivt på att det nu införs en bestämmelse om 
höjdsättning för aktuella fastigheter med hänsyn till översvämning.  

Planbestämmelsen om att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden anser 
Bygglovenheten har ett gott syfte, men saknar en motivering i planbeskrivningen varför avsteg görs från 1 
kap. 3 § plan- och byggförordningen, PBF.  

Bygglovenheten önskar, om det är möjligt, förtydligande på plankartan för vilka fastigheter som planavgift 
gäller. 

Förvaltningens kommentar 

Bestämmelsen som syftar till att skydda huvudbyggnader från framtida högre havsvattennivåer 
omformuleras så att den gäller för nya huvudbyggnader. Bestämmelsen formuleras också om så att den blir 
mer konkret rörande vilka krav som sätts på ny bebyggelse. Den omformulerade bestämmelsen anger en 
lägsta golvnivå, men möjlighet att utföra översvämningsskydd som alternativ lösning, om golvnivån ligger 
lägre än vad bestämmelsen kräver. Denna lägsta nivå är också lägre än vad förslaget i samrådet angav. 
Motivering till detta kan läsas i planbeskrivningen.  

En motivering till varför nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden läggs till i 
planbeskrivningen.  

Ett förtydligande läggs in på plankartan så att det framgår vilka fastigheter det är som omfattas av planavgift.  

 

KOMMUNALA BOLAG 
Bohus Räddningstjänstförbund 
Yttrande 2020-07-03 

Räddningstjänsten har inför beredning av detta ärende lämnat följande synpunkter till planenheten gällande 
förbundets förmåga vid insatser på öar:  

Handlingsprogrammet med redovisade insatstider samt räddningstjänstens organisation och förmåga är det 
som är styrande dokument för förbundets uppdrag. Vi har ingen strategisk planering att utöka den operativa 
förmågan i Marstrand.  
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Vid räddningsinsats till öar används sjöfartsverkets båtar för transport av räddningspersonal och material. 
Detta regleras i avtal och båtarna utgår från lotsstationen på Koön. Sjöfartsverket ansvarar för båten och 
dess framförande. Tillgängligheten till båtar redovisas i avtal.  

Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas som "hamnområde" och kommunalt vatten bedöms 
även att räddningstjänsten kan transportera sig och mindre mängd materiel i en mindre öppen båt om 
väderlek tillåter. Dock är denna båt inte brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större 
omfattning. Räddningstjänstens förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad.  

Att utöka möjligheten till boende på Klåverön är positivt. Dock måste en riskbedömning inrymmas i 
förarbetet för att tydliggöra vilken förmåga den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta 
hänsyn till. 

Om bedömningen är att öka möjligheten till boende på Klåverön bör diskussion föras om egen förmåga i 
form av tex upprättande av brandvärn, vilka kan verka tills dess att räddningstjänsten anländer. Diskussion 
bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen förmåga till insats samt förebyggande åtgärder.  

Därtill bör frågan lyftas om tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten. 

Förvaltningens kommentar 

En beskrivning om risker och tillgång till brandvatten läggs till i planbeskrivningen.  

Inga nya byggrätter kommer att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer 
inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i dessa 
lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte heller omfattar de 
mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt kommer att befolkas framförallt 
sommartid. Vintertid då risk för isbildning finns bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara 
mycket lågt. Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt. 

Vad gäller brandvatten finns enligt den lokala VA-samfälligheten möjlighet för räddningstjänsten att ansluta 
med atlaskoppling vid spolbrunnar. Föreningen ska även diskutera möjligheterna att montera 
brandpostanslutning.  

Hantering av släckvatten är avstämt med miljöenheten. 

 

FASTIGHETSÄGARE 
Fastighetsägare A (inom planområdet) 
Yttrande 2020-07-04 

Med tanke på det arbete, engagemang och ekonomiska åtaganden som de boende i området lagt ner för att 
tillsammans med Kungälvs kommun få till stånd en långsiktig lösning på hanteringen av vatten och avlopp 
är det positivt med den ökning av byggrätten som föreslås. Denna möjliggör ju bl.a att fuktionella 
våtutrymmen kan tillkomma och att det blir lättare att utnyttja fastigheten längre perioder av året.  

Vi noterar dock den begränsning av byggnaders totalhöjd som införts och som verkar ha tillkommit i ett 
sent skede i framtagandet av samrådshandlingen då den skiljer sig från de uppgifter vi fått när vi påbörjat 
skissarbetet för byggnation på vår fastighet. Förändringen påverkar såklart den yta i byggnaden som blir 
praktiskt möjlig att utnyttja.  

I samrådshandlingen står det vidare uttryckligen att i och med att gällande plan ändras och inte ersätts av en 
ny plan så kommer inget generellt strandskydd att inträda.  

Att det verkligen blir så är för oss ett villkor för att kunna godkänna förslaget till ändring av detaljplanen. 

Förvaltningens kommentar 



12 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Samrådsredogörelse aktnr 45

 
 
 

För höjd – se förvaltningens kommentar till Bohusläns museums yttrande. 

Strandskydd – enligt miljöbalkens 17 kap 18 g § inträder strandskydd om ett område upphör att omfattas av 
en detaljplan eller att en detaljplan ersätts av en ny detaljplan. Eftersom denna planläggning rör ändring av 
detaljplan kommer inget strandskydd att inträda. Se även länsstyrelsens samrådsyttrande ovan, där de skriver 
att de inte befarar att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala frågor, 
miljökvalitetsnormer eller strandskydd.  

 
Fastighetsägare B (inom planområdet)  
Yttrande 2020-07-06 

Vi anser att karaktären i befintlig bebyggelse i Samrådshandling för Akt nr 45 skall behållas genom att  

- val av nockhöjd skall väljas så att 1 1/2- och 2-plans hus ej får uppföras  

- komplementbyggnader om max 20 kvm får uppföras inom Akt nr 45 precis som vad gäller för fastigheter i 
samrådshandling för Akt nr 57. 

Förvaltningens kommentar 

För höjd – se förvaltningens kommentar till Bohusläns museums yttrande. 

Komplementbyggnader – Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till 
beror på att bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur 
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra 
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade byggnader, 
sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15 kvm. Tillsammans 
med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora karaktären av öppet 
fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla byggnadsmöjligheter. 

 

ÖVRIGA 
Klåveröns VA-samfällighetsförening 
Yttrande 2020-06-26 

Från Klöveröns VA Samfällighetsförening (KVAS) vill vi framhålla vår uppfattning att alla nya fastigheter 
ska ansluta sitt VA genom KVAS. Med andra ord anser vi att nya enskilda avloppslösningar inte ska 
godkännas. 

