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Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport (Dnr KS2022/0948-1)

Sammanfattning

Rapporten för de första fyra månaderna för 2022 redovisar en prognos för det ekonomiska utfallet
2022 samt en finansiell rapport. I rapporten redovisas utveckling av personalnyckeltal och volymtal.
Som bilaga till Delårsrapporten finns också en lägesrapport för kvarstående uppdrag.

Prognosen för 2022 visar på ett resultat på 234 mkr att jämföra med budgeterade 90 mkr. I
resultatet ingår exploateringsintäkter på 115 mkr.

Den ekonomiska utvecklingen präglas av en fortsatt stor osäkerhet med anledning av Ukrainakrisen
och den ökande inflationen.

Kommunfullmäktige godkänner förvaltningens delårsrapport samt den finansiella rapporten

Juridisk bedömning

Enligt 13 kap. 1 § i lag om kommunal bokföring och redovisning ska en delårsrapport
upprättas för en period som utgör en del av kommunens räkenskapsår. Lagen anger att en
delårsrapport ska upprättas minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och
ekonomin. Perioden för den obligatoriska delårsrapport ska omfatta en period av minst
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Kungälvs kommun väljer att i
delårsrapport ett göra en ekonomisk prognos för helåret 2022. I delårsrapport två görs en
bokslutsrapport

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen och nyckeltal inom områdena
ekonomi, personal och verksamhet. Efter april redovisas dessutom en uppföljning av uppdrag och
en finansiell rapport. Uppföljning av strategiska mål och resultatmål redovisas i tertialrapport två
samt vid bokslutet.

Verksamhetens bedömning redovisas i Central delårsrapport 1 2022 daterad 2022-05-24.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Rapporten redovisar den ekonomiska utvecklingen för 2022, personalrelaterade nyckeltal samt
särskilda nyckeltal enligt månadsrapportering.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

En god ekonomi är en förutsättning för att leva upp till generationsperspektivet – dvs att varje
generation ska bära sina kostnader och övriga delar av målsättningarna i Agenda 2030
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Rapporten är en del uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan för 2022 med fokus på 
uppföljning av ekonomi, personal och uppdrag. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
I rapporten redovisas utfallet ur ett medborgar- och brukarperspektiv enligt kommunens styrmodell

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Rapporten är en administrativ rapport och påverkar inte medarbetarperspektivet.

Ekonomisk bedömning
Det ekonomiska resultatet för 2022 prognosticeras till 234 mkr. I resultatet ingår 115 mkr som är av 
engångskaraktär. Resultatet motsvarar 7,4 % av skatter och statsbidrag.

Prognosen visar att balanskravet uppnås och förvaltningen gör bedömningen att de finansiella 
målen kommer att uppnås.

Det finns stora osäkerheter i prognosen mot bakgrund av den ökade inflationen.

Förvaltningen har en beredskap för att hantera eventuella svängningar i konjunkturen. Alla enheter 
som inte har en ekonomi i balans har uppdraget att arbeta med en handlingsplan

Förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens delårsrapport 1 med prognos för 2022 samt den 
finansiella rapporten 
.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Eknomichef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1 Inledning
Rapporten redovisar en prognos för det ekonomiska utfallet 2022 med fokus på sektorernas 
resultat. Det finns även med en finansiell rapport per den siste april 2022 samt en lägesrapport 
avseende förvaltningens uppdrag som presenteras i en bilaga.
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen präglas av en fortsatt stor osäkerhet. 
Återhämtning efter pandemin fortsätter att påverka konjunkturen positivt men det finns en oro 
för den ökande inflation. Den ökande ränta bidrar också till osäkerheten. Inflationen påverkar 
verksamhetens kostnader, framförallt ser vi ökade kostnader för el, drivmedel och livsmedel. 
Sveriges kommuner och regioners senaste inflationsprognos visar en inflation på årsbasis på 
4,6%. För närvarande ligger räntenivån ca 2% över helårsprognosen. I budgeten har 
verksamheterna kompenserats för en inflation på 1,5%. Förvaltningen följer noga 
kostnadsutvecklingen.
Förvaltningens redovisar en lägesbeskrivning av resultatmålen och de flesta mål visar gult. 
Det är tidigt på året och målen är svårbedömda.
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2 KS resultatmål, lägesbeskrivning

Kommunfullmäktiges (KF)
Strategiska mål

6-gradig
bedömning Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål

4 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommunStrategiska förutsättningar

5 - Kommer
att uppfyllas/Är

uppfyllt

2. Kommunens verksamheters kvalité och
hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner

5 - Kommer
att uppfyllas/Är

uppfyllt

3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker
pedagogisk miljö

4 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl
förberedda att börja grundskola

Att ge goda förutsättningar för
livslångt lärande

5 - Kommer
att uppfyllas/Är

uppfyllt

5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och
Sveriges lägsta arbetslöshet

En trygg omsorg med
valmöjligheter genom livet

4 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och
LSS inom lagstadgad tid

Att ge möjligheter till en aktiv
fritid för alla åldrar

3 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer
med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat
kultur- och fritidsliv

Att alla medborgare ska ha
möjlighet att delta i rikt och aktivt
kulturliv

3 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer
med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat
kultur- och fritidsliv

4 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

9. Förbättrat näringslivsklimatAtt medborgare och näringsliv
ska känna ökat förtroende för
kommunen

4 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

10. Kortare handläggningstider med bibehållen
rättssäkerhet

En ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i
hela kommunen

4 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

4 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

12. Minskade utsläpp i luft och vattendragAtt underlätta för invånare och
företag i Kungälv som vill
reducera klimatutsläppen

3 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

13. Ökad kollektiv jobbpendling

4 - Delvis
uppfyllt/

svårbedömt

6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med
tidigare år

6 - Kommer
att uppfyllas/Är

uppfyllt

14. 100% av Alla ungdomar inom
uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan
aktivitet

Att nå Sveriges lägsta
arbetslöshet med utbildning,
arbete och sysselsättning för de
som står längst från
arbetsmarknaden

5 - Kommer
att uppfyllas/Är

uppfyllt

15. Utanförskapet minskar genom att
försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
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3 Volymer
Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på
helår.

Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5
procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse.

Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är
dålig.

3.1 Verksamhet

Enhet Volymgrupper Volymtal

Utfall
T1

2022

Plan
helår
2022

Prognos
helår
2022

Kommunal förskola, antal
helårsplatser 2 060 2 068 2 085

Kommunal pedagogisk
omsorg, antal barn 167 173 163

Bildning och
lärande

Förskola och
pedagogisk omsorg

Fristående förskola, antal
barn 581 587 587

Kommunal grundskoleklass
årskurs F-9, Antal elever 5 379 5 397 5 404

Kommunal grundsärskola,
antal elever 56 48 51

Kommunala fritidshem, antal
barn 2 251 2 395 2 335

Fristående grundskola
årskurs F-9, antal elever 698 687 687

Bildning och
lärande

Förskoleklass,
grundskola, fritidshem
och grundsärskola

Fristående fritidshem, antal
barn 234 227 227

Kommunal gymnasieskola
(Mimers hus), antal elever 1 560 1 669 1 595

Kommunal
gymnasiesärskola
(Trekungagymnasiet), antal
elever 80 80 85

Annan kommunal
gymnasieskola, antal elever 248 250 250

Bildning och
lärande

Gymnasieskola och
gymnasiesärskola

Fristående gymnasieskola,
antal elever 398 400 400

Antal mottagna enligt
bosättningslagstiftning
(vuxna/familjer) 27 69 69

Antal nyanlända enligt lagen
om eget boende (EBO
vuxna/familjer) 7 15 15

Antal barn i mängden
mottagna enligt
bosättningslagstiftning och
lagen om eget boende 2 30 30

Bildning och
lärande

Mottagning nyanlända
och ensamkommande

Antal mottagna
ensamkommande barn 4 5 5
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Enhet Volymgrupper Volymtal

Utfall
T1

2022

Plan
helår
2022

Prognos
helår
2022

Samhälle
och
utveckling

Måltidsservice Antal serverade måltider
totalt (koefficient) 817 04

3
2 610 00

0

Elförbrukning (MWh) 7 126 20 200 19 500

Bruksarea (BRA), egna
fastigheter, m2

212 95
7 218 000

Samhälle
och
utveckling

Kommunala fastigheter

Bruksarea (BRA) inhyrda
fastigheter, m2 60 026 63 880

Antal vårddagar institution 0-
20 år 2 570 4 500 4 500

Trygghet och
stöd

Barn och ungdom 0-20
år

Antal vårddagar egna
familjehem 0-20 år 4 602 11 500 11 500

Trygghet och
stöd

Utförarenheten + Barn
och ungdomsenheten

Intern öppenvård,
biståndsbedömda insatser
Utförarenheten-Barn och
Ungdom 170 250 250

Antal vårddagar institution
21- år 1 176 1 800 3 000

Trygghet och
stöd

Vuxenenhet

Antal vårddagar externt
boende med stöd 21- år 4 850 15 000 11 500

Trygghet och
stöd

Bostad med särskild
service enligt LSS,
antal brukare

Egna boendeplatser, vuxna
inkl. psykiatrin

145 145 145

Trygghet och
stöd

Daglig verksamhet Antal brukare daglig
verksamhet 219 225 225

Totalt antal lägenheter i
särskilt boende 415 415 415

Varav i egen regi 331 331 331

Varav i extern regi 54 54 54

Varav korttidsplatser egna 19 19 19

Trygghet och
stöd

Lägenheter och platser
VoÄ

Varav korttidsplatser köpta 11 11 11

Trygghet och
stöd

Brukare i hemtjänsten Brukare med hemtjänst
832 1 200 1 200

Trygghet och
stöd

Ersatta timmar i
hemtjänsten

Ersatta timmar i hemtjänsten 142 97
7 412 000 435 000

Bildning och lärande

De kommunala förskolorna har tillfälligt öppnat upp fler platser succesivt under våren för att
möta behovet. Till hösten öppnar den nya förskolan Nordtag i Ytterby med 180 platser
fördelat på 10 avdelningar. Barnen på Sparrås förskola, som har 5 avdelningar, flyttar till
Nordtag förskola. Därmed blir det en utökning av antalet förskoleplatser i området, vilket det
finns ett stort behov av.

Den fristående förskolan Kundskapsförskolan i Kareby, som startade i augusti 2021, har
öppnat fler platser under våren och planerar ytterligare avdelningar till hösten.

Antalet barn i kommunal pedagogisk omsorg i form av familjedaghem fortsätter att minska
jämfört med prognos och tidigare år.

Antalet elever i den kommunala grundskolan ökar enligt plan. Det är även en ökning av
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antalet elever inom den kommunala grundsärskolan och prognosen för helår är i antal 
marginellt högre än beräknat.
Inom fritidshem fortsätter andelen elever att minska, främst i årskurs 4-6. Jämfört med riket 
och andra pendlingskommuner nära storstad, så har Kungälvs kommun ändock en högre andel 
elever inskrivna på fritidshem än genomsnittet.
Fristående grundskolor ligger kvar med antalet elever på samma nivå som tidigare år. I 
fristående fritidshem har antalet elever minskat något.
Den kommunala gymnasieskolan Mimers Hus har färre antal elever under våren än 
föregående år. En anledning är att fler elever än vanligt hade förlängda studier en bit in på 
hösten (över elevräkningen), en effekt av distansundervisningen under pandemin. Till hösten 
är prognosen en elevökning med 70 elever jämfört med vårens antal. I gymnasieåldern sker 
det löpande förändringar under läsåret då eleverna gör nya val av utbildning och 
gymnasieskola.
I plan helår 2022, ingår ökningen av elever enligt kommunens befolkningsprognos i 
gymnasieåldern, 16-18 år, i sin helhet i antal elever på Mimers hus. Dock ökar antalet elever 
totalt sett inte i samma takt som i befolkningsprognosen.
Antalet elever i den kommunala gymnasiesärskolan har varit lägre innevarande läsår jämfört 
med tidigare år, men prognosen är att elevantalet ökar till hösten igen.
Det är en fortsatt ökning av antalet elever folkbokförda i Kungälv som studerar på annan 
kommunal eller fristående gymnasieskola.
Antal mottagna enligt bosättningslagstiftningen minskar från 62 vuxna/familjer T3 2021 till 
27 vuxna/familjer T1 2022. Detta innebär att man är tillbaka till tidigare nivå.
Även antalet nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO) minskar och detsamma gäller 
antal barn i mängden mottagna enligt bosättningslagstiftning och lagen om eget boende. 
Antalet mottagna ensamkommande barn ökar med en person sedan T3 2021.
Anledningen till det minskande antalet mottagna är att mars är den första månad på året som 
kommunen börjar ta emot anvisade. Migrationsverket börjar anvisa i januari och mottagande 
sker två månader efter.
Samhälle och utveckling
Antal serverade måltider minskar inom alla verksamheter. Alla verksamheter har fortsatt varit 
drabbade av Covidpandemin under årets första månader.
Antal serverade luncher inom gymnasieskola tertial 1 är lägre än plan för perioden. Ökad 
covidsmitta de första månaderna påverkar utfallet. 
Vi ser en fortsatt trend av minskade antal lunchgäster i skolrestaurangen. Tillsammans med 
skolan ser måltidsverksamheten över eventuella bidragande orsaker till minskat antal ätande. 
Utifrån analysen genomförs gemensamma åtgärder för att få fler elever att äta i skol-
restaurangen.
Serverade luncher under tertial 1 inom äldreomsorg är lägre än plan för perioden. Bidragande 
orsaker är beläggning på boenden och pandemiläget under de första månaderna.
Antal serverade måltider specialkost/anpassad kost är lägre än plan för perioden. Från och 
med hösten 2021 har vi infört digital ansökan av specialkost/anpassad kost. Det har 
möjliggjort en bättre uppföljning av varje ansökan och har troligtvis påverkat att antalet 
specialkost har minskat. Ett kontinuerligt förbättringsarbete med digitaliseringsprocessen för 
ansökan av specialkost pågår samtidigt som ett fortsatt arbete i verksamheterna genomförs för 
att minska antalet specialkost.
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Nu när Covidrestriktionerna har tagits bort och all verksamhet pågår som vanlig igen, har 
även elförbrukningen kommit upp till en högre nivå än föregående år. Vi har även haft en lång 
och kall vinter, vilket påverkat förbrukningen jämfört med 2020 som var en varm vinter. 
Några nya objekt (t.ex. inhyrda moduler och vandrarhemmet) har tillkommit, vilket också har 
bidragit till ökningen.

Trygghet och stöd
Vuxenenheten
Antal vårddagar institution 21- år
2022 rapporteras under denna volymtalet institutionsvård (LVM) samt dygn på (HVB). 
Tidigare har HVB rapporterats under volymtal externt boende.
Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år
I detta volymtal ingår inte placeringar på (HVB) som är gjorda utifrån ett vårdbehov hos 
klienten utan enbart placeringar som är gjorda utifrån hemlöshet.
Hemtjänst
Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat med cirka 8% för perioden (jan-april) jämfört 
med samma period 2021. Antalet brukare med hemtjänstinsatser och timmar per brukare har 
ökat jämfört med föregående år.
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4 Personal

4.1 Personal

4.1.1 Anställda

Beskrivning

Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/12.
Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad (dvs timavlönade ingår ej).
Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid.