Förvaltningens kommentar 

Kommunen kan inte hindra fastighetsägare från att söka tillstånd för enskilda lösningar. Kommunen anser 
dock att det är högst olämpligt att anlägga enskilda lösningar, då det finns ett VA-nät, kopplat till det 
kommunala VA-nätet på Koön.  

 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Ingen bestämmelse om att begränsa antalet våningar läggs in. Se kommentar på Bohusläns museums 
yttrande för motivering.  

Ingen bestämmelse om att tillåta komplementbyggnader på 20 kvm läggs till. Se kommentar på 
fastighetsägare B:s yttrande för motivering.  
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FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET 
Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget: 

En omformulering har gjorts av bestämmelsen som syftar till att skydda ny bebyggelse från framtida ökade 
havsnivåer. 

Information om att planavgift tas ut vid bygglov läggs in på plankartan.  

I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna.   

 

Sakägare som helt eller delvis inte har tillgodosetts i planförslaget: 
Sakägare Synpunkt Skede 
Fastighetsägare B Våningsantal, 

komplementbyggnad 
Samråd 

   
 

 

 

 
Henrik Johansson   Viktor Heineson 
Enhetschef Plan   Planhandläggare 
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ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Ärendenummer KS2013/457

2021-11-02

Ändring av detaljplan aktnr 45.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl. 
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Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-24, rev 2021-06-14 har varit utställt för granskning 
enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18), mellan den 17 juni 2021 och den 9 juli 2021 i Stadshuset i 
Kungälv. 

Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och 
kommenteras. Under granskningen har inkommit 7 st yttranden från statliga och regionala 
organ samt kommunala nämnder eller verksamheter. För att se yttrandena i sin helhet hänvisar 
vi till kommunens ärendenummer KS2013/457.

Planförslaget har innan granskningen varit utställt för samråd under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 
2020 i Stadshuset i Kungälv. 

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden under granskningen av planförslaget har berört bl.a. bergtekniska 
förutsättningar, de nya byggrätternas höjd och önskemål om att införa planbestämmelser för 
allmänna underjordiska ledningar och tekniska anläggningar. Yttrandena har inte föranlett några 
förändringar av plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande 
bergteknik och el och teleförsörjning. 

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-07-13

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas. 

Förvaltningens kommentar

Noteras
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Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-09-03

Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit rubricerad 
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, 
såsom hantering av radon, ingår således inte.

Syftet med detaljplanen

Underlag

1. Granskningshandling, rev 2021-06-14
2. Kvartärgeologiskt utlåtande, COWI, oktober 2020 
3. PM Geoteknik, COWI, mars 2021 
4. PM Bergteknik, COWI, oktober 2020 

SGI:s synpunkter

Avseende bergstabilitet anser SGI att rekommendationerna i underlag ,4, ska följas, samt att 
åtgärderna på fastigheten Klåverön 3:35 bör vara åtgärdade innan planen antas. I övrigt har SGI 
inga synpunkter på planhandlingarna.

Förvaltningens kommentar

Inom ramen för en planändring omfattar prövningen endast de planbestämmelser som läggs till, 
justeras eller tas bort. Då denna planändring inte prövar ny byggrätt, varken för huvudbyggnad 
eller komplementbyggnad, i det aktuella området på fastigheten Klåverön 3:35, bedöms inte krav 
på bergsäkring vara rimligt att kräva.

Planbeskrivningen kompletteras med information från PM bergteknik, om att ny fördjupad 
bergteknisk undersökning bör genomföras, om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska 
företas i området i anslutning det block som pekas ut som instabilt. 

Trafikverket
Yttrande 2021-06-22

Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplaneändringarna och Trafikverket 
har därmed ingen erinran. 

Förvaltningens kommentar

Noteras. 

STATLIGA BOLAG
Teliasonera Skanova Access AB
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Vattenfall Eldistribution AB
Yttrande 2021-07-09

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella 
detaljplaner bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV luftledning, 
röd heldragen linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat respektive svart ring, 0,4 kV markkabel, blå 
streckad linje, 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel. 
Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. Det är nyligen ombyggt i området med 
elnätanläggningar enligt karta nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 Dnr KS2013/457
Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig nätstation i planen.
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
östra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas 
för
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att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 Dnr KS2019/1131
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
norra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas 
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 Dnr KS2019/1132
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar måste flyttas för att
möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att fastighetsägare beställer
flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra avseende denna plan 
förutom
gemensam information nedan.

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande (gäller alla tre planerna):

- En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.

- Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.

- Vid eventuella schaktningsarbeten inom område med befintliga markkablar skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se

- När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador
uppstår. Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/

- Flytt av anläggning:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggningoffert/

- Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av
exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

- Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.

- Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.

Förvaltningens svar

Planändringarna omfattar endast kvartersmarken för bostad inom planområdena. Inom ramen 
för denna planändring kan därför tyvärr inga E- eller u-områden läggas in på natur- och 
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gatumark. Dessa anläggningar får istället hanteras genom avtalsservitut. Information om att 
respektive fastighetsägare vid behov beställer flytt av ledningar läggs till i planbeskrivningen. 

REGIONALA ORGAN 
Bohusläns Museum
Yttrande 2021-07-07

Bebyggelseperspektiv

Vi tycker det är olämpligt att planen möjliggör att fritidshus i en våning kan omvandlas till 
villafastigheter i 1½-våning i den känsliga landskapsbilden på denna skärgårdsö. De avsteg som 
skett från de goda intentionerna i byggnads-planerna från 1950-60 talen tycker vi kan accepteras, 
gjort är gjort, och att planerna ändras så att den överensstämmer med befintligt utförande men 
inte att byggrätterna ökas. Det vi däremot är positiva till är om byggrätter medges för uthus och 
eventuella lillstugor.  

Fornlämningsperspektiv

att vi har inget att erinra sett ur fornlämningsperspektiv. Bohusläns museum håller med 
Länsstyrelsens uttalande, att det vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med 
information om den fornlämning L1969:9671, en stensättning, som är belägen inom 
grönområde i västra delen av planområdet (Samrådsredogörelse Länsstyrelsen Yttrande 2020-07-
03).

Förvaltningens kommentar

Karaktären på bebyggelsen inom planområdena är redan idag varierad när det kommer till 
byggnadsarea, höjd, formspråk m.m. Att reglera bebyggelsen så att planerna får karaktär av 
bevarandeplan bedöms inte motiverat. De föreslagna bestämmelserna rörande byggnadsarea, höjd 
och takvinkel har kommunen bedömt vara godtagbara, sett till vad platsen tål. Det är även en 
fördel med konsekventa bestämmelser inom ett samlat bebyggelseområde, för att regleringen inte 
ska uppfattas som godtycklig och orättvis. 

Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till beror på att 
bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur 
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra 
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade 
byggnader, sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15 
kvm. Tillsammans med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora 
karaktären av öppet fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla 
byggnadsmöjligheter.

Information om stensättningen finns med i granskningsversionen av planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras i antagandeversionen med fornlämningens nummer. 

Lantmäteriet
Yttrande 2021-07-07

Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets handlingar. 
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Förvaltningens kommentar

Noteras. 

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-07-05

Miljöenhetens synpunkter

Planändringen är begränsad och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller 
hälsa. Det bör dock påpekas att tillgången till vatten- och avloppskapacitet fortsatt är begränsad i 
området och att åtgärder som ökar belastningen på VA-systemet ska undvikas om möjligt.

Förvaltningens kommentar 

Noteras. 

Bygglovenhetens synpunkter

Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten 
anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som 
skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med 
bygglovsprövning. 

Att medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är 
problematiskt att säkerställa byggnadstekniskt. Bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad, 
men bygglovenheten vill framföra att det inte är lämpligt att uppföra nybyggnationer med till 
exempel källare under bestämmelsens nivå, oavsett ordnande av annat översvämningsskydd.

Förvaltningens kommentar 

Noteras. 

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några ändringar av bestämmelserna 
på plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande bergteknik och 
el och teleförsörjning. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och 
genomförandebeskrivningen. 

SYNPUNKTER SOM INTE TILLMÖTESGÅTTS
Synpunkterna från Bohusläns museum att byggrätterna ska anpassas till befintlig situation 
tillmötesgås inte. SGI:s rekommendation om att kräva säkring av ett block innan antagande 
tillmötesgås inte. Inte heller önskemålet om från Vattenfall Eldistribution om att lägga in E-
område för transformatorstation och u-områden för ledningar tillmötesgås.
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Under samrådet inkom synpunkter från en fastighetsägare inom planområdet som rörde höjd 
och komplementbyggnader. Dessa synpunkter föranledde ingen förändring i planförslaget och 
motivering till varför kan läsas i samrådsredogörelsen. Under granskningen av planförslaget 
inkom inget yttrande från fastighetsägaren.  

Ida Brogren Viktor Heineson
Enhetschef Plan Planarkitekt 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-02
Sida 11 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 139/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45 (Dnr KS2013/457)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. 
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som 
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, 
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta 
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till 
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara 
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny 
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE
Bilaga Plankarta original Hermansby 45
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 45
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 45

Förslag till Kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-17
Sida 36 (49)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 342/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45 (Dnr KS2013/457)
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 45
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE
Bilaga Plankarta original Hermansby 45
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 45
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 45
Protokollsutdrag USU

Förslag till kommunfullmäktige

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Viktor Heineson, 
Planenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle 
och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och 
mark/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle 
och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och 
utveckling 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-02
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 139/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45 (Dnr KS2013/457)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. 
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga 
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som 
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, 
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta 
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till 
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara 
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny 
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE
Bilaga Plankarta original Hermansby 45
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 45
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 45

Förslag till Kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Oskar Engdahl 

11/17/2021

Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente (Dnr 
KS2021/1738-1)
Sammanfattning
Vid granskning av Överförmyndarnämndens reglemente framgår att § 2 i reglementet 
Verksamhetens inriktning innehåller felaktigheter utifrån Överförmyndarnämndens 
arbetssätt. Därför behöver nämndens reglemente ses över och rättas.

Med anledning av det har ett förslag på ett reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden 
upprättats. Revideringen av reglementet avser 2 § Verksamhetens inriktning, där stycke ett 
revideras samt två av de punkter som finns i tidigare version avseende felaktiga 
arbetsbeskrivningar tas bort och ersätts.

Det stycke som bör strykas är följande:
Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt 
bestämmelser i detta reglemente.

Stycket ersätts med: 
Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. 
Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande 
sätt.

De punkter som bör strykas är följande:

- Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning.

- Följa upp mål, program och planer.
- Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att 

angivna mål, program och planer kan genomföras.
- Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.

De punkter som bör läggas till är följande:
- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 

överförmyndarnämnden. 
- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-, 



13 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente - KS2021/1738-1 Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente : Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente

2(3)

jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

Verksamheten bedömer att Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med 
upprättat förslag.

Juridisk bedömning 

Föreslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725). 
Ingen fördjupad juridisk bedömning är nödvändig.

Bakgrund
Samtliga av kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas 
verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Vid revisionens 
granskningar framhålls att nämndernas reglementen inte överensstämmer med varandra, 
samt att det i Överförmyndarnämndens fall framkommer arbetsbeskrivningar som inte är 
korrekta utifrån det arbetssätt nämnden har. 

Verksamhetens bedömning

Revidering av reglementet avser § 2 verksamhetens inriktning.

Verksamhetens inriktning (2 §) 

Revideringen avser hur verksamheten bedrivs föreslås ändras. 

Följande stycke strycks: 
“Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs I enlighet med de föreskrifter som 
kan finnas I lag eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt bestämmelser 
I detta reglemente.”

Stycket ersätts med följande:
“Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden 
skall också se till att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt.”

Följande fyra punkter föreslås strykas:

- Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning.

- Följa upp mål, program och planer.
- Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 

mål, program och planer kan genomföras.
- Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.

De punkter som bör läggas till är följande:
- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 

överförmyndarnämnden. 
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- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-, 
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

Enligt revisionsrapporten har överförmyndarnämndens arbete beskrivits i praktiken utföras 
på ett annat sätt än vad som åligger nämnden enligt reglementet. 

Med anledning av det föreslås att stycket avseende hur verksamheten bedrivs revideras och att 
de fyra punkterna stryks och ersätts med två nya så att reglementet motsvarar det arbete som 
överförmyndarnämnden de facto utför.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
De föreslagna ändringarna är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 9 oktober 2006 
(KF2005/9). I övrigt berör de föreslagna ändringarna inte särskilt kommunfullmäktiges 
strategiska mål och relevanta styrdokument.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Förslaget till beslut har inte någon påverkan på bedömningen utifrån målen i Agenda 2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Föreslagen revidering är förenlig med kommunens styrdokument, då den syftar till att 
förtydliga verksamhetens organisation och struktur. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förslaget till beslut har i sig inte någon påverkan på medborgare eller brukare.

Ekonomisk bedömning
Förslaget till beslut har i sig inte några ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag.

Haleh Lindqvist Erik Lindskog
kommundirektör administrativ chef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 
 

Ansvarsområde 
 

1 § Överförmyndarnämnden ska: 

• Fullgöra de uppgifter som överförmyndarnämnden ansvarar för enligt gällande författningar. 
• Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör 

överförmyndarnämndens verksamhetsområde. 
• Lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde. 

 
Verksamhetens inriktning 

 
2 § Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att 
verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Därutöver har nämnden till uppgift att: 
 

- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 
överförmyndarnämnden.  

- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-, 
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet. 

 
Nämndens ansvarsområde med hänvisning till författningar 

 
3 § Överförmyndarnämnden är den nämnd som enligt 19 kap 2 § föräldrabalken fullgör kommunens 
uppgifter inom det område som ankommer på överförmyndare. När det i annan författning hänvisas till den 
nämnd som avses i 19 kap 2 § föräldrabalken fullgör överförmyndarnämnden de kommunala 
uppgifter som författningen anger. 

 
Överförmyndarnämnden ansvarar i sin verksamhet för behandling av personuppgifter enligt vad som 
följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (dataskyddsförordningen), 
samt tillhörande författningar. 

 
Övriga uppgifter 

 
4 § Överförmyndarnämnden ska: 

• Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom nämndens 
verksamhetsområde. 

• Ansvara för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till kommunstyrelsens arkiv. 
 

Delegationsbestämmelser 
 

5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga. I kommunallagen anges vilka 
ärendsom inte får delegeras. 
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Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna bestämmer nämnden i särskild 
delegeringsordning. Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet 
eller i övrigt av större vikt. 

 
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt det ska ske. 
Av Föräldrabalkens 19 kap 14 § 3 st. framgår att delegationsbeslut utifrån denna lag ej behöver anmälas till 
överförmyndarnämnden. Vilka beslut fattade på delegation som ska anmälas till nämnden framgår därför 
av nämndens delegeringsordning. 

 
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt. 

 
Budget och redovisningsskyldighet 

 
6 § Överförmyndarnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av 
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Överförmyndarnämnden ska dock ha möjlighet till 
full insyn i aktuella kostnader. 

 
 

Överförmyndarnämnden ska redovisa till fullmäktige hur nämnden genomfört viss verksamhet inom ramen 
för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. 

 
Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om. 

 
 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 

Sammansättning 
 

7 § Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Nämnden har en ordförande och en 
vice ordförande. 

 
Tid för sammanträde 

 
8 § Överförmyndarnämnden beslutar om tid och plats för sina sammanträden. 

 
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet. 

Kallelse 
 

9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör 
åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning.  
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sättOm varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 
Ersättarnas tjänstgöring 

 
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem 
bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre 
ner i ordningen 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
Ersättare har rätt att delta i överläggningarna, och få sin mening antecknad till protokollet. 

 
Växeltjänstgöring 

 
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter 
tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 
Ersättare av ledamot 

 
12 § Samtliga ersättare kallas till sammanträde. En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare s 

 
 

Ersättare för ordföranden 
 

13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre 
tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Reservation 

14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen bör 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
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av protokollet. 
 

Protokollsanteckning 
 

15 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning ska lämna denna före den tidpunkt som 
har fastställts för justering av protokollet. 

 
Justering av protokoll 

 
16 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. 

 
Delgivning 

 
17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens sekreterare eller anställd som nämnden 
utser. 

 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av 
fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd. 

 
Undertecknande av handlingar 

 
18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens 
vägnar ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

 
Deltagande på distans 

 
19 § Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. 
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Ansvarsområde

1 § Överförmyndarnämnden ska:

 Fullgöra de uppgifter som överförmyndarnämnden ansvarar för enligt gällande författningar.
 Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet 

berör överförmyndarnämndens verksamhetsområde.
 Lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde.

Verksamhetens inriktning

2 § Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att 
verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt.

Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt bestämmelser i detta 
reglemente.

Därutöver har nämnden till uppgift att:

- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 
överförmyndarnämnden. 

- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-, 
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

 Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning.

 Följa upp mål, program och planer.
 Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 

mål, program och planer kan genomföras.
 Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.

Nämndens ansvarsområde med hänvisning till författningar

3 § Överförmyndarnämnden är den nämnd som enligt 19 kap 2 § föräldrabalken fullgör kommunens 
uppgifter inom det område som ankommer på överförmyndare. När det i annan författning hänvisas till 
den nämnd som avses i 19 kap 2 § föräldrabalken fullgör överförmyndarnämnden de kommunala 
uppgifter som författningen anger.

Överförmyndarnämnden ansvarar i sin verksamhet för behandling av personuppgifter enligt vad som 
följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 
(dataskyddsförordningen), samt tillhörande författningar.
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Övriga uppgifter

4 § Överförmyndarnämnden ska:

 Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden inom 
nämndens verksamhetsområde.

 Ansvara för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till kommunstyrelsens arkiv.

Delegationsbestämmelser

5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga. I kommunallagen anges vilka 
ärendsom inte får delegeras.

Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna bestämmer nämnden i särskild 
delegeringsordning. Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell 
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt det ska 
ske. Av Föräldrabalkens 19 kap 14 § 3 st. framgår att delegationsbeslut utifrån denna lag ej behöver 
anmälas till överförmyndarnämnden. Vilka beslut fattade på delegation som ska anmälas till nämnden 
framgår därför av nämndens delegeringsordning.

Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt.

Budget och redovisningsskyldighet

6 § Överförmyndarnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av 
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Överförmyndarnämnden ska dock ha möjlighet 
till full insyn i aktuella kostnader.

Överförmyndarnämnden ska redovisa till fullmäktige hur nämnden genomfört viss verksamhet inom 
ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning

7 § Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Nämnden har en ordförande och en 
vice ordförande.

Tid för sammanträde
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8 § Överförmyndarnämnden beslutar om tid och plats för sina sammanträden.

Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.

Kallelse

9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör 
åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sättOm varken ordföranden eller vice ordföranden kan 
kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Ersättarnas tjänstgöring

10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 
dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att delta i överläggningarna, och få sin mening antecknad till protokollet.

Växeltjänstgöring

11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får 
åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare av ledamot

12 § Samtliga ersättare kallas till sammanträde. En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare s
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Ersättare för ordföranden

13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen bör 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.

Protokollsanteckning

15 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning ska lämna denna före den tidpunkt som 
har fastställts för justering av protokollet.

Justering av protokoll

16 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart.

Delgivning

17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens sekreterare eller anställd som nämnden 
utser.

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs 
av fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd.

Undertecknande av handlingar

18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens 
vägnar ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

Deltagande på distans

19 § Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
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ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. 
Ledamot som önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-03-17 
Sida  1 (2) 
 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 26/2021 

Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente (Dnr 
ÖN2021/0009) 

Sammanfattning 

Vid granskning av Överförmyndarnämndens reglemente framgår att § 2 i reglementet 
Verksamhetens inriktning innehåller felaktigheter utifrån Överförmyndarnämndens arbetssätt. 
Därför behöver nämndens reglemente ses över och rättas. 
 