 Utfall 1/4 2022 Utfall 1/4 2021

Antal anställda, kvinnor 3 058 3 044

Antal anställda, män 729 700

Antal årsarbetare, kvinnor 2 933 2 896

Antal årsarbetare, män 707 679

4.1.2 Arbetade timmar

Beskrivning

Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal. 
Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

 Utfall 1/4 2022 Utfall 1/4 2021

Månadsavlönade (antal timmar) 1 804 600 1 824 597

Mer/övertid (antal timmar) 24 483 17 083

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 1 415 182 1 433 043

Månadsavlönade, män (antal timmar) 389 417 391 554

Timavlönade (antal timmar) 161 514 162 985

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 117 791 119 909

Timavlönade, män (antal timmar) 43 722 43 076

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda 
timmar (%) 8,1% 8,1%

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda 
timmar, kvinnor (%) 7,6% 7,7%

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda 
timmar, män (%) 10% 9,8%
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4.1.3 Sjukfrånvaro

Beskrivning

Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmar av ordinarie antal arbetstimmar.
Varav sjukfrånvaro >=60 dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. 
Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11

 Utfall 1/4 2022 Utfall 1/4 2021

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 11,9 10,1

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 12,9 11,2

Sjukfrånvaro (%) - Män 7,8 5,5

Ålder <= 29 år (%) 10,1 8,4

Ålder 30-49 år (%) 11,1 9,5

Ålder >= 50 år (%) 13,1 11,2

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 4 3,6

4.1.4 Sjuklönekostnad

Beskrivning

Här redovisas arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen 
fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro.

Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11

 Utfall 1/4 2022 Utfall 1/4 2021

Sjuklönekostnad Kronor 20 416 560 15 226 232

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 17 109 129 13 233 193

Sjuklönekostnad kronor, män 3 307 471 1 993 039

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 8 217 681 6 268 640

Summa 28 634 281 21 494 872

4.2 Kommentar av utfall
 
Antal Anställda
Antal anställda har ökat med 43 personer från föregående års mätning. 80,8 procent av våra 
anställda består av kvinnor och 19,3 procent av män. Det är en liknande fördelningen som 
finns i andra kommuner i Sverige.
Antal Årsarbetare
Antal årsarbetare har ökat med 65 årsarbetare. En ökning över tid kan också ses vilket har ett 
samband med att sysselsättningsgraden ökat.
Sysselsättningsgraden för förvaltningen mäts en gång om året i samband med bokslutet. Inom 
sektorn Trygghet och stöd där det finns flest deltidsanställda, mäts sysselsättningsgraden även 
tertialvis och där ses en ökning med 0,6 procentenheter under T1 2022.
I ett centralt kollektivavtal mellan Kommunal och SKR ska arbetsgivaren planera för hur 
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andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka och bli norm. Arbetet med Heltidsresan 
förväntas leda till lägre andel tid utförd av timavlönade på sikt. Detta visar sig inte i statistiken 
än eftersom pandemin fortfarande påverkar våra sjuktal och sjukfrånvaron var hög under T1.
När fler medarbetare arbetar heltid minskar rekryteringsbehoven, samtidigt som jobben blir 
attraktivare. Rätten till att arbeta heltid är en jämställdhetsfråga och det ger också större 
möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning.
En enkät om intresset för heltid skickades till medarbetare inom Kommunals avtalsområde i 
alla sektorer. I svaren framgick att många som har en heltidsanställning arbetar och vill arbeta 
deltid, främst av: ”privata skäl/fritid/familj”, ”egen hälsa” eller ”arbetsbelastning/arbetsmiljö”. 
Arbetsgivaren och Kommunal fortsätter att diskutera frågor angående Heltidsresan i en 
tillfällig samverkansgrupp. För att följa utvecklingen följs även genomsnittlig 
sysselsättningsgrad upp årsvis.
Antal arbetade timmar
Antal timmar för månadsavlönade har minskat med 1,1 procent (19 997 timmar) från 
mätningen i T1 2021.
Antal timmar som utförs av timavlönad personal har minskat med 0,9 procent (1471 timmar) 
under samma period.
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar mäter 8,1 
procent, vilket är samma som mätningen för föregående år. Detta beror på att det varit svårt 
att få in ersättare vid hög sjukfrånvaro bland både ordinarie och timavlönad personal vilket 
även förklaras med ökningen av övertid/mertid med 7400 timmar (43,3 procent)
Sjukfrånvaro och sjuklönekostnader
Pandemin är fortsatt en förklaring till höga sjuktal. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,8 
procentenheter jämfört med T1 2021. Sjukfrånvaron för T1 2022 är 11,9 procent vilket är den 
högsta mätningen i en mätperiod sedan pandemins början. Sjukfrånvaron är högst bland 
kvinnor (12,9 procent). Störst ökning kan dock ses hos män som ökat med 2,3 procentenheter 
sedan föregående års mätning och visar 7,8 procent. Sjukfrånvaron har ökat i alla 
ålderskategorier även om ökningen, och sjukfrånvaron, är högst för medarbetare över 50 år 
(13,1 procent). Timavlönades sjukfrånvaro ingår inte i statistiken av den totala sjukfrånvaron 
men inkluderas i sjuklönekostnaderna.
Sjuklönekostnaderna, den del som arbetsgivaren ersätter, har ökat med 5,2 miljoner (34 
procent) jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för sjuklön redovisas 
eftersläpande i förhållande till sjukfrånvarostatistiken vilket gör att det inte är en rät linje 
mellan sjukfrånvaro och sjuklönekostnader. Personalomkostnader kopplade till 
sjuklönekostnaderna (lagstadgade avgifter, försäkringar, pensionspåslag och lokalt påslag för 
personalvård) har ökat med 1,9 miljoner (31,1 procent) mot föregående års period. 
Kostnadsökningarna beror på att sjukfrånvaron varit högre än föregående år. Kommunen har 
fått 19 mkr i statligt bidrag för ökade sjuklönekostnader under T1.
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5 Ekonomi

5.1 Finansiell rapport
Enligt riktlinjerna för den finansiella verksamheten ska rapportering ske till kommunstyrelsen 
varje tertial.
Målsättningen är att

 kommunkoncernen ska hålla god betalningsberedskap
 Kommunen ska finansiera sina helägda bolag
 All långfristig upplåning ska grundas på beslut fattade av kommunfullmäktige
 Upplåning ska ske till betryggande säkerhet och utan spekulativa inslag

Ränteutveckling
Riksbankens styrränta, ”reporäntan” uppgick till 0% den siste april. Den förändrades den 4 
maj till 0,25% procent. Den genomsnittliga räntesatsen för koncernen ligger kvar på samma 
nivå som tidigare det vill säga 0,81%

Låneskuld
Låneskulden har inte förändrats under årets fyra första månader och uppgår till 2 336 Mkr. 
Kommunens låneskuld var den siste april 1 720 Mkr. Per den 1 juni förfaller två lån på 
sammanlagt 150 Mkr hos Kommuninvest som kommer att amorteras. Dessutom kommer 
kommunen erbjuda Kungälv Energi ett internlån om 50 Mkr i slutet av maj istället för att göra 
en upplåning på marknaden. Utlåningen till Kungälv energi sker på marknadsmässiga 
grunder.
Koncernen har 78% av sin låneportfölj hos Kommuninvest och resterande del hos Nordiska 
Investeringsbanken.

Kredit- och räntebindning
Förvaltningen bevakar att skuldportföljens genomsnittliga löptider följer gällande riktlinjer. 
Kortare genomsnittliga kredittid hör samman med att låneskulden inte längre ökar och byggs 
upp. Andelen kort kapitalbindning (förfall inom 12 månader) bör enligt policyn inte överstiga 
30%. Det nyckeltalet var siste april 35%. I och med amorteringen den 1 juni kommer 
nyckeltalet att förändras och följa riktlinjerna.
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Låneskuld, M
kr 2022-04-30 2021-12-

31
2020-12-

31
2019-12-

31
2018-12-

31
2017-12-

31
2016-12-

31

Extern 
låneskuld, Mkr

2336,0 2 336,0 2 476,0 2 529,0 2 704,0 2 174,0 1 626,0

Varav 
vidareutlåning
, Kungälv 
Energi AB

496,0 496,0 461,0 459,0 444,0 444,0 446,0

Varav 
vidareutlåning
, BOKAB

120,0 120,0 70,0 70,0 70,0 70,0 0,0

Genomsnittlig 
räntesats

0,81% 0,80% 0,83% 0,95% 0,85% 1,35% 1,42%

Jfr reporänta 0,25% 0,00% 0,00% -0,25% -0,50% -0,50% -0,50%

Genomsnittlig 
kreditid, år

2,42 2,7 3,0 3,2 4,0 3,4 3,7

Genomsnittlig 
räntebindning
stid, år

2,3 2,1 2,6 2,8 3,1 2,9 2,6

Swap-
kontrakt, Mkr

1040 1070 1 050,0 1 100,0 960,0 820,0 600,0

 
Likviditet
Kommunkoncernens likvida behållning har ökat från årsskiftet och uppgick vid månadsskiftet 
april/maj till + 490 Mkr. Kungälv energi och Räddningstjänstförbundet utnyttjar krediter 
medan Kungälvs kommun har en hög behållning. Förvaltningen bevakar möjligheter till 
amortering av låneskulden, vilket kommer att ske den 1 juni om 150 Mkr vilket kan hanteras 
inom befintlig likviditet.

Likviditet, Mkr 2022-04-
30

2021-12-
31

2020-12-
31

2019-12-
31

2018-12-
31

2017-12-
31

Kungälvs kommun 558,2 370,2 272,4 60,7 278,1 134,5

Kungälv Energi AB -63,4 -70,0 -68,2 -52,9 -57,6 -59,7

BOKAB 6,2 -6,8 21,6 26,7 30,3 -12,2

BORF -10,3 -4,3 -6,3 -5,0 -5,5 -5,4

Bagahus AB -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 3,5

AB Kongahälla 0,1

Total 490,5 288,7 219,1 29,1 244,9 60,7
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5.2 Prognos årets resultat 2022

Kommunen, Mkr Prognos 
2022

Budget 
2022 Avvikelse

Verksamhetens nettokostnad -2878,0 -2944,7 66,7

Skatter och statsbidrag 3140,0 3062,7 77,3

Finansiella nettokostnader -28 -28 0

Årets resultat 234,0 90,0 144,0

Prognosen för årets resultat är 234 Mkr att jämföras med budgeterade 90 Mkr. I resultatet 
ingår exploateringsintäkter med 115 Mkr, vilket är 65 Mkr mer än budgeterat.
Skatteintäkterna fortsätter att ha en positiv utveckling jämfört med budget + 77,3 Mkr. 
Prognoserna visar på en positiv utveckling av konjunkturen men det finns fortsatt stora 
osäkerheter i utvecklingen. Förvaltningen följer Sveriges kommuner och regioners prognoser 
avseende skatteunderlagets utveckling.
Med ovanstående prognos kommer balanskravet och de finansiella målen att uppnås.
Sektorerna och staben redovisar tillsammans ett mindre överskott +1,7 Mkr. 
Prognosen för sektorerna och staben är - 17,1 mkr, vilket till största delen är hänförligt till 
myndighet inom Trygghet och stöd. Underskottet kompenseras av ett bidrag för hög 
sjukfrånvaro på 19 Mkr.
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5.3 Driftredovisning Stab

5.3.1 Stab

Tkr
Utfall 

tertial 1 
2022 Budget

Prognos 
helår

Budget 
helår

Avvikelse 
helår

Kommungemensamma kostnader -10 379 -68 939 -187 816 -206 816 19 000

HR -13 312 -12 484 -37 451 -37 451 0

Kansli Juridik Överförmyndare -13 212 -18 798 -56 292 -56 292 0

Ekonomi och kvalitet -7 063 -8 489 -25 066 -25 466 400

Summa -43 966 -108 710 -306 625 -326 025 19 400

Stabens budgetavvikelse prognostiseras till 19,4 Mkr.
Under staben budgeteras förvaltningsgemensamma kostnadsökningar för lönerörelsen, ökad 
volym dvs fler barn/elever/brukare samt driftkostnadskonsekvenser av investeringar.
På grund av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. 
Kommunen har fått 19 mkr i kompensation för höga sjuklönekostnader under perioden 
december 2021 - mars 2022. Intäkten läggs som en positiv budgetavvikelse i prognosen.
Inför rambudgeten 2022 utgick förvaltningen från SKR´s prognoser för KPI. Uppräkningen 
till budget 2022 var 1,5 %. Inflationstakten i mars 2022 steg till 6,1 % vilket är den högsta på 
på över 30 år. Det är framförallt el- och drivmedelskostnaderna som har ökat men även priser 
för livsmedel har ökat. Kommunerna behöver räkna med att ta emot flyktingar till följd av 
kriget i Ukraina. Regeringen har lovat kompensation för flyktingboende men kommunen ska 
även erbjuda plats inom skolan. Av denna anledning har förvaltningen tagit höjd för 
oförutsedda kostnader i sin prognos.
Kommunen har i budgeten avsatt särskilda medel för ökad digitalisering. Under året arbetar 
förvaltningen med att digitalisera bygglov, införa nytt system för bokning och uthyrning av 
lokaler samt att höja kommunens IT-säkerhet.
Stabens enheter förväntas ha en budget i balans vid årsskiftet. Ekonomi- och kvalitetsenheten 
redovisar ett mindre budgetöverskott vilket är hänförligt till lägre personalkostnader.
Konsulttjänster uppgår tom april uppgår till 1 521  tkr vilket i huvudsak avser geotekniska- 
och arkeologiska utredningar för Hallarena Yttern samt konsultkostnader för Hemsöprojekt.
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5.4 Driftredovisning Trygghet och stöd

5.4.1 Trygghet och stöd

Tkr
Utfall 

tertial 1 
2022 Budget

Prognos 
helår

Budget 
helår

Avvikelse 
helår

Sektorchef -21 569 -9 682 -29 048 -29 048 0

Myndighet -72 159 -73 153 -234 637 -219 637 -15 000

Försörjningsstöd -7 898 -7 000 -21 000 -21 000 0

Sociala resurser -17 134 -18 875 -56 608 -56 608 0

Vård och omsorgsboende -68 942 -67 801 -207 672 -207 672 0

Stöd i ordinärt boende -66 930 -74 223 -222 667 -222 667 0

Hälso- och sjukvård -28 180 -33 169 -100 340 -100 340 0

LSS-boende & daglig verksamhet -83 692 -84 483 -253 438 -253 438 0

Nyanlända -1 087 -1 071 -3 200 -3 200 0

Summa -367 591 -369 457 -1 128 610 -1 113 610 -15 000

Sektor Trygghet och stöd prognostiserar ett underskott på -15,0 Mkr.
Ökade kostnader för barn och ungdomsvård 0-20 år, både placeringskostnader och 
volymökning. Flertalet åtgärder har påbörjats för att utveckla nya arbetssätt och 
hemmaplanslösningar.
Ökade kostnader för vuxna med missbruksproblem. Kostnaderna avseende missbruksvården 
är fortsatt höga i relation till budget. Verksamheten har flera pågående LVM som är 
kostnadskrävande och den yttersta insatsen. Verksamheten är behov av mer förebyggande 
arbete kring missbruksvården där verksamheten tillsammans med verksamhetsområde Sociala 
resurser planerar kring fler insatser.
Kostnaderna för personer som står långt från bostadsmarknad är fortsatt hög. Effektiviseringar 
har gjort att kostnadsutvecklingen bromsat in men på grund av volymökningar ligger 
kostnaden kvar på fortsatt hög nivå. Planering och genomförande av ytterligare åtgärder 
pågår.
Kostnaderna för skyddat boende har ökat. Genom kompetensutveckling och satsning på 
problematiken med våld i nära relationer har verksamheten blivit bättre på att identifiera och 
erbjuda stöd till de utsatta.
Ovan nämnda områden bedöms i nuläget generera ett underskott på -15,0 Mkr.
Sektorn har fortsatt kostnader kopplade till Covid-19 i form av ökade personalkostnader för 
hantering av skyddsmaterial och smittskyddsarbete samt inköp av skyddsutrustning och annat 
förbrukningsmaterial. Totalt för sektorn är de uppskattade merkostnaderna till och med april 
4,8 Mkr. Sektorn följer fortsatt utvecklingen av smittan.
Under 2021 fick sektorn engångsintäkter avseende ansökningar Covid-kostnader för 2020. 
Statsbidraget ”God vård och omsorg äldre” var 2021 ett generellt riktat statsbidrag som ej 
skulle återbetalas. Då tillsatta tjänster inte fick helårseffekt genererade detta ett överskott 
2021, som dels kunde täcka merkostnader för Covid ute i verksamheterna. 2022 kommer 
satsningarna få helårseffekt och sektorn är annars återbetalningsskyldig för den del av 
statsbidraget som inte skulle användas.
Utmaningar 2022:
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Enligt centrala avtal sänks heltidsmåttet för natten från och med 1 april från 36 timmar till 34 
timmar.
Kostnaden för vissa köpta varor, till exempel drivmedel, el och livsmedel har ökat.
Bemanningssituationen under sommaren är ansträngd, bland annat inom Stöd i ordinärt 
boende.
Sektorn har under januari-april haft konsultkostnader på 1339 tkr. Kostnaden för samma 
period föregående år uppgick till 1827 tkr. Kostnaderna för inhyrd personal i form av 
sjuksköterskor uppgår till och med april månad till 569 tkr. Samma period 2021 fanns inga 
kostnader för inhyrda sjuksköterskor.