Med anledning av det har ett förslag på ett reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden 
upprättats. Revideringen av reglementet avser 2 § Verksamhetens inriktning, där stycke ett 
revideras samt två av de punkter som finns i tidigare version avseende felaktiga 
arbetsbeskrivningar tas bort och ersätts. 
 
Det stycke som bör strykas är följande: 

Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som kan finnas i lag 

eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt bestämmelser i detta reglemente. 

 

Stycket ersätts med:  

Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter 

som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i 

enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs 

på ett övrigt tillfredsställande sätt. 

 
De punkter som bör strykas är följande: 

- Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag till 
verksamhetsinriktning.

- Följa upp mål, program och planer.
- Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna mål, program 

och planer kan genomföras.

- Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.


De punkter som bör läggas till är följande: 
- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 

överförmyndarnämnden.  

- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-, 
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet. 

 
Verksamheten bedömer att Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med 
upprättat förslag. 

 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente 
ÖN2021/0009-1 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-03-17 
Sida  2 (2) 
 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

Förslag på Överförmyndarnämndens reglemente ÖN2021/0009 

Förslag till kommunfullmäktige 

Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag. 
__________ 
 
 

 Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

 

 För kännedom till  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-17
Sida 43 (49)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 346/2021

Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente (Dnr 
KS2021/1738)

Sammanfattning

Vid granskning av Överförmyndarnämndens reglemente framgår att § 2 i reglementet 
Verksamhetens inriktning innehåller felaktigheter utifrån Överförmyndarnämndens 
arbetssätt. Därför behöver nämndens reglemente ses över och rättas.

Med anledning av det har ett förslag på ett reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden 
upprättats. Revideringen av reglementet avser 2 § Verksamhetens inriktning, där stycke ett 
revideras samt två av de punkter som finns i tidigare version avseende felaktiga 
arbetsbeskrivningar tas bort och ersätts.

Det stycke som bör strykas är följande:
Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt 
bestämmelser i detta reglemente.

Stycket ersätts med: 
Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. 
Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande 
sätt.

De punkter som bör strykas är följande:

- Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning.

- Följa upp mål, program och planer.
- Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att 

angivna mål, program och planer kan genomföras.
- Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.

De punkter som bör läggas till är följande:
- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 

överförmyndarnämnden. 
- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-, 

jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.

Verksamheten bedömer att Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med 
upprättat förslag.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-17
Sida 44 (49)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente
Bilaga Överformyndarnamndens reglemente - ny version
Bilaga Förslag på Överformyndarnamndens-reglemente
Bilaga Protokollsutdrag - Överförmyndarnämnden - 17 mars 2021

Förslag till kommunfullmäktige

Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag.
__________
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KOMMUNKANSLIET 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(3)  

Handläggarens namn 
Karin Ek Thorbjörnsson  

2021-04-15 

 
 
 
 

Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente  
(Dnr MOBN2021/0111-1) 

Sammanfattning 

Kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas verksamhetsområden, 
huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Vid revisionens granskningsrapporter har det 
framhållits att det finns avsnitt i Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente som beskriver 
arbetssätt som i praktiken inte överensstämmer eller är relevanta för nämndens verksamhet. 
Samtliga av kommunens reglementen bör även i så stor utsträckning som möjligt hålla samma 
form och innehåll.  
 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. Föreslagen revideringen av reglementet omfattar avsnittet 
Verksamhetens inriktning (2 §), och innebär att stryka de punkter som beskriver arbetssätt som 
inte är i enlighet med Miljö, -och byggnadsnämndens verksamhet. Revideringarna syftar till att 
förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur. 
 
De punkter som föreslås strykas är följande;  
 

 ”inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning, 

 följa upp mål, program och planer 

 ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 
mål, program och planer kan genomföras” 

 
Utöver att ta bort dessa punkter föreslås även att komplettera en punkt i reglementet som 
behandlar inkluderingsperspektiv samt enstaka mindre korrigeringar i text.  

 
Verksamheten bedömer att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med 
upprättat förslag. 

Juridisk bedömning  

Föreslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725). Ingen 
fördjupad juridisk bedömning är nödvändig. 
 

Bakgrund 

Samtliga av kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas 
verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Dessa reglementen 
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uppdateras och revideras vid behov, och tidigare revideringar av Miljö, - och 
byggnadsnämndens reglemente har föranletts av revisionsgranskningar.  
Vid revisionens senaste granskning framhålls att nämndernas reglementen inte 
överensstämmer med varandra, samt att det i Miljö-och byggnadsnämndens reglemente 
förekommer beskrivningar av arbetssätt som inte är i enlighet med verksamhetens faktiska 
utförande. Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. De revideringar som föreslås omfattar avsnittet Verksamhetens 
inriktning (2 §), och innebär att stryka några punkter samt komplettera en punkt. 

Verksamhetens bedömning 

Revideringen av reglementet är begränsad till att enbart omfatta avsnittet Verksamhetens 
inriktning 2 §. I Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente framgår i befintlig version följande 
stycke;  
 
 ” Verksamhetens inriktning  
 
2 § /---/ Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. Därutöver skall nämnden;  
 
• inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag 
till verksamhetsinriktning, 
 • följa upp mål, program och planer, 
 • ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna mål, 
program och planer kan genomföras,  
• att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till miljö 
och byggnadsnämnden, 
 • i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor.” 
 
Revidering 
Föreslagen revidering är begränsad till att enbart innebära att stryka de tre översta punkterna, 
samt att komplettera sista punkten. Avsnittet efter revidering skulle se ut enligt följande; 
 
”Verksamhetens inriktning  
 
2 § /---/ Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. Därutöver skall nämnden;  
 
• att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till miljö 
och byggnadsnämnden, 
• i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-,  
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet.” 
 
Verksamheten bedömer att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med 
upprättat förslag. 

 
 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Föreslagen revidering är förenlig med kommunens styrdokument. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Den föreslagna revideringen påverkar eller berör inte dessa mål. 
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Föreslagen revidering är förenlig med kommunens styrdokument, då den syftar till att 
förtydliga verksamhetens organisation och struktur.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Att förtydliga reglementets beskrivning av Miljö, - och byggnadsnämndens arbetssätt är 
relevant ur ett medborgarperspektiv då medborgare ska kunna få en tydlig och transparent 
uppfattning av den kommunala verksamheten. 
 

Ekonomisk bedömning 

Föreslagen revidering bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan, då verksamheten fortlöper 
enligt ordinarie rutiner. Förslaget syftar till att förtydliga verksamhetens organisation, arbetssätt 
och struktur i befintligt reglemente, så att reglemente är i enlighet med verksamheten. 
 