5.5 Driftredovisning Samhälle och utveckling

5.5.1 Samhälle och utveckling

Tkr
Utfall 

tertial 1 
2022 Budget

Prognos 
helår

Budget 
helår

Avvikelse 
helår

Sektorchef -20 995 -21 587 -62 268 -64 768 2 500

Projektenheten -660 -1 732 -2 695 -5 195 2 500

Service 1 049 61 0 0 0

Lokaler och anläggningar -33 228 -27 394 -86 973 -74 473 -12 500

Teknik -16 500 -29 145 -77 841 -78 841 1 000

Planering och myndighet -3 337 -10 682 -31 560 -32 060 500

Summa -73 671 -90 479 -261 337 -255 337 -6 000

Sammanfattningsvis lämnar Sektor Samhälle & Utveckling en något försämrad prognos mot 
budget. Underskottet beror till största delen på osäkerheten kring livsmedels-, el- samt 
drivmedelskostnader under 2022. Den största potentiella risken för ytterligare underskott 
ligger inom VO Lokaler & Anläggningar gällande Akut felavhjälpande underhåll.
Sektorchef
Prognosen visar ett överskott på +2,5 mkr. Det beror på att alla planerade utredningar och 
förstudier inte kommit i gång. En del av de planprogram/omvandlingsplaner som är pågående 
har stött på problem, vilket har gjort att de stannat av i perioder och därmed dragit ut på tiden. 
Därav råder det osäkerhet om kostnaderna kommer att arbetas upp under året.
Projektenheten
Prognosen är ett överskott på +2,5 mkr. Det beror på vakanser såsom tjänstledighet, 
föräldraledighet etc.
Service
VO Service lämnar en prognos på ett underskott på -2 mkr, det beror på ökade 
livsmedelskostnader. Prognosen ingår i Bildning & Lärandes prognos.
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Lokaler & Anläggningar
Lokaler & Anläggningar prognostiserar ett underskott på -12,5 mkr. Det avser främst 
prisökningar för el och drivmedel, vilket uppskattas till -10 mkr för helåret. Den resterande 
delen avser (-2 mkr) underhållsarbete på konstgräset på Yttern, -0,2 mkr kostnader för 
anläggandet av konstgräset på Munkegärdes plan, samt -0,3 mkr för mindre åtgärder på övriga 
idrottsplatser och ökade personalkostnader inom Fritid drift efter hög sjukfrånvaro under 
våren.
I dagsläget finns inget underskott för Akut felavhjälpande underhåll och finns inte inräknat i 
lagd prognos.

Teknik
Förändrade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning avseende 
parkeringsfriköp medför en ökad intäkt vilket ger en positiv påverkan på prognosen för 
Parkering med +1 mkr.
Utfallet april visar på ett positivt resultat jämfört med budget vilket är normalt för sektorn. 
Det finns flera verksamheter med stora säsongsvariationer exempelvis parkverksamheten och 
hamnen. Planerat underhåll inom både trafik, gata, park utförs till merparten from april och 
framåt. Det beror på att årsinbetalda intäkter redovisas i sin helhet nu men avser hela 2022.

Planering & Myndighet
Prognosen är i nuläget en positiv avvikelse med +0,5 mkr. Antal inkomna ärenden till 
Bygglovenheten fortsätter att ligga på en hög nivå och ger högre intäkter än budgeterat.
Enheten har infört ett nytt, digitalt arbetssätt och ett nytt ärendehanteringssystem har 
implementerats. Det höga trycket på byggandet, införande av det nya systemet och initiala 
svårigheter med detta i kombination med ett antal ledigheter på enheten har dock lett till något 
förlängda handläggningstider. Kommunen klarar fortfarande att leverera inom lagkrav.
Konsultkostnaderna uppgår till 2,8 Mkr för perioden jämfört med motsvarande period 
föregående år på 1,7 Mkr. Ökningen beror bland annat på kostnader för juridisk konsultation 
och kostnader för implementering och förbättringar av elektroniskt system för 
biljettförsäljning på Marstrandsfärjan.

5.5.2 Renhållning och VA

Tkr Utfall tertial 1 
2022 Budget Prognos helår Budget helår

Avvikelse 
helår

Renhållning 827 -134 -53 700 -53 700 0

VA-teknik -4 207 -1 148 -3 000 -5 000 2 000

Summa -3 380 -1 282 -56 700 -58 700 2 000

VA verksamheten prognostiserar 5 mkr minus jämfört med budget som är 3 mkr minus. 
Orsaken är de höga elpriserna som kostar verksamheten 1 mkr mer för perioden jan till april i 
år än motsvarande period förra året. VA verksamheten kommer också få högre 
avskrivningskostnader för året än budgeterat på ca 2,7 mkr. I perioden är brukningsavgifterna 
lägre än budget men ökar under sommarhalvåret bedömningen i dagsläget är att intäkterna 
kommer följa budget på helår.
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5.6 Driftredovisning Bildning och lärande

5.6.1 Bildning och lärande

Tkr
Utfall 

tertial 1 
2022 Budget

Prognos 
helår

Budget 
helår

Avvikelse 
helår

Sektorgemensamt -32 286 -36 603 -108 791 -109 791 1 000

Förskola och pedagogisk omsorg -32 286 -36 603 -357 219 -358 219 1 000

Grundskola och fritidshem åk F-6 -140 215 -148 543 -444 322 -445 322 1 000

Grundskola åk 7-9 -57 183 -61 551 -184 619 -184 619 0

Gymnasium -57 183 -61 551 -184 619 -184 619 0

Kultur -10 247 -13 894 -41 635 -41 635 0

Kompetenscentrum -7 987 -10 815 -32 146 -32 446 300

Summa -337 387 -369 560 -1 353 351 -1 356 651 3 300

Bildning och lärande eftersträvar en långsiktigt hållbar nettokostnadsutveckling och räknar 
med ett överskott på 3,3 Mkr vid årets slut. De omställningar som har genomförts under 
föregående år har uppnått full ekonomisk effekt.

Till hösten sker en verksamhetsförändring i samband med att en ny förskola, Nordtag, öppnar 
i Ytterby. Barnen på Sparrås förskola flyttar till nya förskolan och därmed övergår lokalerna 
till Sparråsskolan. Detta innebär att Sparråsskolan, som idag är en lågstadieskola årskurs 
Förskoleklass-3, succesivt kommer att utökas till en grundskola för årskurs Förskoleklass-6.
Från och med nästa läsår kommer grundsärskolan årskurs 1-6 att bli en samordnad särskola 
som kommer tillhöra Sandbackaskolan.
Andelen elever på fritidshem har under pandemin minskat. Under vårterminen 2022 är 
andelen inskrivna elever fortfarande lägre än genomsnittet före pandemin. Det är främst 
fritidshemsbarn från mellanstadiet som är färre än tidigare.
Elevantalet fortsätter att öka på högstadiet. Vissa kategorier av personal är svårt att rekrytera 
därav finns det en del vakanser på enheterna.
Gymnasiet Mimers hus har under läsåret 2021/2022 genomfört en organisationsförändring 
och är numer uppdelat i 6 enheter, tidigare 2 enheter.
Sektorn har i år fått ett statsbidrag på 6,8 Mkr från Skolverket, "Skolmiljarden", som syftar till 
att öka förutsättningen för alla barn och elever att får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. Bidraget kommer användas till stöd för elever och att stärka elevhälsan.
De ökade livsmedelspriserna i samhället gör att det finns en osäkerhet kring årets kostnader 
för skolmåltider.
Sektorn har ett nytt verksamhetsområde, Kompetenscentrum, som innehåller 
Vuxenutbildning, Arbetsmarknadsenheten samt Mottagning och introduktion för nyanlända. I 
år utökas kraven på utbildningsplikt för nyanlända som kan innebära ett ökat behov av 
personal på Vuxenutbildningen. De statliga medlen för utbildningsplikt har höjts. För 
Arbetsmarknadsenheten tas de statliga medlen för feriejobb bort.
Sektorn har under perioden januari-april konsultkostnader på 423 tkr. Det är främst kostnader 
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i samband med föreställningar och evenemang inom kulturen. Motsvarande period 2021 var 
kostnaderna 53 tkr. Skillnaden beror på fler evenemang under perioden då dessa börjar 
komma igång efter pandemin. Ett nytt verksamhetsområde, Kompetenscentrum, ingår i 
sektorn och har kostnader i form av handledning.
Skillnaden i konsultkostnader mellan mars och april är 258 tkr.
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6 Månadsuppföljning

6.1 Befolkning
 

Antalet invånare förväntas vara 49 342 stycken vid årets slut. Det är en ökning med 2,2% eller 
1071 personer. Till och med mars har 48 462 personer flyttat in.
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6.2 Sysselsättning
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Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) i april 2022 var 96 personer jämfört med 172 personer 
april 2021, en minskning med 76 personer.
Antalet arbetslösa (16-64 år) i april 2022 var 860 personer jämfört med 1093 personer april 
2021, en minskning med 233 personer.

6.3 Ekonomimått

Tkr
Utfall Jan 

2022
Utfall Feb 

2022
Utfall Mar 

2022
Utfall Apr 

2022

Nettoinvestering -3 724 -20 758 -55 641 -68 336

Låneskuld (Mkr) -2 336 -2 336 -2 336 -2 336

Konsultkostnader drift -1 212 -2 650 -5 056 -7 523

Konsultkostnader investering -1 348 -2 633 -5 208 -7 318

Konsultkostnader exploatering -50 -174 -292 -388

Utfallet för nettoinvesteringarna t o m april var 68,3 Mkr vilket motsvarar 11 procent av 
budgeten Investeringsbudgeten för 2022 ligger på 620 Mkr.
Låneskulden kommenteras i stycket om den finansiella rapporten
Konsultkostnader kommenteras under respektive sektor.

6.4 Försörjningsstöd

 

Utfall 
Dec 

2021

Utfall 
Jan 

2022

Utfall 
Feb 

2022

Utfall 
Mar 

2022

Utfall 
Apr 

2022

Nettokostnad försörjningsstöd, exklusive 
nyanlända (Tkr) 1 920 1 974 1 917 2 232 1 804

Försörjningsstöd, antal ärenden (exklusive 
nyanlända) 331 325 344 330 329

I tabellen över försörjningsstöd, antal ärende redovisas samtliga pågående ärenden, exklusive 
nyanländ. I den siffran förutom de som har fått utbetalning:

 alla ärenden som har fått avslag på ansökan och inte fått någon utbetalning för 
perioden

 återkrav som inte är reglerade och därför ligger ärendet öppet
 ärenden där ansökan inte har inkommit men det är oklart om klienten kommer att 

ansöka igen. I dessa fall ligger ärendet öppet i två månader innan vi avslutar ärendet 
på grund av att klienten inte hört av sig

 ärenden som ligger öppna i avvaktan på dom från förvaltningsdomstolen när klienten 
har överklagat beslut och sedan inte beviljas bistånd under tiden

Antalet pågående ärenden har därför inte ett rakt samband med kostnaderna för utbetalt 
försörjningsstöd.
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6.5 Nyanlända

 

Utfall 
Dec 

2021

Utfall 
Jan 

2022

Utfall 
Feb 

2022

Utfall 
Mar 

2022

Utfall 
Apr 

2022

Utbetalt försörjningsstöd, Nyanlända (Tkr) -105 -75 -123 -126 -84

Antal mottagna nyanlända 1 10 20 4 0

Antalet familjer i tillfälligt boende 202 202 202 202 202

Antal personer i etablering (2 år) 201 193 187 188 189

6.6 Antal hemtjänsttimmar

 
Utfall Jan 

2022
Utfall Feb 

2022
Utfall Mar 

2022
Utfall Apr 

2022

Totalt antal timmar i hemtjänsten 37 265 33 066 36 856 35 791

Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat med cirka 8% för perioden (jan-april) jämfört 
med samma period 2021. Antalet brukare med hemtjänstinsatser och timmar per brukare har 
ökat jämfört med föregående år.
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K U N G L V NÄ R EN ER G I A B 2022
T k r

[TO TAL Utfa ll Utfa l l Pe ri o d i s e rad b u d g e t B ud g e t Pro g n o s

j a n -ap ril 202 2 j a n -a p r i l 202 1 2022 2022 2022

IN TÄ K T E R
E lp ro d u k t io n , v i n d k raft 1 3 11 788 9 17 2 682 3 200
E lc e rt if ik at , v i n d k r aft 4 5 10 29 12
Fas t av g ift , e l h a n d e l 1 0 11 104 2 980 2 94 0 3 050
Rö r l ig t p r is , e l h a n d e l 50 64 2 2 6 6 19 19 64 8 4 7 0 13 110 000

Fas t p ris , e l h a n d e l 8 26 7 6 232 8 334 19 890 20 500

S o lce l le r 2 859 1 4 19 2 900 8 700 8 700
L ad d i n f ra 117 0 100 300 1 000

64 2 1 1 3 6 10 5 3 2 8 8 9 8 1 5 54 14 6 4 6 2
KO S T NA D E R
In k ö p e l 6 2 64 7 3 2 54 0 26 6 16 64 120 135 000
E l c e rt ifi k at 6 1 75 98 235 150

Ö v r ig a ex t e r n a k o s t n ad e r 1 0 12 954 1 139 3 4 19 3 4 00

S o lc e l le r & lad d i n f ra 3 025 1 44 8 3 757 11 27 1 10 500
A v s kriv n ing a r 3 11 296 360 1 08 1 1 08 1

6 7 0 56 3 5 3 13 3 1 9 7 0 8 0 12 6 1 5 0 13 1

RÖ R E L S E R ES U L TA T -2 8 4 5 7 9 2 9 19 1 4 2 8 -3 6 6 9

F INA NS . N ETT O KO S T NA D 332 262 304 9 1 1 866

R ES U L TA T FÖ R E B O K S .DI S F -3 177 530 615 517 -4 535

T IL L FÖ R DA M E D E L -2 86 6 8 2 6 9 75 1 5 9 8 -3 4 54

INV ES T E R INGA R 2 63 9 0 1 6 67 5 0 00 5 000

Finansieringsnett o -5 5 0 5 8 2 6 -6 92 -3 4 0 2 -8 4 54

www. kungalvenergi.se eriergte'
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IELHA NDEL Utfa ll Utfa ll Perio d iserad b udget Budget Prognos

jan-ap ril 2022 j an-ap ril 2021 2022 2022 2022

INTÄKTER
Fast avg ift 1 0 11 1 042 980 2 940 3 050
Rörligt pris 50 642 26 6 19 19 648 47 0 13 110 000
Fast pris 8 267 6 232 8 334 19 890 20 500

59 920 33 893 28 962 69 843 133 550

KOSTNA DER
Inköp el 62 647 32 540 26 6 16 64 120 135 000
Elcert ifikat 6 1 75 98 235 150
Övriga externa kostnader 627 647 820 2 460 2 400
Avskrivningar 73 58 122 367 367

63 408 33 320 27 656 67 182 137 917

RÖRELSERESULTAT -3 488 573 1 306 2 661 -4 367

FINANS. NETTOKOST NAD 0 0 42 125 80

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. -3 488 573 1 264 2 536 -4 447
T ILLFÖ RDA M EDEL -3 415 631 1 386 2 903 -4 080

INV EST ERINGAR 2 639 0 1 667 5 000 5 000
Finansieringsnetto -6 054 63 1 -28 1 -2 097 -9 080

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser  Elhandel
Budgeterat resultat helår:   2 536 Tkr

period:   1 264 Tkr 
Utfall: period: - 3 488 Tkr
Prognos 0430: helår: - 4 447 Tkr

Budgetavvikelser
Intäkter
+ 31 000 Tkr Rörliga elavtal på grund av extremt höga spotpriser
Övriga intäkter enligt budget.

Kostnader
+ 36 000 Tkr Höga inköpspriser på el på grund av mycket volatila priser som gett högre 
profilkostnader, upp till 10 öre/kWh mot tidigare 0,1-0,2 öre/kWh sen avregleringen 1996.
- 35 Tkr Ännu lägre elcertifikatkostnader.
- 190 Tkr Något mindre marknadsaktiviteter.
 
Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
Högre påslag för profilkostnaderna på våra fasta avtal, för att klara de nya tvära kasten på 
elpriset över dygnet och mellan dagarna som inte funnits tidigare på elmarknaden. Ökad 
risk inom elhandel.
Höja påslaget på de rörliga avtalen med 1 öre/kWh.
Sänka produktionsavtalen till spotpris utan påslag för mikroproducenterna.
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Resultat, tkr Jan-
dec 

2021  

Jan 
2022

Febr 
2022

Mars 
2022

April 
2022

Summa
Jan 2021-
april 2022

Utfall 
elhandel

-2 067 -880 -935 -1 177 -496 -5 555

Budget 
elhandel

2 005 363 363 306 274 3 311

Ekonomi
Kungälv Närenergi - elhandel 
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser Elhandel
Budgeterade investeringar helår: 5 000 Tkr

period: 1 667 Tkr
Utfall: period: 2 639 Tkr
Prognos 0430: helår: 5 000 Tkr

Tillkommande investeringar, ej budgeterad;
- 

Senarelagda;
- 

Kostnader utöver/under budget;
- Följer projektkalkylen på Solrosen 2 och våra nya 1 150 solpaneler för uthyrning.

 
Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
.
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[VINDKRAF T Utfall Utfall Pe riodise rad budget Budget Prognos

jan -ap ril 2022 jan-april 2021 2022 2022 2022

INTÄKTER
Elproduktion 1311 788 917 2 682 3 200
El certif ikat 4 5 10 29 12

1 315 793 927 2 711 3 212

KOSTNADER
Övriga externa kostnader 385 307 320 959 1 000
Avskrivningar, vindkraft 238 238 238 714 714

623 545 558 1 673 1 714

RÖRELSERESULTAT 692 248 369 1 038 1 498

FINANS. NETTOKOSTNAD 332 262 262 786 786

RESULTAT FÖRE BOKS.DI 360 -14 107 252 712
TILLFÖRDA MEDEL 598 224 345 966 1 426

INVESTERINGAR 0 0 0 0 0
Finansieringsnetto 598 224 345 966 1 426

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser  Vindkraft
Budgeterat resultat helår: 252 Tkr

period: 107 Tkr
Utfall: period: 360 Tkr
Prognos 0430: helår: 712 Tkr

Budgetavvikelser
Intäkter - Kostnader
+ 380 Tkr i ökade intäkter på grund av mycket höga spotpriser i början av året. Stark 
inledning av året gör att vi ligger på 106 % av produktionsbudgeten.            
   
-  130 Tkr Högre ränte- och underhållskostnader.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
Fortsatt fokus på hög tillgänglighet.
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lso LCELLER& LADDINFRA Utfall Utfall Periodiserad budget Budget Prognos

jan-april 2022 jan-april 2021 2022 2022 2022

INTÄKTER

Solceller 2 859 1 419 2 900 8 700 8 700
Ladd infra 117 0 100 300 1 000

2 976 1 419 3 000 9 000 9 700
KOSTNADER
Övriga externa kostn, solceller & laddinf ra 3 025 1 448 3 757 11 271 10 500

3 025 1 448 3 757 11 271 10 500

RÖRELSERESULTAT -49 -29 -757 -2 271 -800

FINANS. NETTOKOSTNAD 0 0 0 0 0

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. -49 -29 -757 -2 271 -800
TILLFÖRDA MEDEL -49 -29 -757 -2 271 -800

INVESTERINGAR 0 0 0 0 0
Finansierings netto -49 -29 -757 -2 271 -800

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser  Solceller och Laddning
Budgeterat resultat helår:  -2 271 Tkr

period:    - 751 Tkr
Utfall: period:      - 49 Tkr
Prognos 0430: helår:    - 800 Tkr

Budgetavvikelser
Intäkter
Försäljning enligt budget på solceller med dubblad försäljning mot 2021, ökad prognos 
med + 700 Tkr på laddinfra.

Kostnader
+ 700 Tkr utökning av personal något försenad, full styrka 13 juni då vår nya säljare startar. 

Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
Vi kommer genomföra en 5 % prisökning då efterfrågan på solcellsleveranser är mycket 
stor.
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a

2022K UNGA L V ENERGI A B
Tk r

[TO TAL Utfall Utfa ll Per iod iserad budget Budget Prog nos
j an-apri l 2022 j an-ap r i l 2021 2022 2022 2022

INTÄ KTER
Rörelseintä kter Elnät 109 263 115 149 112 538 278 051 275 854
Rörelseintä kter Värm e 46 195 49 086 50 040 102 964 100 7 11
Rörelseintä kter Stad snät 14 323 12 830 13 585 4 1 090 43 600
A ns I ut n i ng savg ift er 5 535 3 878 5 750 16 850 17 300
A kt iv erat arbet e 5 663 4 783 5 333 16 000 15 400
ö vr ig a intä kt er 4 36 1 2 714 3 911 11 798 9 652

185 340 188 440 19 1 157 4 66 753 462 5 17

KOSTNADER
Transiter ing sko stnad 11 134 11 189 10 279 23 110 23 110
In kö p fö r lust energ i 5 564 4 179 3 730 8 924 14 000
Bränslekost nad er 17 102 18 283 17 793 34 738 35 400
ö vr ig a ext ko st nader 71 766 77 695 8 1 364 209 823 207 252
Person alko st nad er 24 084 23 833 25 469 78 973 76 622
A vskriv n ing ar/ Nedskr iv n ing ar 21 422 20 562 20 782 62 347 62 182

15 1 072 155 741 159 4 17 4 17 9 15 4 18 566

RÖRELSERESULTAT 34 268 3 2 6 99 3 1 740 48 838 43 951

FINA NS. NETTOKOSTNAD 2 255 2 255 2 155 6 464 6 900

RESUL TAT FORE BOKS.DISP. 32 013 30 444 29 585 42 374 37 051
TILLFÖRDA MEDEL 53 4 35 5 1 006 50 367 104 72 1 99 233

INVESTE RINGA R 5 1 560 34 9 60 6 6 6 33 199 900 197 600
Finans ieringsnett o 1 875 16 046 -16 266 -95 179 -98 367

www. kungalvenergi.se eriergte'
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IELNÄT Utfall Utfall Periodis erad budget Budget Prognos
jan-april 2022 jan-april 2021 2022 2022 2022

INTÄKTER
Transiterings intäkter 52 543 53 180 51 854 131 050 132 000
Gatlj usintäkter 3 618 3 502 3 539 10 6 17 10 854
Aktiverat arbete 3 375 2 306 2 833 8 500 8 500
Anslutningsavgifter 3 236 2 025 2 850 8 550 9 200
Energiskatt 53 102 58 467 57 145 136 384 133 000
Övriga intäkter 1 832 1 304 11 60 1 4 802 4 802

117 706 120 784 119 822 299 903 298 356
KOSTNADER
Tra nsiteringskostnader 11 134 11 189 110 279 23 110 23 110

Inköp förlustenergi 5 564 4 179 3 730 8 924 114 000

Övriga ext kostnader 9 960 10 697 11 962 35 883 37 000
Energiskatt 53 102 58 467 57 145 136 384 133 000
Personal kostnader 13 189 12 782 114 199 42 597 42 700
Avskrivningar 9 677 9 068 9 428 28 284 28 284

102 626 106 382 106 743 275 182 278 094

RÖRELSERESUL TAT 15 080 14 402 13 079 24 721 20 262

FINANS. NETTOKOSTNAD 1 309 1 310 1 248 3 743 4 013

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 13 771 13 092 11 831 20 978 16 249
TILLFÖRDA MEDEL 23 44 8 22 160 21 259 49 262 44 533

INVEST ERINGAR 32 749 17 732 20 050 60 150 63 000
Finansiering snett o -9 301 4 428 1 209 -10 888 -18 467

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser AO-Elnät
Budgeterat resultat helår: 21,0 Mkr

period: 11,8 Mkr
Utfall: period: 13,8 Mkr
Prognos 0430: helår: 16,2 Mkr

Budgetavvikelser
Intäkter
• Transiteringsintäkter +0,8 Mkr ökning antal kunder
• Aktiverat arbete +0,6 Mkr ökade investeringar och eget arbete i dessa
• Anslutningsavgifter +0,4 Mkr mycket hög efterfråga
• Övriga intäkter +0,2 Mkr
• Energiskatt -4,0 Mkr

Kostnader
• Regionnät -0,9 Mkr ökning av pris efter budget klar
• Nätförluster -1,8 Mkr mycket högt elpris
• Energiskatt +4,0 Mkr
• Aktiverat arbete -0,6 Mkr se ovan
• Energikostnader (gatubelysning) -0,7 Mkr mycket högt elpris
• Entreprenader och material +2,9 Mkr periodisering ej utförda underhålls arbeten, görs under 2022
• Gemensamma kostnader -0,4 Mkr 
• Intern tid +1,2 Mkr
• Löner +0,3 Mkr

 
Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
De ökade kostnaderna för energi (Gatubelysning) och nätförluster kommer att fortsätta så länge energipriset är högt. Ger 
en minskat resultat på helår med ca 5 msek. Vi har möjlighet att öka tariffintäkter för att täcka för förlustenergin och att 
förhandla med kommunen om gatubelysningsintäkter.
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser AO-Elnät
Budgeterade investeringar helår:  60,2 Mkr

period:  20,1 Mkr
Utfall: period:  32,7 Mkr
Prognos 0430: helår:  63,0 Mkr

Tillkommande investeringar, ej budgeterad;
-

Senarelagda;
-

Kostnader utöver/under budget;
-
 
Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
-
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[VRM E Utfal l Utfal l Periodiserad budget Budget Prognos
j an-ap ri l 2022 j an-apri l 2021 2022 2022 2022

INTÄKTER
Värmeintäkter 44 735 48 003 49 151 101 464 98 047
Elpro dukti on 1 496 27 889 1 500 2 700
Utsläppsrätt er -36 1 056 0 0 -36
A kt iverat arbete 295 341 333 1 000 1 000
A nslut nin gsavg ift er 0 0 333 1 000 1 300
ö vriga int äkter 946 235 474 1 424 1 500

47 436 49 662 51 180 106 388 104 511
KOSTNADER
Brän slekostnader 10 627 12 552 12 473 21 228 20 400
Inköp fj ärrvärme 6 475 5 731 5 321 13 510 15 000
ö vriga ext kost nader 5 131 4 645 7 329 22 687 22 687
Personalkostnader 5 910 6 049 6 023 18 068 18 068

Avskrivn ingar 5 109 5 163 4 799 14 398 14 398

33 252 34 140 35 945 89 891 90 553

RÖRELS ERESUL TAT 14 184 15 522 15 235 16 497 13 958

FINANS. NETTOKOSTNAD 205 205 206 617 656

RESULTAT  FÖRE BOKS.DISP. 13 979 15 317 15 029 15 880 13 302
TILLFÖRDA  MEDEL 19 088 20 480 19 828 30 278 27 700

INVESTERINGA R 8 262 3 728 20 883 62 650 64 000
Finan si eringsnetto 10 826 16 752 -1 055 -32 372 -36 300

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser AO-Värme
Budgeterat resultat helår:  15,9 Mkr

period:  15,0 Mkr
Utfall: period:  14,0 Mkr
Prognos 0430: helår:  13,3 Mkr

Budgetavvikelser
Intäkter
• Energiintäkter och Flödesintäkter, 

(intäkter = 93%; försäljningsvolym = 88 % jan-april) - 4,5 Mkr
• Effektavgifter + 0,6 Mkr
• Elproduktion + 0,6 Mkr
• Anslutningsavgifter -  0,3 Mkr

Kostnader
• Bränslekostnader, varmår men stora prishöjningar i sept. + 1,8 Mkr
• Inköpt Fjärrvärme (GE), indexerat pris upp 17 % vinterpris - 1,2 Mkr
• Underhållsarbeten Avhjälpande och Förebyggande.  + 1,8 Mkr 

Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
Diskussion och bedömning ska göras om tidigarelagd prisökning inför 2023.
Fortsatt fokus på att anslutningsavgifter ska höjas för att få bättre kostnadstäckning.
Obs, ny basperiod för Energiindex från mars 2022, kommer påverka budget 2023
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser AO-Värme
Budgeterade investeringar helår:  62,7 Mkr

period:  20,9 Mkr
Utfall: period:  8,2 Mkr
Prognos 0430: helår:  64,0 Mkr

Tillkommande investeringar, ej budgeterad;
• Inget särskilt

Senarelagda;
• Lite utdraget i tid när det gäller Rollsbo Västerhöjd

Kostnader utöver/under budget;
• Ökad kostnad LOT 2 Panna 5 och Panna 6 
 
Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
• Fortsatt bevakning av ökade kostnader för material m.m. 
• Ev. ny konkurrensutsättning för reinvesteringsprojekt vars kalkyl ökar pga 

uppindexering markschaktavtalet
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[STADSNÄT Utfal l Ut fal l Periodiserad budget Budget Prognos
j an-april 2022 jan-apri l 2021 2022 2022 2022

Relationsavgift er intäkter 9 194 8 201 8 733 26 260 27 550

Serviceavg ift er intäkter 2 245 2 236 2 313 6 940 6 750

Svartfiber/kapacitets hyra 1 470 313 1 270 3 810 4 400

Övriga kommunikat ionsintäkter 1 635 2 080 1 360 4 080 4 900

Akt iverat arbete 1 952 2 136 2 167 6 500 5 900

Ans I utn i ngsavg ifter 2 299 1 854 2 433 7 300 6 800

Övriga intäkter 623 513 981 2 880 2 100

19 418 17 333 19 257 57 770 58 400
KOSTNA DER
Övriga ext kostnader 3 468 3 038 3 236 9 704 9 900

Personalkostnader 6 690 6 877 7 650 22 951 21 400
Avskr ivn in gar/Nedskrivningar 6 048 5 757 5 960 17 880 18 000

16 206 15 672 16 846 50 535 49 300

RÖRELSERESULTAT 3 212 1 661 2 411 7 235 9 100

Fl NANS. NETTOKOSTNAD 724 724 685 2 056 2 180

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 2 488 937 1 726 5 179 6 920
TILLFÖRDA MEDEL 8 536 6 694 7 686 23 059 24 920

INVESTERINGAR 9 038 13 032 12 233 36 700 34 000
Fin ansieringsnett o -502 -6 338 -4 547 -13 641 -9 080

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser AO-Stadsnät
Budgeterat resultat helår: 5,2 Mkr

period: 1,7 Mkr
Utfall: period: 2,5 Mkr
Prognos 0430: helår: 6,9 Mkr
Budgetavvikelser
Intäkter
• + 0,5 Mkr ökade Relationsintäkter p g a uppgraderingar till högre kapaciteter
• + 0,2 Mkr svartfiber/kapacitets affärer ökar mer än budgeterat
• - 0,2 Mkr aktiverat arbete p g a färre investeringsprojekt för driften
• - 0,3 Mkr anslutningsavgifter p g a färre anslutningar, delvis tjäle och delvis beställningar
Kostnader
• + 0,2 Mkr lägre anläggningsentreprenader p g a färre anslutningar
• + 0,4 Mkr lägre lön + arbetsgivaravgift p g a ersättare driften börjar i juni och en vakant position ännu ej tillsatt 
• + 0,3 Mkr lägre gemensamma personalkostnader
• - 0,2 Mkr lägre aktiverat arbete   