Förslag till beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat 
förslag. 
 
 

 
Erik Lindskog Haleh Lindqvist 
administrativ chef kommundirektör 
 
 
Expedieras till:   
Karin Ek 
Thorbjörnsson/Komm
unkansliet 

 

För kännedom till: 
Erik Lindskog 
Håkan Hambesson 

 

  



14 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente  - MOBN2021/0111-1 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente  : MOBN Reglemente Förslag till revidering

1  

Föreslagna revideringar av reglemente 

 
Miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente 

 

Reglemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarienummer: 
Dokumentansvarig: Nämndsekreterare 
Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden 
Beslutad av: Kommunfullmäktige Ersätter 
tidigare beslut 2021-01-28, § 16/2021 
Datum för beslut: 
Datum för ikraftträdande: 
Senast ändrad av: Nämndsekreterare 
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Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 
 

Ansvarsområden och huvudarbetsuppgifter 
 

1 § Miljö- och byggnadsnämnden som enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:990) skall 
fullgöra kommunens uppgifter inom plan-, och byggnadsväsendet. Från nämndens 
verksamhetsområde undantas dock de uppgifter inom planprocessen som avser översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden fullgör övriga uppgifter som enligt annan lag 
eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser 
förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken samt fullgörande av den kommunala 
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap miljöbalken. Därutöver de övriga uppgifter som enligt 
annan lag eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden skall vidare vara huvudman för det kommunala mätningsväsendet 

 

Verksamhetens inriktning 
 

2 § Miljö- och byggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten, i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall 
också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därutöver skall 
nämnden Därutöver har nämnden till uppgift att: 

• inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning, 

 

• följa upp mål, program och planer, 
 

• ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 
mål, program och planer kan genomföras, 

 

• att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 
miljö och byggnadsnämnden, 

 
 

• i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-, 
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet. 
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Delegering från kommunfullmäktige 
 

3 § Med de begränsningar som framgår av 3 kap 9-10 §§ kommunallagen, nämligen bland annat 
att beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige åt miljö- och byggnadsnämnden att besluta i följande 
ärendegrupper 

 
1. Påkallande av fastighetsreglering enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningslagen 

2. Påkallande av fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 § fastighetsbildningslagen 

3. Påkallande av förrättning enligt 18 § anläggningslagen 

4. Beslut i namnsättningsfrågor som gäller stadsdelar, bostadsområden, industriområden, kvarter, 
torg, parker, gator och vägar inom detaljplan, gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda 
vägar inom detaljplan, landsbygdsadresser och parkeringsplatser. 

5. Lämnande av skyddsrumsbesked enligt 6 kap 8 § lag (1994:1720) om civilt försvar 

6. Beslutande om vitesföreläggande enligt 10 kap 4 § lag (1994:1720) om civilt försvar 
 
 

Övriga uppgifter 

 
4 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller 
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med 
bindande verkan för kommunen. 

 
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

 
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till 
kommunstyrelsens arkiv. 

 
Delegationsbestämmelser 

 

5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att 
besluta å nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga. 

 
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900). 
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Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum 
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning. 

 
Sektorschef får i sin tur delegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Sådana 
beslut skall anmälas till sektorschefen. 

 
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt 
av större vikt. 

 
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt 
det skall ske. 

 
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin 
beslutanderätt. 

 
Budget och redovisningsskyldighet 

 

6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av 
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock ha full 
insyn i aktuella kostnader. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från 
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den 
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om. 

 
 
Miljö- och byggnadsnämnden arbetsformer 

 
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m. 

 

7 § Av förvaltningslagen följer att nämnd/styrelse skall lämna upplysningar, vägledning, råd och 
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens/styrelsens verksamhetsområde. 
Förvaltningslagen föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall 
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

 
Där nämnden/styrelsen eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan 
avgöras inom en snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den 
sökande underrättas om att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet 
samt – om möjligt – när ärendet förväntas bli avgjort. 
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Nämnden/styrelsen och dess förvaltning skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i 
övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden/styrelsen att göra. 

 

Delgivning 
 

8 § Behöriga att motta delgivning på miljö- och byggnadsnämnden vägnar är nämndens 
ordförande, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 
Sammansättning 

 

9 § Miljö- och byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden skall inte ha 
några utskott. 

 
Nämnden får inom sig utse en namnberedning för att bereda ärenden enligt 3 § p.4. 

 
 

Ersättarnas tjänstgöring 
 

10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
Om inte ersättaren väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 
dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar och få sin mening 
antecknad till protokollet. 

 
 

Jäv/växeltjänstgöring 
 

11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 
 

Inkallande av ersättare 
 

12 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

Ersättare för ordföranden 
 

13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Offentlighet vid miljö- och byggnadsnämnden sammanträden 

 

14 § Miljö- och byggnadsnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för 
allmänheten i en utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka 
delar av dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom 
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 

 

Sammanträdena 
 

Tidpunkt 
 

15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 

Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet. 

 
Kallelse 

16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 



14 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente  - MOBN2021/0111-1 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente  : MOBN Reglemente Förslag till revidering

7  

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före 
sammanträdesdagen. 

 
 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 

 
Ärendenas beredning 

 

17 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och 
föredras i vederbörlig ordning. 

 
 

Justering av protokoll 
 

18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet 
skrivas under av ordföranden och av justeraren. 

 
 

Reservation 
 

19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

 
Protokollsanteckning 

 
20 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning skall lämna denna före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
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Undertecknande av handlingar/expeditioner 
 

21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens 
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

 
 

Deltagande på distans 
 
 

22 § Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer 
av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska 
företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 
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Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 
 

Ansvarsområden och huvudarbetsuppgifter 
 

1 § Miljö- och byggnadsnämnden som enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:990) skall 
fullgöra kommunens uppgifter inom plan-, och byggnadsväsendet. Från nämndens 
verksamhetsområde undantas dock de uppgifter inom planprocessen som avser översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden fullgör övriga uppgifter som enligt annan lag 
eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser 
förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken samt fullgörande av den kommunala 
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap miljöbalken. Därutöver de övriga uppgifter som enligt 
annan lag eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden skall vidare vara huvudman för det kommunala mätningsväsendet 

 

Verksamhetens inriktning 
 

2 § Miljö- och byggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten, i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall 
också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därutöver har 
nämnden till uppgift att: 

 

• att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 
miljö och byggnadsnämnden, 

 

• i sitt arbete beakta miljö, - funktionshinder-, integrations-, mångfald-, jämställdhets-, 
jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet. 
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Delegering från kommunfullmäktige 
 

3 § Med de begränsningar som framgår av 3 kap 9-10 §§ kommunallagen, nämligen bland annat 
att beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige åt miljö- och byggnadsnämnden att besluta i följande 
ärendegrupper 

 
1. Påkallande av fastighetsreglering enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningslagen 

2. Påkallande av fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 § fastighetsbildningslagen 

3. Påkallande av förrättning enligt 18 § anläggningslagen 

4. Beslut i namnsättningsfrågor som gäller stadsdelar, bostadsområden, industriområden, kvarter, 
torg, parker, gator och vägar inom detaljplan, gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda 
vägar inom detaljplan, landsbygdsadresser och parkeringsplatser. 