                
Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
• Höjer relationsintäkt i prognosen.
• Sänker anslutningsintäkter och personalkostnader i prognosen.
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser AO-Stadsnät
Budgeterade investeringar helår: 36,7 Mkr

period: 12,2 Mkr
Utfall: period: 9,0 Mkr
Prognos 1231: helår: 34,0 Mkr

Tillkommande investeringar, ej budgeterad;
• -

Senarelagda;
• -

Kostnader utöver/under budget;
• -

Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
Sänker investeringskostnad i prognosen då vi har utfört färre anslutningar än budgeterat 
och vi ser minskning av anslutningar under året.
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IENTREPRENAD UtfalI UtfalI Period iserad budget Budget Prognos
j an-apri l 2022 j an-april 2021 2022 2022 2022

INTÄKTER

Sålda tj änster 12 022 10 999 12 286 34 130 33 588

Övriga intäkter 445 495 898 2 692 1 792
12 467 11 494 13 184 36 822 35 380

KOSTNADER

Övriga ext kost nader 1 968 1 590 2 410 7 225 6 725

Perso nalkost nader 8 119 8 215 9 142 27 427 26 524

Avskr ivningar 588 574 594 1 785 1 500
10 675 10 379 12 146 36 437 34 749

RÖRELSERESULTAT 1 792 1 115 1 038 385 631

FINANS. NETTOKOS TNAD 17 17 16 48 51

RESULTA T Fö RE BOKS.DISP . 1 776 1 098 1 022 337 680
TILLFÖRDA MEDEL 2 363 1 672 1 616 2 122 2 080

INVESTERINGA R 0 17 1 3 233 9 700 5 900

Finans ieringsnetto 2 363 1 501 -1 617 -7 578 -3 820

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser Entreprenad
Budgeterat resultat helår:      337 Tkr

period:    1022 Tkr
Utfall: period:    1775 Tkr
Prognos 0430: helår:        583 Tkr
Budgetavvikelser

Intäkter
• Övriga intäkter (externa intäkter)

-  333 tkr Planerad försäljning av Huddig periodiserad (värde 900tkr)
-  140 tkr Lägre intäkt vinterbelysning (motsvaras av lägre kostnader konsulter)
+   70 tkr Högre intäkt uthyrning byggskåp 

Sålda tjänster (interna intäkter)
-  1300 tkr Lägre intäkt tidsskrivning p g a vakanta tjänster
+ 1125 tkr Högre lagerpåslag p g a fler och dyra materialinköp till projekt 

Kostnader
•     Övriga externa kostnader: 

    + 50 tkr Högre drivmedelskostnader
   - 180 tkr Lägre nyttjande av externa konsulter
   - 150 tkr Lägre inköp av förbrukningsmaterial

               Personalkostnader:
               +1023 tkr Lägre personalkostnader p g a vakanta tjänster, föräldraledighet mm

Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
       - Lagerpåslag för artiklar till projekt (konto 4510 samt 4525) där en artikel kostar > 50tkr sänks till 2% från 1 maj 
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Bokslut 20223-04-30, budgetavvikelser AO-Entreprenad
Budgeterade investeringar helår:  9,7  Mkr

period:  3,2  Mkr
Utfall: period:  0     Mkr
Prognos 0430: helår:  5,9  Mkr

Tillkommande investeringar, ej budgeterad;
• 0,7 Mkr Utbyte arbetsbil mätningsingenjör planeras under 2022

Senarelagda;
Under 2022
• -1,7 Mkr Tre arbetsbilar beställda, preliminär leverans höst 2022
• -2,5 Mkr Skylift beställd, preliminär leverans september 2022

Skjuts till 2023
• -5,5 Mkr Grävlastare Huddig ej beställd, leverans först 2023

Kostnader utöver/under budget;

Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
Inga
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Bokslut 2022-04-30, budgetavvikelser Gemensamma
Budgeterat resultat helår: 42,4 Mkr

period: 14,1 Mkr
Utfall: period: 14,9 Mkr
Prognos 0430: helår: 44,0 Mkr
Budgetavvikelser
Intäkter
• + 107 tsek, ökade intäkter från laddstolpar avseende el och hyra, ökad användning av stolparna
• -200 tsek, intäkter från KNE minskade p g a lägre aktivitet annonser och reklam under perioden samt försäljning av 

tid till KNE förskjutet framåt under året

Kostnader
• -140 tsek, förbrukningsinventarier ökad kostnad p g a satsning på nya datorer och dockor anpassade till    
aktivitetsbaserat kontor

• +175 tsek, annonser och reklam under perioden
•  -80 tsek, ökade kostnader telefoni p g a nytt avtal, utredning pågår
• -175 tsek, ökade kostnader IT, säkerhetsarbete samt flytt
• -270 tsek, ökade kostnader markavtal p g a debiterad retroaktiv kostnad från Kungälvs kommun
• +285 tsek, lägre kostnad för personal. Nya anställningar inom solcellsverksamheten jämt periodiserat under året 
men rekryteringar startade flera månader in på året.

• -100 tsek, ökade räntor p g a ökade marknadsräntor, trenden fortsätter under året 

Åtgärder med anledning av budgetavvikelser
Bevaka utvecklingen av marknadsräntorna.
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Resultat, tkr Resultat  
jan-april 2022

Resultat 
jan-april 

2021

Periodiserad 
budget 

2022

Budget 
2022

Prognos 
2022

TOTALT
KONCERN

28,8 31,0 30,2 42,9 32,5

Ekonomi
Kungälv Energi AB
Kungälv Närenergi AB
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Avkastning/Utdelning 
Beräkning i samband med bokslut  tertial 1 - 2022 

Totalt kapital
Totalt kapital per 2021-12-31 1 224 msek
Beräknat totalt kapital per 2022-12-31: 1 325 msek
Totalt kapital, årssnitt 1 275 msek

Rörelseresultat och avkastning på totalt kapital
Avkastning 4% innan räntor motsvarar:     51 msek, 4,0 %
Rörelseresultat enligt budget:     50 msek, 3,9 %
Rörelseresultat enligt prognos:     40 msek, 3,1 %

Resultat
Resultat enligt budget: 42 891 tsek
Resultat enligt prognos: 32 516 tsek

Utdelning enligt budget: 10 216 tsek
Utdelning enligt prognos:   7 745 tsek

Beräknad soliditet koncernen enligt prognos: 29,1% efter utdelning. 
(30,1 % utan någon utdelning).



35/22 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport - KS2022/0948-1 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport : Bokslut KE samt KN rapportering till KK inkl kommentarer till analyser

' - ..,,.  - 1 . • l - ...- - .,._ .. - _... -

/ / / , / . l · I l ij -! \ \ \ \ \ '

www.kungalvenergi.se energte



35/22 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport - KS2022/0948-1 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport : Politiska uppdrag T1 2022

Uppföljning av politiska uppdrag tertial 1
2022

Kungälvs kommun
2022-06-23



35/22 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport - KS2022/0948-1 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport : Politiska uppdrag T1 2022

Kungälvs kommun, Uppföljning av politiska uppdrag tertial 1 2022 2(38)

Innehållsförteckning
Inledning...........................................................................................................................6

Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige ...................7

Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen........................8

10. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. ........8

Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 10 ........................................................................8

15. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet ...................................................9

Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv.........................................9

Ny 2022 Förvaltningen får i uppdrag att identifiera utvecklingsområden och återkomma med 
förslag kring vad som behöver göras för att stärka verksamhetens funktionalitet och 
robusthet utifrån ett tydligt brukar- och medborgarfokus. Dialogen förs mellan förvaltning 
och utskott/beredning ...............................................................................................................9

Genomförande: Kartläggning av åtgärder för en tryggare och robustare ToS-verksamhet 
för brukare och medborgare ...............................................................................................9

Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.............12

BBL 1. Förslag på politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse. ................................................................................12

Genomförande: Fortsatt dialog sektorchef - presidium....................................................12

KoFB 2. Förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kan breddas för att nå en större mångfald och 
delaktighet. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att 
fler barn och unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv. Inkluderar reviderad kulturstrategi. .12

Genomförande: Kulturstrategi och utredning framtidens kulturskola..............................13

KoFB 3. Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn och partnerskap 
kommun/föreningar. ...............................................................................................................13

Genomförande: Utvecklingsarbete....................................................................................13

Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen .................14

5. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och otryggheten bland elever....................14

Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 5 ........................................................................14

8. Stärk Mimers Hus attraktionskraft .....................................................................................15

Genomförande: Marknadsföring och information om Mimers hus ..................................15

26. Utred framtida utbudet inom kulturskolan .......................................................................15

Genomförande: Utredning, uppdrag 26............................................................................16

Ny 2022 En plan för trygghet som bygger på en analys av skolinspektionens enkät arbetas 
fram ........................................................................................................................................16

Genomförande: Plan för trygghet i skolan........................................................................16

Ny 2022 Kulturgarantin ska inarbetas höstterminen 2022. ....................................................17



35/22 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport - KS2022/0948-1 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport : Politiska uppdrag T1 2022

Kungälvs kommun, Uppföljning av politiska uppdrag tertial 1 2022 3(38)

Genomförande: Förslag på kulturgaranti.........................................................................17

Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.......18

Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen ...........19

44. Utred tillsammans med berörda fastighetsägare hur vi lyfter hela Komarken-området och 
sänker vägen ...........................................................................................................................19

Genomförande: Extern utredning, uppdrag 44.................................................................19

50. Se över resvanor för att optimera kollektivt resande........................................................19

Genomförande: Genomföra "Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022” .....19

NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby...............................20

Genomförande: Översiktsplan för Kungälv ......................................................................20

NY 2021 Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna på kort- och lång sikt ......................20

Genomförande: Översiktsplan för Kungälv ......................................................................20

NY 2021 Genomför fördjupad översiktsplan för Kode..........................................................21

Genomförande: Fördjupad översiktsplan för Kode tätort ................................................21

Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra största industriområden i dialog 
med näringslivet och Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning efter 
översyn av den totala kollektivtrafiken. (OBS, uppdraget finns även inom staben, se sida 34)
................................................................................................................................................21

Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden ...................................................22

Ny 2022 Ta fram VA-resursplan............................................................................................22

Genomförande: VA-resursplan .........................................................................................22

Ny 2022 Prioritera VA-stamledningarnas kapacitet och säkerställ anslutningen av 
Stenungsund enligt plan. ........................................................................................................23

Genomförande: Prioritera och säkerställ VA-anslutning av Stenungsund enligt plan.....23

Ny 2022 Översyn av serviceutbudet på Marstrand och se vad kommunen måste göra själv, t 
ex fasta båtplatser och gästhamn. Finns lokala intressenter, kan ett annat upplägg öka 
delaktigheten?.........................................................................................................................23

Genomförande: Utredning av alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamn
...........................................................................................................................................24

Ny 2022 Omställning av Marstrandsfärjan till förnyelsebart drivmedel när avtal och budget 
så medger samt utred framtida elektrifiering i enlighet med överenskommelse Västtrafik...24

Genomförande: Utred och ta fram förslag för fossilfri drift av Marstrandsfärjan...........24

Ny 2022 Utred att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand med utbud, 
tillgänglighet och placering som ryms inom kommunens totala budget för kundcenter .......25

Genomförande: Dialog med Södra bohusläns turism och företagarna om att inrätta 
kontaktperson för näringslivsfrågor..................................................................................25

Genomförande: Utredning att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand......25

Ny 2022 Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen........26



35/22 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport - KS2022/0948-1 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport : Politiska uppdrag T1 2022

Kungälvs kommun, Uppföljning av politiska uppdrag tertial 1 2022 4(38)

Genomförande: Rusta upp Fontinområdets vandringsleder.............................................26

Ny 2022 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle ............................................26

Genomförande: Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle..........................27

Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.........................................28

DB Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på 
sina egna villkor?....................................................................................................................28

Genomförande: Kopplas till digitaliseringsstrategi..........................................................28

DB Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg, utbildning och 
samhällsbyggnad tillsammans med KF Beredningar. ............................................................28

Genomförande: Utredning digitalisering, steg 1. AI steg 2. Utredningen pågår, projekt-
ledare är tillsatt från kommunkansliet och olika förslag har undersökts. Svårigheter 
kopplade till sekretess-lagstiftningen har identifierats. ....................................................28

Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen .............................................30

25. Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena enligt beskriven 
intention..................................................................................................................................30

Genomförande: Ta fram förslag för utveckling av Yttern- och Oasenområdena .............30

29. Involvera chefer och medarbetare i internkontrollarbetet ................................................30

Genomförande: Systematisk intern kontrollarbete - Årligen återkommande ...................30

NY 2021 Hävda kommunens beredskap vid upphandlingar..................................................30

Genomförande: Samarbete kring analys av beredskapsbehov .........................................30

NY 2021 Utred och om möjligt att införa bostadskö för unga...............................................31

Genomförande: Dialog med Kungälvsbostäder och Förbo ..............................................31

NY 2021 Utveckla kommunens service och bemötande för medborgare och företag...........31

Genomförande: En intern arbetsgrupp startar ett arbete .................................................31

Ny 2022 Främjande av platsvarumärket Kungälv och Marstrand..........................................31

Genomförande: Främja platsvarumärket Kungälv Marstrand.........................................32

Ny 2022 Främjande genom att skickliggöra företagen inom besöksnäringen så att det bidrar 
till ökad omsättning, samverkan och arbetstillfällen..............................................................32

Genomförande: Främja besöksnäringen...........................................................................33

Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra största industriområden i dialog 
med näringslivet och Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning efter 
översyn av den totala kollektivtrafiken. (OBS, uppdraget finns även inom Samhälle och 
utveckling, se sida 21) ............................................................................................................34

Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden ...................................................34

Ny 2022 Medarbetarperspektivet är med i kommunens tjänsteskrivelser senast 1 januari 
2022 ........................................................................................................................................35

Genomförande: Revidera mall för tjänsteskrivelse...........................................................35

Ny 2022 Ta fram kriterier och riktlinjer för näringslivsfrämjande insatser ...........................35



35/22 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport - KS2022/0948-1 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport : Politiska uppdrag T1 2022

Kungälvs kommun, Uppföljning av politiska uppdrag tertial 1 2022 5(38)

Genomförande: Riktlinjer och kriterier för att främja näringslivet..................................36

Ny 2022 Etablera en systematisk dialog mellan de politiska organen och förvaltningens 
profession ...............................................................................................................................36

Genomförande: Etablera en systematisk dialog mellan de politiska organen och 
förvaltningens profession ..................................................................................................36

NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka nyföretagsamheten.................................................37

Genomförande: Anordna event och träffar .......................................................................37

Ny 2022 Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med tidigare skrivelse färdigställa 
kommunens beredskapsplan...................................................................................................37

Genomförande: Beredskapsplan .......................................................................................37



35/22 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport - KS2022/0948-1 Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport : Politiska uppdrag T1 2022

Kungälvs kommun, Uppföljning av politiska uppdrag tertial 1 2022 6(38)

Inledning
Föreliggande rapport är en lägesrapport över arbetet med de politiska uppdrag som 
förvaltningen åtagit sig under perioden 2020-2022.
Rapporten är indelad i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt per 
sektor.
Status beskrivs med hjälp av symboler:

Streck  = Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden)

Pågående, grön  = Arbete med genomförandet pågår

Pågående, gul  = Arbete med genomförandet pågår, men med avvikelse

Avslutad, grön bock  = Genomförandet klart enligt plan

Avslutat, röd bock = Genomförandet avslutat med avvikelse
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Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från 
kommunfullmäktige
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Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen

10. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala
hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet.

Beskrivning

Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de
mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad
etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.

Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 10

Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete,
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk
ohälsa och tidiga insatser.

Kommentar
Tertial 1 2022

Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete mellan ToS och BoL inom folkhälsa och social
hållbarhet. Uppföljning är genomförd av program social hållbarhet med dess fyra
underliggande planer.

Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH).
Projektet bedrivs tillsammans med RISE. Kungälvs kommuns utgångspunkt för projektet är
uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt fokus på arbete och sysselsättning.
Som en del i projektet kommer analysverktyget effektlogik att testas hos Kompetenscentrum,
särskild undervisningsgrupp åk 1-5, samhällskontrakt samt tidiga insatser missbruk och
försörjning. Projektet innefattar även framtagagande av modell kring samhällsekonomiska
beräkningar av indikatorer utifrån sysselsättning, försörjningsstöd och studier.

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 gavs förvaltningen i uppdrag att genomföra översyn och
samordning inom det förebyggande arbetet. Uppdraget är slutfört. Rekommendationer ges
kring vilka aktiviteter förvaltningen behöver arbeta med framåt för att öka samordningen inom
det förebyggande arbetet för barn och ungdomar i syfte att höja kvaliteten och öka
tillgängligheten.

Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån integration,
vuxenutbildning och arbetsmarknad. Det nya verksamhetsområdet Kompetenscentrum har
skapats som en del av BoL. Kompetenscentrums ska skapa de bästa förutsättningarna för
utbildning, integration och arbete utifrån en sammanhängande helhet

Fortsatt förankring sker kring Samhällskontrakt, där utgångspunkten är att de aktörer som
tecknat kontraktet ska vara ett värdefullt stöd för sektorns arbete med till exempel
stödanställningar men även olika förebyggande och främjande insatser.

Utifrån plan Trygg i Kungälv är våld i nära relationer ett prioriterat område. Framtagen
anvisning om våld i nära relationer har förankrats och spridits. Kopplat till anvisningen pågår
framtagande av rutin hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på samverkan skola
och socialtjänst. Arbetet sker i tillsammans med Regionalt stödcentrum heder.

Utifrån samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) sker lokala träffar ute på
högstadium och gymnasium, vilket har inneburit fler samtycken kring ungdomar som befinner
sig i riskzonen. I det drogförebyggande nätverket fortlöper insatser utifrån framtaget årshjul.
Exempel på aktiviteter är föräldramöte i årskurs 8 samt utbildningsinsatser mot skolpersonal
och företag.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30

Avslutad
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15. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet

Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och
föreningsliv

Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva
ett självständigt liv med god hälsa

Kommentar
Tertial 1 2022

Planerade aktiviteter så som tema fysisk aktivitet är genomfört i brett samarbete med näringsliv,
volontärer, rehab och föreningsliv. Föreläsningar inom motivation träning genomförd.
Seniordagen kommer genomföras den 20/5 2022. Seniorcaféet är återigen öppnat under tertial
1 och där arbetas med att förebygga ensamhet, erbjuda gympa, yoga m.m.
Hälsofrämjandeenheten tillsammans med utvecklingsledare folkhälsa genomförde ett
studiebesök i Borås kommun under april i syfte att omvärldsbevaka hur andra kommuner
arbetar med samarbete mellan civilsamhälle och föreningsliv.

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

Ny 2022 Förvaltningen får i uppdrag att identifiera
utvecklingsområden och återkomma med förslag kring vad
som behöver göras för att stärka verksamhetens
funktionalitet och robusthet utifrån ett tydligt brukar- och
medborgarfokus. Dialogen förs mellan förvaltning och
utskott/beredning

Beskrivning

Genom den årliga uppföljningen identifierar den politiska uppdragsgivaren områden som
behöver fokuseras på:

Undersökningar har visat på att ensamheten inom ordinärt boende har ökat och att man
upplever en minskad möjlighet till inflytande.

Vi har även noterat att antalet sociala kontrakt är många och att de individer som hamnar här
har svårt att ta sig ut och får problem att hävda sig på bostadsmarknaden.

Utifrån vad som beskrivs i Coronakommissionen kan vi även i Kungälv notera att här behöver
vi göra en översikt vad gäller en ökad bemanning, ökad kompetens och rimliga
arbetsförhållande.

Arbetet med ökad robusthet måste utgå från att skapa fler heltidsanställningar genom
omvandling från timanställningar och deltid inom sektorn.

Genomförande: Kartläggning av åtgärder för en tryggare
och robustare ToS-verksamhet för brukare och medborgare

Sektorn ska arbeta med att förstärka och säkerställa det strategiska kvalitetsledningsarbetet
med identifiering av risker och åtgärder i socialtjänstprocessen och hälso- och
sjukvårdsprocessen samt uppföljning av egenkontroller och åtgärder för att förbättra
verksamhetens funktionalitet i brukar-och medborgarperspektiven. En genomgående analys av

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2022-01-01
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långsiktiga kompetensbehov för att säkerställa bemanning och kompetens behöver inledas.

Kommentar
Tertial 1 2022

Ensamhet inom ordinärt boende och minskad möjlighet till inflytande.

Inom sektorn pågår utbildningar i social dokumentation grund och fortsättning. Ökad kunskap i
social dokumentation leder till att kvaliteten i genomförandeplaner ökar samt bidrar till ökad
kompetens med fokus på brukarens inflytande och delaktighet. Sektorn arbetar även med
implementering av IBIC för att på ett systematiskt sätt utgå ifrån individens behov i arbetet med
brukaren. Planering pågår med hur statliga bidrag för att minska ensamhet hos äldre kan
användas för personer inom både särskilt boende och ordinärt boende.

Utvecklingsområde:

Verksamheten behöver anpassa bemanning utifrån brukarens behov genom att bland annat
genomföra arbets- och vårdtyngdsmätningar. Utbildning i synpunkthantering/avvikelser är under
utveckling.

Ökat antal sociala kontrakt och individer som hamnar här har svårt att ta sig ut och får problem
att hävda sig på bostadsmarknaden.

Arbete pågår mellan verksamhetsområde Myndighet och utförare inom Sociala resurser genom
att i högre grad arbeta med stödjande insatser för brukare för att snabbare få individer att klara
av att bo i en bostad med ett förstahandskontrakt. Inom verksamhetsområde Sociala resurser
finns sedan 1 maj 2022 en boendegrupp som har i uppdrag att arbeta stödjande med
målgruppen. Det finns ett upparbetat arbetssätt med fastighetsägare då det är viktigt att
regelbundet följa upp vilka ärenden som kan omprövas från socialt kontrakt till ett
förstahandskontrakt.

Behov av ökad översikt vad gäller en ökad bemanning, ökad kompetens och rimliga
arbetsförhållande.

För att trygga kompetensförsörjning och rimliga arbetsförhållande arbetar Trygghet och stöd
med att:

Stärka chefer genom ledarskapsutbildningar

Utveckla kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

SKR:s ledarskapsprogram för Nära vård samt workshops/webbinarium om Nära vård
anordnade av GR och SKR

En kompetenshöjande satsning via äldreomsorgslyftet där vuxenutbildning och
yrkeshögskola utbildar personal till undersköterska och specialistundersköterska. Cirka
100 stycken kommer utbildas fram till 2024.

Fokusera på våra arbetsmiljömål: Ökad frisknärvaro, förutsättningar att alla ska kunna,
orka och vilja arbeta ett helt arbetsliv, ett hälsosamt arbetsliv, ett tryggt arbetsliv

Stärka ett hållbart arbetsliv genom att tillsammans med medarbetare på alla nivåer
arbeta med friskfaktorer. Under 2022 kommer äldreomsorgen med stöd av statliga
medel ges möjlighet att frigöra tid i verksamheten för att arbeta fokuserat med
arbetsmiljöfrågor. Detta blir en uppstart för att för att hitta arbetssätt på enheterna att
arbeta mer strukturerat med arbetsmiljöfrågor samt öka delaktigheten och
påverkansmöjligheten i verksamheten. Öka frisknärvaron och minska
heltidssjukskrivningar med en tydlig inriktning att ta till vara på kommunens
medarbetare för ett hälsosamt arbetsliv, det ska därigenom vara attraktivt att vara
anställd och arbeta i Kungälvs kommun.

Öka intern kompetensförsörjning. Det pågår ett arbete med personer som har en
långtidssjukskrivning att få tillbaka fler till arbete. Vi kommer att arbeta för
karriärmöjlighet för att tillvarata medarbetare som pga. sjukdom inte längre kan arbeta
vidare inom fysiskt eller psykiskt krävande yrken. Ge stöd till chefer i
rehabiliteringsarbetet.

Använda digitalisering för verksamhetsutveckling som möjliggör nya arbetssätt. Höja
den digitala kompetensen genom verksamhetsnära lärande och de lärdomar
verksamheten gjort genom projekt Modig.

Rekrytera rätt kompetens och marknadsföra för att det ska vara attraktivt att vara
anställd i Kungälvs kommun. Sektor Trygghet och stöd har inlett ett samarbete med Go
Care som hjälper till med att nå ut bredare i rekryteringen. Omsorgsverksamheterna

Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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har presenterat våra verksamheter och dess möjligheter vid olika jobbmässor och 
skolor samt anordnat rekryteringsträffar. Under våren 2022 har fotosessions 
genomförts som gett verksamheten genrebilder från Trygghet och stöds verksamheter 
för att får fler att bli intresserade av att arbeta inom omsorgsyrket.

 Följa och förankra yrkesresan som är en nationell satsning på kompetensutveckling 
inom hela socialtjänsten som kommer utvecklas successivt under åren 2021-2028. 
Yrkesresan finns idag för socialsekreterare inom barnavården men kommer även 
finnas för medarbetare inom äldreomsorgs, funktionshinder samt hälso- och sjukvård.

Robusthet genom heltidsanställningar via omvandling från timanställningar och deltid inom 
sektorn.
Arbete pågår med att skapa robusthet i verksamheten skapas genom att:

 Minska långtidssjukskrivningar
 Minska timanställningar
 Erbjuda heltidsanställning
 Utveckla karriärvägsmodell
 Ökade möjligheter till anpassning för medarbetare över hela förvaltningen
 Äldreomsorgslyftet 

Utvecklingsområde:
 Minska personalomsättning
 Minska sjukfrånvaron
 Ökad frisknärvaro
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Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige

BBL 1. Förslag på politisk inriktning om hur vi skapar bästa
möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög
måluppfyllelse.

Beskrivning

1. Lärandeberedningen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en politisk
inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög
måluppfyllelse. Utgångspunkten är vår roll och vårt ansvar utifrån huvudmannaskapet att
förbättra förutsättningarna för studier i alla åldrar. Ett färdigt förslag ska behandlas i
kommunfullmäktige i februari 2020 och kunna finansieras i årsplan 2021 (kommer behöva
ganska mkt utredningsstöd)

Genomförande: Fortsatt dialog sektorchef - presidium

Detta är ett politiskt uppdrag. Förvaltningen jobbar enligt skollag och övrig lagstiftning inom
området.

Kommentar
Tertial 1 2022

Beredningen för bildning och lärande arbetar parallellt med ett antal policys utifrån uppdraget.
Förvaltningen avvaktar kommande politiskt underlag. Sektorchef har deltagit i dialog med
beredningen om uppdraget.

(Kungälvs kommun)

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2022-01-31

Försenad

KoFB 2. Förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett
rikt och varierat kultur- och fritidsliv och hur Kulturskolans
utbud kan breddas för att nå en större mångfald och
delaktighet. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt
näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga
deltar i ett rikt och aktivt kulturliv. Inkluderar reviderad
kulturstrategi.

Beskrivning

2. Beredningen skall återkomma med förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kan breddas för att nå en större
mångfald och delaktighet. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna
bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv. Beredningen skall
återkomma i december 2019. Inkluderar reviderad kulturstrategi.
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Genomförande: Kulturstrategi och utredning framtidens
kulturskola

Arbete pågår enligt gällande plan

Kommentar
Tertial 1 2022

Kulturplanen och kulturgarantin är beslutade om av kommunstyrelsen. Utredningen av
framtidens kulturskola kommer att färdigställas under våren 2022 och därefter väntas
uppdraget vara avslutat.

(Kungälvs kommun)

Ansvarig
Dennis Reinhold,
Matilda Skön
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30

Pågående

KoFB 3. Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn
och partnerskap kommun/föreningar.

Beskrivning

En kartläggning kring uppdraget har påbörjats i samarbete med sektor samhälle och
utveckling. I detta ligger att sammanställa en översikt inom både kultur- och naturområdet
och vad som åligger kommunen att göra gällande kulturarv, fornvård och q-märkta
fastigheter. Behov av att kartlägga alla detaljplaner med bevarandevärde och titta på
möjligheter att inventera och skapa kartmaterial för detta har identifierats. I kartläggningen
inbegrips också den ideella sektorn i form av exempelvis kommunens föreningsliv.

Genomförande: Utvecklingsarbete

En kartläggning kring uppdraget har påbörjats i samarbete med sektor Samhälle och
utveckling. I detta ligger att sammanställa en översikt inom både kultur- och
naturområdet och vad som åligger kommunen att göra gällande kulturarv, fornvård och
q-märkta fastigheter. Behov av att kartlägga alla detaljplaner med bevarandevärde och
titta på möjligheter att inventera och skapa kartmaterial för detta har identifierats. I
kartläggningen inbegrips också den ideella sektorn i form av exempelvis kommunens
föreningsliv.

Kommentar
Tertial 1 2022

Förvaltningen har inventerat och tagit fram kulturmiljöer som skall tillgängliggöras på
hemsidan i form av film och text. Arbete kvarstår för sektor Samhälle & utveckling att få
fram fysiska skyltar på platserna och tillgängliggöra platserna. Idéen är att använda sig
av QR-koder på skyltarna som kan hänvisa till hemsidan.

Vi har i samarbete med Kungälvs Musei Vänner fått upp skyltning kring de intressanta
stenarna vid Strandparken och förvaltningen har också tagit fram information och fått
skyltning på plats vid hällristningarna vid Stålkullen.

Förvaltningen har ett pågående arbete med Marstrands hembygdsförening för att göra
en skylt till kolerakyrkogården på Koön. Där är vi i skedet att TGP (trafik gata park)
fysiskt skall tillgängliggöra materialet som är framtaget.

Förvaltningen har tittat på möjligheten att få till bättre parkeringsmöjligheter vid
gravfältet "Stora smällen" då Kungälvs Musei Vänner vill kunna ge guidningar där.
Processen kring detta tar längre tid än beräknat då marken delvis ägs av privata
aktörer, innehåller kulturarvsmiljöer där Länsstyrelsen behöver vara involverade och
förvaltningen själva.

Ansvarig
Anders Holm, Åsa
Berglie, Dennis
Reinhold, Matilda
Skön
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2022-06-30

Pågående
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Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen

5. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och
otryggheten bland elever

Beskrivning

Pågår och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet - rapport 1.

Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 5

Sektorn har förstärkt elevhälsan med personal på både enhetsnivå och inom
stödenheten. En viktig faktor för förbättrade analyser kring elevers skolsituation är
elevhälsans involvering i sektorns systematiska kvalitetsarbete.
Sektorns fokus under 2022 handlar om att implementera rutin kring samverkan barn och
unga. En aktivitet i detta är att alla chefer och elevhälsopersonal under hösten 2021
utbildas i SIP (samverkan individuell plan).
Andra viktiga aspekter som faller under uppdraget är samverkansformerna SIMBA,
SSPF och familjehuset Klippan.

Kommentar
Tertial 1 2022

Sektorn har tagit fram en ny struktur för systematiskt kvalitetsarbete, där stödenheten
numera medverkar fullt ut. Den nya strukturen har också ett utökat fokus på områden
som elevhälsa, frånvaro samt ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt
stöd. En första rapport om dessa områden redovisas för UBL och kommunstyrelsen
under juni.