5. Lämnande av skyddsrumsbesked enligt 6 kap 8 § lag (1994:1720) om civilt försvar 

6. Beslutande om vitesföreläggande enligt 10 kap 4 § lag (1994:1720) om civilt försvar 
 
 

Övriga uppgifter 

 
4 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller 
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med 
bindande verkan för kommunen. 

 
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

 
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till 
kommunstyrelsens arkiv. 

 
Delegationsbestämmelser 

 

5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att 
besluta å nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga. 

 
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900). 
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Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum 
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning. 

 
Sektorschef får i sin tur delegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Sådana 
beslut skall anmälas till sektorschefen. 

 
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt 
av större vikt. 

 
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt 
det skall ske. 

 
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin 
beslutanderätt. 

 
Budget och redovisningsskyldighet 

 

6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av 
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock ha full 
insyn i aktuella kostnader. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från 
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den 
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om. 

 
 
Miljö- och byggnadsnämnden arbetsformer 

 
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m. 

 

7 § Av förvaltningslagen följer att nämnd/styrelse skall lämna upplysningar, vägledning, råd och 
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens/styrelsens verksamhetsområde. 
Förvaltningslagen föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall 
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

 
Där nämnden/styrelsen eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan 
avgöras inom en snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den 
sökande underrättas om att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet 
samt – om möjligt – när ärendet förväntas bli avgjort. 
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Nämnden/styrelsen och dess förvaltning skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i 
övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden/styrelsen att göra. 

 

Delgivning 
 

8 § Behöriga att motta delgivning på miljö- och byggnadsnämnden vägnar är nämndens 
ordförande, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 
Sammansättning 

 

9 § Miljö- och byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden skall inte ha 
några utskott. 

 
Nämnden får inom sig utse en namnberedning för att bereda ärenden enligt 3 § p.4. 

 
 

Ersättarnas tjänstgöring 
 

10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
Om inte ersättaren väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 
dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar och få sin mening 
antecknad till protokollet. 

 
 

Jäv/växeltjänstgöring 
 

11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 
 

Inkallande av ersättare 
 

12 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

Ersättare för ordföranden 
 

13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Offentlighet vid miljö- och byggnadsnämnden sammanträden 

 

14 § Miljö- och byggnadsnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för 
allmänheten i en utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka 
delar av dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom 
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 

 

Sammanträdena 
 

Tidpunkt 
 

15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 

Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet. 

 
Kallelse 

16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före 
sammanträdesdagen. 

 
 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 

 
Ärendenas beredning 

 

17 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och 
föredras i vederbörlig ordning. 

 
 

Justering av protokoll 
 

18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet 
skrivas under av ordföranden och av justeraren. 

 
 

Reservation 
 

19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

 
Protokollsanteckning 

 
20 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning skall lämna denna före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
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Undertecknande av handlingar/expeditioner 
 

21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens 
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

 
 

Deltagande på distans 
 
 

22 § Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer 
av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska 
företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 



14 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente  - MOBN2021/0111-1 Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente  : Protokollsutdrag - Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente - KS

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-17
Sida 41 (49)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 345/2021

Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
(Dnr MOBN2021/0111)

Sammanfattning

Kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas verksamhetsområden, 
huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Vid revisionens granskningsrapporter har det 
framhållits att det finns avsnitt i Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente som beskriver 
arbetssätt som i praktiken inte överensstämmer eller är relevanta för nämndens verksamhet. 
Samtliga av kommunens reglementen bör även i så stor utsträckning som möjligt hålla 
samma form och innehåll. 

Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. Föreslagen revideringen av reglementet omfattar avsnittet 
Verksamhetens inriktning (2 §), och innebär att stryka de punkter som beskriver arbetssätt 
som inte är i enlighet med Miljö, -och byggnadsnämndens verksamhet. Revideringarna syftar 
till att förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur.

De punkter som föreslås strykas är följande; 

”inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen 
lämna förslag till verksamhetsinriktning,
följa upp mål, program och planer
ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att 
angivna mål, program och planer kan genomföras”

Utöver att ta bort dessa punkter föreslås även att komplettera en punkt i reglementet som 
behandlar inkluderingsperspektiv samt enstaka mindre korrigeringar i text. 

Verksamheten bedömer att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet 
med upprättat förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente
Bilaga MOBN Reglemente Förslag till revidering
Bilaga MOBN Reglemente - Ny version

Förslag till kommunfullmäktige

1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat 
förslag.

__________
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-22 
Sida  1 (2) 
 

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 127/2021 

Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
(Dnr MOBN2021/0111) 

Kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas verksamhetsområden, 
huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Vid revisionens granskningsrapporter har det 
framhållits att det finns avsnitt i Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente som beskriver 
arbetssätt som i praktiken inte överensstämmer eller är relevanta för nämndens verksamhet. 
Samtliga av kommunens reglementen bör även i så stor utsträckning som möjligt hålla samma 
form och innehåll.  
 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. Föreslagen revideringen av reglementet omfattar avsnittet 
Verksamhetens inriktning (2 §), och innebär att stryka de punkter som beskriver arbetssätt som 
inte är i enlighet med Miljö, -och byggnadsnämndens verksamhet. Revideringarna syftar till att 
förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur. 
 
De punkter som föreslås strykas är följande;  
 

 ”inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning, 

 följa upp mål, program och planer 

 ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 
mål, program och planer kan genomföras” 

 
Utöver att ta bort dessa punkter föreslås även att komplettera en punkt i reglementet som 
behandlar inkluderingsperspektiv samt enstaka mindre korrigeringar i text.  

 
Verksamheten bedömer att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med 
upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
Bilaga MOBN Reglemente Förslag till revidering 
Bilaga MOBN Reglemente - Ny version 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat 
förslag. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   
Karin Ek Thorbjörnsson/Kommunkansliet 
För kännedom till: 
Erik Lindskog, Håkan Hambesson 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-22 
Sida  2 (2) 
 

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Justeras sign 
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Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris

COP26 i Glasgow talar tydligt om för oss att mycket bra har gjorts och görs för att hindra 
Jordens temperaturer att fortsätta att öka och därmed skapa bland annat stora klimat-
förändringar. Klimatförändringar som forskningen visar leder till allt fler och allt kraftfullare 
stormar, störtregn, bränder, översvämningar, torka, vattennivåhöjningar i havet, sjöar och 
floder! Detta leder i sin tur till förstörelse av odlingsmark, livsmedelsbrister, obeboeliga 
områden på grund av översvämningar eller hetta/torka, försurning av haven och havens 
förmåga till reproduktion bland fiskar, skaldjur och växter osv., vilket också redan idag har lett 
till stora folkförflyttningar från drabbade områden till andra länder, däribland Sverige och EU. 

I ett hundraårsperspektiv kan utvecklingen leda till att uppskattningsvis 1 miljard människor 
kraftigt drabbas av konsekvenserna av klimatförändringarna. Alltså att 1 miljard människor inte 
kan bo där de idag bor utan måste förflytta sig till andra mer beboeliga område för att överleva. 
Det är vad klimatforskningen talar om för oss!

Varför har det som händer på COP26 att göra med oss i Kungälvs kommun? Svaret är allt!
Klimatproblemen, liksom ofta miljöproblemen, behöver tas hand om av oss ALLA och det sägs 
tydligt från talarstolarna att vi måste ÖKA TAKTEN I KLIMAT- OCH MILJÖARBETET. Om vi inte 
gör detta så väntar dystopier våra barnbarn och kommande generationer. För att möta 
klimatförändringarna ska vi alltid tänka globalt, planera och genomföra åtgärder lokalt.

Som vald representant för medborgarna i Kungälvs kommun kan vi inte tillåta oss att vara 
pessimistiska. Vi behöver se på problemen så realistiskt som möjligt med hjälp av den 
vetenskap som mänskligheten allt sedan Upplysningstiden har lutat sig mot för kloka beslut.
När vi skaffar oss kunskapen kan vi genomföra åtgärder som skapar hopp om att vi tillsammans 
kommer att lösa de problem som vi står inför.

Vad som är så bra är att det idag redan finns teknik, produkter, system, möjliga 
beteendeförändringar osv som kan leda till ett t.o.m. bättre fungerande samhälle på många 
andra sätt än idag. Vi behöver dock agera på alla nivåer - lokalt, regionalt, nationellt och globalt 
- för att förverkliga detta. Ända till oss som individer behöver förändringar ske och alla kan ju 
göra något. Dock kan ingen göra allt och därför behövs samarbeten äga rum för att skapa den 
förändring som samhället och vi medborgare behöver.

För att vi i Sverige ska vara framgångsrika i att lösa klimat- och miljöproblem är det avgörande 
att både kommuner, regioner, näringslivet, organisationer osv kraftfullt agerar utifrån den 
lagstiftning och rekommendationer som finns antagna.
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En kommun måste också, förutom att utveckla sina verksamheter utifrån ex Agenda 2030. Hur 
framgångsrik kommunen blir beror naturligtvis på den kunskap om de mål som Agenda 2030 
har för de områden som verksamheten verkar inom och därmed påverkar.

Att verka inom den egna organisationen är dock inte tillräckligt för att Kungälvs kommun skall 
uppfylla sitt ansvar för den nödvändiga förändringen avseende klimat och miljö. Kommunen 
måste också ta bort hinder och på andra sätt möjliggöra för näringslivet, föreningslivet, 
medborgarna att kunna agera för att skapa lösningar på klimat- och miljöproblem.

Förutom att möjliggöra en sund utveckling behöver Kungälvs kommun också inspirera de som 
verkar inom kommunens fysiska gränser att skaffa kunskap och utveckla verksamheter som 
leder till minskade klimat- och miljöbelastningar. 

Ett sätt att tydligt markera detta är att lyfta fram företag som utvecklat sin verksamhet på ett 
sätt som kraftfullt bidrar till en minskad klimat- och/eller miljöbelastning. 

Det är helt avgörande med ett stort engagemang från näringslivet för att lyckas med 
omställningen till minskad klimat- och miljöbelastning.

KUNGÄLVS KLIMAT- OCH MILJÖPRIS leder till:
- Att goda exempel kan visas upp för andra företag i kommunen att inspireras av.
- Att attraktiviteten till Kungälv hos företag i kommunen och hos företag som överväger 

att flytta till kommunen ökar.
- Att attraktiviteten till Kungälv hos boende i kommunen och hos personer som överväger 

att flytta till kommunen ökar.
- Att fokuseringen hos företag i Kungälv på att utveckla sitt företag genom att minska 

klimat- och miljöbelastningen ökar.
- Stärker det nödvändiga samarbetet för att ÖKA TAKTEN I KLIMAT- OCH MILJÖARBETET 

mellan kommunen och näringslivet

För att arbeta fram ett förslag bör naturligtvis kommunen samarbeta med näringslivets 
representanter i Kungälv och kanske t.o.m. Västsvenska Handelskammaren som säkert kan 
hänvisa till erfarenheter inom regionen.

Förutom enstaka lokala representanter från näringslivet och politiken bör naturligtvis också 
juryn för priset innehålla personer som har djup kunskap om klimat- och miljöfrågor och som 
kan göra professionella bedömningar av de åtgärder som företagen inkommer med.

Föreslår därför kommunfullmäktige att:

- Kommunen utreder en möjlig utformning av ett Klimat- och miljöpris, bl.a. hur juryn bör 
se ut, lämplig prissumma och hur prissumman bör fördelas utifrån de åtgärder som 
bedöms mest bidra till ett förbättrat klimat och/eller förbättrad miljö bland de åtgärder 
som de deltagande företagen genomfört under aktuell period.

Kungälv
2021-11-10

Pierre Rehnlund, Liberalerna Kungälv



16 Motion från Sverigedemokraterna om administrativ förenkling för förtroendevalda - KS2021/1942-1 Motion från Sverigedemokraterna om administrativ förenkling för förtroendevalda : VB_ Motion från SD.msg

From:                                 Oskar Ivarsson
Sent:                                  Mon, 15 Nov 2021 11:29:37 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Motion från SD
Attachments:                   Motion förbättrad admin för förtroendevalda.pdf

 
 

Från: Morgan Carlsson (SD) <Morgan.Carlsson@kungalv.se> 
Skickat: den 15 november 2021 12:02
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>
Ämne: Motion från SD 
 
Hej Oskar, 
Inlämnar här en motion till nästa Fullmäktige. 
 
 
Hälsningar  
 
Morgan Carlsson (SD) 
Kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna 
Kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 
tel.mobil 076-1369457 
E-mail morgan.carlsson@kungalv.se  morgan.carlsson@sd.se  
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Motion till Kungälvs fullmäktige 
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