Sektorn arbetar fortsatt med tidiga insatser som är främjande, förebyggande och riktade.
Stödenheten är drivande i många av insatserna tillsammans med elevhälsan ute på
skolorna. Det rör sig bland annat om kompetenshöjande insatser till personal kring
ledarskap i klassrummet, bemötande av NP-problematik, lågaffektivt bemötande till
känslostarka barn, elevhälsomöten, närvaroteam samt att skolpsykolog kan arbeta med
föräldrastöd till vårdnadshavare.

Sektorn deltar även fortsatt i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och
samordna insatser mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn och
unga. SIMBA är en samverkansorganisation för hälsa och den nära vården i Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn. SIMBA-teamen består av en barnpsykolog från
primärvården samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Målet är att barn
och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och
samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå. Syftet är att
utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan elevhälsan,
socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt en konsultationsmodell
för samverkan med specialistnivån.

Tillsammans inom SIMBA bedrivs det för närvarande en kartläggning av orsaker till
långvarig och problematisk skolfrånvaro samt vilka arbetssätt som kan motverka detta.
Kungälv deltar som aktiv part i detta. Utifrån samverkan inom SIMBA har kommunen
även utsett ett antal SIP-samordnare (samordnad individuell plan), bland annat för skola
respektive socialtjänst. SIP-samordnarna blir en fortsättning på den utbildningssatsning
av skolpersonal i SIP som genomfördes förra året.

Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen Kusten, Västra
Götalandsregionen och Kungälvs kommun som är en mottagning för barn och unga, 6-
18 år, och deras familjer. Hit kan målgruppen vända sig för stöd och behandling.

TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderades förra året och
satsningen är nu en del av grundskolans trygghetsskapande verksamhet. När TMR
drevs i projektform var inriktningen på årskurs 5 men nu kommer hela årskurs 1-6
involveras. Fler lärare kommer också att utbildas i TMR under året.

Under 2022 fortsätter förvaltningen arbetet med att starta upp ett familjecentrerat
arbetssätt i Komarken.

Ansvarig
Catharina
Bengtsson, Dennis
Reinhold, Linda
Bjälkenborn
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående
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8. Stärk Mimers Hus attraktionskraft

Beskrivning

Se till att kommunens hemsida och sociala medier bidrar i marknadsföringsarbetet. Hemsidan
ska vara uppdaterad och med aktuell information. Säkra att datorutdelning och
datorreparationer fungera. Samarbete med interna funktioner som fastighet ska stärkas.
Branschråden ska fortsatt utvecklas för att stärka samarbetet med näringslivet.

Genomförande: Marknadsföring och information om Mimers
hus

Det pågår ett arbete på skolnivå i stor omfattning. Skolans arrangerar årligen öppet hus,
deltar på gymnasiemässan samt bjuder in alla elever i åk 8 från Kungälv och närliggande
kommuner till en heldag. Skuggning sker löpande för elever i åk 9. En
marknadsföringsgrupp finns på skolan som löpande utvärderar och anpassa insatser efter
de utvärderingar som sker. Exempelvis sprid information om skolan via sociala medier, via
några olika hemsidor samt via sociala medier. Därutöver gör respektive programansvarig
rektor/biträdande rektor särskilda insatser utifrån programmens olika karaktär och behov.
Kring yrkesprogrammen sker detta arbete många gånger i samarbete med branscherna.
Exempel på sådana insatser är särskilda besök från olika program på våra högstadieskolor
(exempelvis av VO, NA, ES) , deltagande vid Kungälvsmässan samt inbjudningar till olika
aktiviteter på skolan såsom matematikstuga inför gymnasiestudierna.

Kommentar
Tertial 1 2022

Det pågår ett arbete med marknadsföringsstrategin som är både välförankrad och
genomarbetad i personalgruppen. Syftet med strategin är att öka Mimers Hus attraktivitet
och strategin utgår ifrån följande mål:

Öka kännedom om Mimers Hus Gymnasium vision "Alla ska lyckas" och vad skolan
har att erbjuda våra elever

Öka andel elever sökande från Kungälvs kommun

Öka andel elever i närliggande geografiska områden

Öka attraktiviteten för alla våra program och i synnerhet på yrkesprogramsidan.

Minska traditionella programval utifrån könsroller och normer som finns i samhället

Förutom att en uppdatering av marknadsföringsstrategin kommer att göras under våren,
kommer skolan fortsätta med att hålla hemsidan levande. Det pågår även mer aktivt arbete
med att sprida informationen om vår skola och olika program via sociala medier, någonting
som ungdomarna tilltalats av.

I strategin har vi även tagit ställning till att kunna marknadsföra de program som behöver
marknadsföras extra mycket med olika typer av särskilda insatser, exempelvis skuggning
och skolbesök men vi fortsätter också att marknadsföra skolan som helhet.

Mimers Hus gymnasium har tagit fram sin nya grafiska profil med ny logga och ledord utifrån
visionen "Alla ska lyckas" och kommer att fortsätta jobba vidare med förankringsprocessen
hos både personal och elever. Att visualisera vår vision och våra ledord utifrån den nya
grafiska profilen är ett arbete som kommer att fortsätta under 2022.

Gymnasiet fortsätter jobba med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån kommunens nya
modell för ledning och styrning som förmodligen kommer att bidra till en ökad kvalitet och
därmed även ökad attraktivitet.

Ansvarig
Amela
Filipovic,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

26. Utred framtida utbudet inom kulturskolan

Beskrivning

Med utgångspunkt av befintliga utredningar fortsätter vi att utreda det framtida utbudet inom
kulturskolan. 2013 gav Kungälvs kommun ett uppdrag till Kultur i Väst att utreda framtidens
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kulturskola i Kungälv. Författare Kerstin Wockatz tog fram Uppdrag: kulturskola för alla, en
förslagskatalog med åtta scenarier för fortsatt utveckling av Kulturskolan. Sedan dess har flera
av de spåren genomförts såsom exempelvis det spår som lyfte fram lågtröskelkultur för barn
och unga. Med utgångspunkt i denna skrift samt den statliga utredningen om Kulturskolan ser
vi över dagens behov och tar fram en uppdaterad utredning.

Genomförande: Utredning, uppdrag 26

BoL har ansvaret att hålla i uppdraget.

Kommentar
Tertial 1 2022

Utredningen av det framtida utbudet i kulturskolan har pågått enligt plan och de olika
statliga utredningar som gjorts på kulturskoleområdet har beaktats. Workshops har
genomförts för att fånga upp idéer kring framtida utbud i Kungälv. Utredningen kommer att
färdigställas våren 2022.

Ansvarig
Dennis
Reinhold,
Matilda Skön
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2022-06-17

Pågående

Ny 2022 En plan för trygghet som bygger på en analys av
skolinspektionens enkät arbetas fram

Beskrivning

Sektorns plan utifrån uppdraget är att förbättra analysen i kvalitetsarbetet på alla nivåer. Det
handlar om att stärka de skolor vars trygghetsresultat ligger lågt samt också hitta förklaringar
till de skolor vars resultat ligger högt. Detta sker genom dels ett nytt IT-system för
kränkningsanmälningar, som ger skolor och förvaltning bättre möjlighet till analys och
förbättringsåtgärder, och dels genom de vertikala dialogerna som ska ska en fördjupad
reflektion kring orsaker och åtgärder.

Genomförande: Plan för trygghet i skolan

Trygghet och värdegrundsarbete i skolan analyseras och följs upp under läsåret genom
skriftliga rapporter (höst) och vertikala dialoger (vår) med rektorer och verksamhetschefer. De
slutsatser som dessa uppföljningar genererar kommer att sammanfattas i verksamhetsplan för
respektive nivå (sektorchef, verksamhetschef och enhetschef).

Kommentar
Tertial 1 2022

Under 2021 togs en ny struktur fram för sektorns systematiska kvalitetsarbete (SKA) och
integrerades med Kungälvs kommuns modell för verksamhetsstyrning (Move). Inom det
systematiska kvalitetsarbetet sker uppföljning av trygghet och studiero samt kränkande
behandling och diskriminering på skolnivå, verksamhetsnivå och sektornivå. Trygghetsfrågorna
finns med i rektorers och verksamhetschefers uppföljningsrapporter, i huvudmannens rapport
samt i de vertikala dialogerna.

För att stärka analysen kring trygghet och studiero samt kränkande behandling har sektorn tagit
fram analysfrågor för att underlätta för diskussioner mellan skolornas personal och mellan
rektorerna. Skolinspektionens och Göteborgsregionens elevenkäter används också i
analysarbetet. Under året har sektorn utvärderat vilka frågor som används från elevenkäterna
och tagit fram presentationsmaterial för att tillgängliggöra statistiken för personalen på skolan.

I Kungälvs kommuns system DF Respons registreras anmälningar om kränkande behandling.
Systemet implementerades under 2021. Statistiken analyseras inom det systematiska
kvalitetsarbetet, presenteras för sociala myndighetsnämnden och finns även med med i
huvudmannens rapport för det systematiska kvalitetsarbetet. Ytterligare implementering av DF
Respons planeras under året för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2023-01-31

Pågående
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Ny 2022 Kulturgarantin ska inarbetas höstterminen 2022.

Beskrivning

Kulturgarantin togs fram under 2021-2022.

De nya bidragssystemen i kommunen ska jämställa idrott och kultur. Barn och unga ska
känna att kommunen stöttar dem oavsett om de vill spela gitarr eller innebandy.

Genomförande: Förslag på kulturgaranti

Kulturgarantin för grundskolan implementeras från höstterminen 2022.

Kommentar
Tertial 1 2022

Riktlinjer för Kulturgaranti antogs av kommunstyrelsen 27 april 2022. Förvaltningen har
påbörjat arbetet med att ta fram en Handlingsplan för Kulturgaranti. Kulturgarantiombuden
som representeras av lärare ute på grundskolorna har träffats och fått framföra idéer kring
ett utkast på handlingsplan. Förslag kring aktiviteter och finansiering är redan på plats inför
läsåret 22/23 och bedömningen är att Kulturgarantin kommer att vara implementerad med
start hösttermin 22.

Ansvarig
Dennis
Reinhold,
Matilda Skön
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-06-30

Pågående
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Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från 
kommunfullmäktige
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Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen

44. Utred tillsammans med berörda fastighetsägare hur vi
lyfter hela Komarken-området och sänker vägen

Beskrivning

En utredning med syfte att lyfta hela Komarken kräver samverkan med externa aktörer. Det
gäller parter som Kungälvs Bostäder. Sänka vägen kräver en separat utredning som ger ett
första intryck kring investeringsbehovet och effekterna på Komarken.

Genomförande: Extern utredning, uppdrag 44

En ombyggnation av Kongahällagatan kräver en utredning där externa aktörer är
processägare. Förvaltningen kan bistå processen. Förvaltningen har varit i kontakt med
externa aktörer bland annat Stiftelsen Kungälvsbostäder och HSB. Dialoger pågår.

Kommentar
Tertial 1 2022

En förtätningsstudie kommer att göras under hösten och i samband med detta presenteras
en framtida process i frågan. Social hållbarhet är en central fråga.

Omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och dialoger pågår.

Förvaltningen har kontinuerlig dialog med Kungälvsbostäder och Förbo. Erfarenhetsutbyte
ihop med FÖRBO och Kungälvsbostäder har gjorts vid ett studiebesök i ett äldre
bostadsområde i Härryda som är under ombyggnation. Ombyggnationerna innefattar både
byggnaderna och den yttre miljön. Studiebesök är inplanerat med Förbo i Björkås.

Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten, med bland annat
trygghetskameror.

Planering av kvarteret Sparven (Willystomten) pågår.

En grov kalkyl över kostnad för projektet är 30-50 miljoner kronor som inte finns
med i beslutat investerings- och driftsprogram.

Ansvarig
Anders Holm,
Haleh Lindqvist
Startdatum
2021-01-31
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

50. Se över resvanor för att optimera kollektivt resande

Beskrivning

Uppdraget hänger ihop med planen Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 som antogs i
KS 2019-09-11. Ta reda på hur folk reser för att kunna optimera kollektivt resande.

Genomförande: Genomföra "Plan för konkurrenskraftig
kollektivtrafik 2019-2022”

Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. en plan för ”Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-
2022”. Prioritering i uppdraget är att främja arbetspendling till och från våra serviceorter.

Kommentar
Tertial 1 2022

På grund av pandemin har en resvaneundersökning inte kunnat genomföras. Det planeras att
genomföras under året för att öka kunskapen om behov och förutsättningar för att
arbetspendlare ska välja att resa kollektivt.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop
Kungälv – Ytterby

Genomförande: Översiktsplan för Kungälv

Förarbetet med en ny Översiktsplan har påbörjats med ett antal utredningar.

Kommentar
Tertial 1 2022

Under framtagande av en ny Översiktsplan arbetar förvaltningen utifrån följande strategier:

På lång sikt. För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny
översiktsplan för hela kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande
kommundelar.

Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Pågående

NY 2021 Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna på
kort- och lång sikt

Genomförande: Översiktsplan för Kungälv

För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny översiktsplan för hela
kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande kommundelar.

Kommentar
Tertial 1 2022

Kungälv-Ytterby
Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid Yttern
och bostäder på Åseberget. Detaljplan pågår för hallarenan, planprogram pågår för Åseberget.

Områdena Entré Ytterby, Åseberget och hallarenaområdet behöver komma längre och även
byggas ut innan vi slutligen skapa kittet mellan områdena och länka ihop dem.

En förutsättning för att bygga närmare nuvarande Marstrandsvägen är att nya länken mellan
Ekelöv och Kareby är utbyggd. Då har Marstrandsvägen förutsättningar att bli en stadsgata och
länka ihop Kungälvs tätort med Ytterby.

Idag är Marstrandsvägen en av de högst frekventa kollektivtrafikstråken i Kungälvs kommun.
Med fler hållplatser längs sträckan Komarken-Ytterby station tillsammans med de nya
områdena vitaliseras området och kan utnyttjas för såväl kommunal som kommersiell service.

Centrala Kungälv
I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgstaden, Ängegärde och
Kexfabriksområdet. Flera detaljplaner i olika skeden på Liljedal pågår samtidigt som byggnation
pågår. Planprogram Nordre älvstranden pågår för kexfabriksområdet. Detaljplan pågår för
Nytorgstaden. Detaljplan för bostäder och äldreboende pågår för Ängegärde. Upprustning av
Västra gatan sker i tre etapper. Första etappen är planerad när Balder har byggt färdigt
Klocktornet 36.

Fokus i planeringen av Nytorgstaden och i utbyggnaden av Kongahällområdet är att länka
samman gamla och nya Kungälv.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Pågående
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NY 2021 Genomför fördjupad översiktsplan för Kode

Genomförande: Fördjupad översiktsplan för Kode tätort

FÖP för Kode har påbörjats och beräknas vara färdig under slutet 2022.

Kommentar
Tertial 1 2022

Status
Arbetet med att ta fram en samrådshandling för FÖP Kode pågår. En medborgardialog har
genomförts våren 2021, där syftet var att, i ett tidigt skede, ta del av invånarnas erfarenheter,
kunskap och tankar om Kode nu och i framtiden. Resultatet av medborgardialogen används
som underlag i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Andra underlag som
tagits fram är Trafikutredning, Grönstrukturplan, Övergripande dagvatten/skyfallsutredning,
Geoteknisk utredning och Kulturmiljöanalys. Framtagande av MKB, EKA och SKA samt själva
samrådshandlingen pågår. Planering av dialog med företag i centrala Kode pågår.

Preliminär tidsplan

Medborgardialog - våren 2021

Samråd - hösten 2022

Granskning - våren 2023

Antagande och laga kraft - 2023

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2021-04-30
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra
största industriområden i dialog med näringslivet och
Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning
efter översyn av den totala kollektivtrafiken. (OBS,
uppdraget finns även inom staben, se sida 34)

Beskrivning

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar
återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som
genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för
näringslivet vara högt prioriterat.

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun.
Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög
beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat.

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av
näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera
positiva avstamp efter besvärliga tider.

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel
för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till
konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar
många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och
andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk.

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra
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vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken
och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en
hållbar finansiering av verksamheten.

Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden

Näringslivsstrategen och kollektivtrafikhandläggare kommer att utreda behovet
tillsammans med näringslivet under 2021-2022.

Kommentar
Tertial 1 2022

Förvaltningen har fört dialog med Västtrafik som bedömer att det inte finns underlag för
ökad turtäthet Om kommunen önskar tätare turtäthet till kommunens industriområden
krävs tilläggsköp ur Västtrafiks sortiment.

Ansvarig
Anders Holm,
Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Ny 2022 Ta fram VA-resursplan

Beskrivning

Kommunens samhällsbyggnadsprocesser är väldigt avgörande i arbetet att återstarta
näringslivet och främja företagsamheten. Inom dessa processer finns samtidigt alla instrument
att åstadkomma en ökad hållbarhet arbete enligt Agenda2030’s intentioner.

Kommunens VA-verksamhet behöver samlas ihop i alla avseenden då vi idag bedriver
verksamheten med stort inslag av alternativa förhållningssätt som skapar en splittrad bild.
Alternativ utbyggnadsmodell används för att få fler abonnenter fortare anslutna till VA nätet
och vi vill ta vara på medborgarnas kraft och kunskap, att ansluta till det kommunala
stamnätet. Den politiska uppdragsgivaren betonar EN VA-verksamhet med ETT tydligt
regelverk som tillämpas med fokus på en förbättrad miljö och boendevillkor för våra
medborgare på ett hushållande och resultatinriktat sätt med en tydlig inriktning och
rollfördelning vid utbyggnad. Det är angeläget att kapaciteten i stamledningarna prioriteras
och att vi klarar att ansluta mot Stenungsund inom planerad tid. Kommunen ska ta fram en
resursplan för VA som i likhet till lokalresursplanen dockar an till investeringsbudget för VA
årligen.

Genomförande: VA-resursplan

Sammanställning och tydliggörande av befintliga planer inklusive investeringsplan för VA-
verksamheten.

Kommentar
Tertial 1 2022

Arbete med VA-resursplan pågår. Just nu pågår interngranskning av dokumentet.

VA-resursplanen ska bli en del av Investerings- och driftsprogrammet på samma sätt som
Lokalförsörjningsplanen är.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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Ny 2022 Prioritera VA-stamledningarnas kapacitet och
säkerställ anslutningen av Stenungsund enligt plan.

Beskrivning

Kommunens samhällsbyggnadsprocesser är väldigt avgörande i arbetet att återstarta
näringslivet och främja företagsamheten. Inom dessa processer finns samtidigt alla instrument
att åstadkomma en ökad hållbarhet arbete enligt Agenda2030’s intentioner.

Kommunens VA-verksamhet behöver samlas ihop i alla avseenden då vi idag bedriver
verksamheten med stort inslag av alternativa förhållningssätt som skapar en splittrad bild.
Alternativ utbyggnadsmodell används för att få fler abonnenter fortare anslutna till VA nätet
och vi vill ta vara på medborgarnas kraft och kunskap, att ansluta till det kommunala
stamnätet. Den politiska uppdragsgivaren betonar EN VA-verksamhet med ETT tydligt
regelverk som tillämpas med fokus på en förbättrad miljö och boendevillkor för våra
medborgare på ett hushållande och resultatinriktat sätt med en tydlig inriktning och
rollfördelning vid utbyggnad. Det är angeläget att kapaciteten i stamledningarna prioriteras
och att vi klarar att ansluta mot Stenungsund inom planerad tid. Kommunen ska ta fram en
resursplan för VA som i likhet till lokalresursplanen dockar an till investeringsbudget för VA
årligen.

Genomförande: Prioritera och säkerställ VA-anslutning av
Stenungsund enligt plan

Avtal är framtagna tillsammans med berörda kommuner och kommer att beslutas och signeras
under 2021.

Kommentar
Tertial 1 2022

Byggnation pågår enligt investerings- och driftsprogrammet. Uppföljning av
projekten/delsträckorna sker i uppföljningsrapport 2 som pågår under maj månad.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Ny 2022 Översyn av serviceutbudet på Marstrand och se
vad kommunen måste göra själv, t ex fasta båtplatser och
gästhamn. Finns lokala intressenter, kan ett annat upplägg
öka delaktigheten?

Beskrivning

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela
kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att
skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot
övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från
den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli
framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För
kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km
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från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är
viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog
med de boende.

Genomförande: Utredning av alternativa driftsformer för
fasta båtplatser och gästhamn

Sektorn utreder alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamnen.

Kommentar
Tertial 1 2022

En genomgång av tidigare års statistik över besökare i gästhamnen pågår. Denna kommer
att kompletteras med siffror från årets sommarsäsong, då 2020 och 2021 var pandemiår
och många besökare valde att ”hemestra”. Efter sommaren kommer utredning att påbörjas
utifrån underlaget.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
med avvikelse

Ny 2022 Omställning av Marstrandsfärjan till förnyelsebart
drivmedel när avtal och budget så medger samt utred
framtida elektrifiering i enlighet med överenskommelse
Västtrafik

Beskrivning

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela
kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att
skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot
övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från
den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli
framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För
kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km
från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är
viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog
med de boende.

Genomförande: Utred och ta fram förslag för fossilfri drift av
Marstrandsfärjan

Utifrån genomförd utredning, förbered nästa steg i genomförandet av elektrifiering av
Marstrandsfärjan.

Kommentar
Tertial 1 2022

Utifrån genomförd utredning avseende fossilfri drift av Marstrandsfärjan kommer olika vägval
att utredas och presenteras för berörda politiska instanser.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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Ny 2022 Utred att etablera en medborgarservicefunktion på
Marstrand med utbud, tillgänglighet och placering som
ryms inom kommunens totala budget för kundcenter

Beskrivning

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela
kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att
skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot
övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från
den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli
framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För
kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km
från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är
viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog
med de boende.

Genomförande: Dialog med Södra bohusläns turism och
företagarna om att inrätta kontaktperson för
näringslivsfrågor

Målet är att inrätta en tjänst som destinationsutvecklare. Dialog med Södra bohusläns turism
och företagarna har påbörjats hösten 2021.

Kommentar
Tertial 1 2022

Avtalet mellan Kungälvs kommun och Södra Bohusläns Turism AB är omförhandlat och från
och med mars 2022 är en destinationsutvecklare på plats och arbetar tillsammans med
näringslivsutvecklaren och besöksnäringens aktörer på Marstrand och i Kungälv.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Avslutad

Genomförande: Utredning att etablera en
medborgarservicefunktion på Marstrand

Biblioteket tillsammans med Hamnverksamheten i Marstrand ska bistå Marstrandsborna via
digitala tjänster inom ramen för medborgarservice

En inventering inom förvaltningens olika verksamheter genomförs kring möjligheter att införa
medborgar-/kundservice på Marstrand.

Kommentar
Tertial 1 2022

Uppstart av arbete mellan berörda kommunala verksamheter kring behov och möjligheter har
påbörjats. Bland annat kommer skolan, biblioteket och hamnverksamheten samarbeta kring
utveckling av medborgarservice på Marstrand.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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Ny 2022 Främja arbetet med att rusta upp och sköta
vandringsleder i hela kommunen

Beskrivning

En extra satsning på att upprusta Fontinområdets vandringsleder, för att säkerställa fortsatt
attraktivitet, då pandemin har ökat besöken och därmed slitaget på stigar och leder.

Genomförande: Rusta upp Fontinområdets vandringsleder

Fontinområdet ska utvecklas som destination. Upprustning av leder, samlingsplatser och
grillplatser. Finansieras delvis av utdelning från Förbo.
I Marstrand har Västkuststiftelsen utökad antalet vandringsleder, grillplatser och p-platser så att
även södra Koön är tillgängligt för rekreation. Lederna förbinds med alla vandringslederna på
norra Koön via passage av väg 168 vid Rosenlundsvägen/grön led. På Marstrandsön
underhåller Statens Fastighetsverk vandringslederna på statens mark löpande. I arbetet med
hallarena på Yttern hanteras utveckling av motionsspåren vid Ytterby Tunge och
motionsspåren/vandringslederna upp mot Valbergsdammen och Kastellegården. Arbetet
kopplar ihop arenaområdet, uppdrag stadsutveckling mellan Kungälv-Ytterby och
rekreationsområdena i anslutning till dessa.

Kommentar
Tertial 1 2022

Fontinområdet rustas upp kring 800 m slingan och 2,5 km slingan.

Förvaltningen har genomfört en stor insats i Grandalen 2021. Bohusleden berör många
fastighetsägare på vandringsleden som försvårar förbättringsåtgärder.

Nästa insats blir på sträckan mot Romesjön när vi får besked från markägare. Här kommer
förvaltningen söka bidrag från Tillväxtverket genom Västkuststiftelsen.

Förvaltningen har kommit överens med Västkuststiftelsen som har tagit över driften av
vandringslederna på Koön

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Ny 2022 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-
samhälle

Beskrivning

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela
kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att
skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot
övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från
den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli
framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För
kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km
från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är
viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog
med de boende.
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Genomförande: Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-
samhälle

En inventering av behov hos både boende och näringslivet tillsammans med förvaltningens
olika verksamheter genomförs.

Kommentar
Tertial 1 2022

Uppstart av arbete mellan berörda kommunala verksamheter kring behov och möjligheter har
påbörjats. Bland annat kommer skolan, biblioteket, hamnverksamheten och räddningstjänsten
samarbeta kring utveckling av service på Marstrand.

Dialog förs med företagare på Marstrand om behovet av mer verksamhetsmark.

Kajerna är en förutsättning för att båtnäringen ska fungera. Nu pågår inventering och
åtgärdsplanering för upprustning av kajerna. Detta ur ett säkerhets- och attraktivitetsperspektiv.

Södra Bohusläns Turism AB har startat ett arbete tillsammans med besöksnäringens aktörer för
att förlänga turistsäsongen på Marstrand och därigenom medverka till att fler verksamheter kan
ha året-runt öppet.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

DB Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att
aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor?

Genomförande: Kopplas till digitaliseringsstrategi.

Tas fram under mandatperioden. Fånga såväl medborgare som näringsliv och föreningar

Kommentar
Tertial 1 2022

Ett nytt system för möteshandlingar införs under våren 2022. Tanken är att verktyget ska
underlätta för användare genom att vara tillgängligt på fler plattformar samt ge utökade
möjligheter till chatt och anteckningar mellan ledamöter. Utredning av möjliga alternativ för att
kunna skicka ut möteshandlingar med sekretess via en app pågår.

Säkra videomöten har införts i kommunen och innebär att möjligheten finns att genomföra
digitala möten för nämndledamöter samt externa deltagare.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

DB Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom
omsorg, utbildning och samhällsbyggnad tillsammans med
KF Beredningar.

Genomförande: Utredning digitalisering, steg 1. AI steg 2.
Utredningen pågår, projekt-ledare är tillsatt från
kommunkansliet och olika förslag har undersökts.
Svårigheter kopplade till sekretess-lagstiftningen har
identifierats.

Utredning avseende digitalisering påbörjad. Prioriterat område är Myndighet. AI kommer i nästa
steg.
Ett program är under framtagande

Kommentar
Tertial 1 2022

Digitalisering är, i teknisk mening, en omvandling från analoga till digitala system. Arbetet med
digitaliseringsfrågan pågår kontinuerligt i förvaltningen. Det finns olika sätta att digitalisera, men
även i olika utsträckning. I digitaliseringsarbetet särskiljer man enligt följande kategorier:

Artificiell intelligens (AI): Ett system med datorer som är kapabla att härma mänskligt
beteende och utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens.

Digitalisering: I teknisk mening, en omvandling från analoga till digitala system.

System för digital ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd kommer att är på plats i maj 2022.
Detta system kommer sedan att ligga som grund för AI-system för ansökan om ekonomiskt
bistånd.

E-tjänsteplattformen, OpenE, är på plats och tjänster kopplas kontinuerligt på och publiceras.
Inloggning via BankID och Freja är möjlig och förvaltningen arbetar med att ta fram fler
alternativ för säker inloggning. Riktlinjer för e-tjänsteplattformen är under framtagande. Genom
OpenE kan invånarna, sedan mars 2022, bland annat ansöka om bygglov digitalt. I
bygglovshanteringssystemet ByggR, har handläggnings- och beslutsexpedieringsprocessen av

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-08-01
Slutdatum
2023-01-01

Pågående
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bygglov digitaliserats och implementerats.

För att underlätta för kommunens invånare och medarbetare, samtidigt som pappershantering 
minskas, har ett antal ansökningsprocesser digitaliserats och driftsatts. 
Digital ansökan om förskola eller annan pedagogisk omsorg, skola och fritidshem och ansökan 
om skolskjuts är satta i drift. Även bokning av borgerlig vigsel, anmälan till tomtkö, avläsning av 
vattenmätaren, GPS för vinterväghållning och klimatmoduler för måltider är ytterligare system 
som sjösatts under första tertialen 2022. 
Digitala trygghetsvandringar är också på plats sedan januari 2022. Från och med midsommar 
2022 kommer det vara möjligt att via kommunens hemsida boka tid på Fontinskolans 
gymnastiksal, resterande lokaler kopplas sedan på det nya bokningssystemet succesivt.
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Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

25. Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och
Oasenområdena enligt beskriven intention

Genomförande: Ta fram förslag för utveckling av Yttern- och
Oasenområdena

Utvecklingsarbete med hallarena

Kommentar
Tertial 1 2022

Detaljplan för Yttern etapp 1 (hallar och centrumfunktion) har varit ute på samråd.
Sammanställning av inkomna samrådssynpunkter pågår. Granskningsskedet planeras till
hösten 2022.

Målsättningen är en antagen plan till årsskiftet för att upphandling och byggnation av
idrottshallarna ska kunna starta. Etapp 2 i detaljplanen i arenaområdet på Yttern innehåller
bostäder/verksamhetslokaler och planeras starta upp hösten 2022.

Oasenområdet kommer att hanteras under 2023.

Ansvarig
Åsa Berglie,
Haleh Lindqvist
Startdatum
2020-06-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

29. Involvera chefer och medarbetare i internkontrollarbetet

Genomförande: Systematisk intern kontrollarbete - Årligen
återkommande

Arbetet med intern kontroll som inletts 2018/2019 fortsätter och fördjupas.
Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen.

Kommentar
Tertial 1 2022

Utgångspunkten är att den intern kontrollen ska utföras enligt reglemente och anvisningar.

Ny processgrupp tillsatt med uppdrag att stödja kommunstyrelsen (stab och sektorer) samt
nämnder i intern kontrollarbetet enligt gällande årshjul.

En satsning planeras under året med fokus på förbättrad information om intern kontroll och
riskanalys. Målsättningen är att riskanalysen ska göra på enhetsnivå och därmed bredda
underlaget för sektorledningar och nämnder till nästa års internkontroll.

Ansvarig
Håkan
Hambeson
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

NY 2021 Hävda kommunens beredskap vid upphandlingar

Genomförande: Samarbete kring analys av
beredskapsbehov

Starta ett samarbete mellan upphandling, näringslivsfunktionen, måltidsfunktionen och LRF för
att analysera hur kommunens beredskapsbehov bäst kan tillgodoses.

Kommentar
Tertial 1 2022

Beredskapsbehovet har implementerats i kommunens inköpsarbete och återfinns i
upphandlingspolicyn. Perspektivet beaktas i de samarbeten som kommunen har med andra
upphandlande myndigheter beträffande bl.a. livsmedel.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Avslutad
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NY 2021 Utred och om möjligt att införa bostadskö för unga

Genomförande: Dialog med Kungälvsbostäder och Förbo

Tillsammans med Kungälvsbostäder och Förbo utreda de ekonomiska och juridiska
förutsättningarna för en ungdomsbostadskö.

Kommentar
Tertial 1 2022

Utredningen har färdigställts och visar att en sådan tomtkö är möjlig. Bolagen arbetar redan
med den.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Avslutad

NY 2021 Utveckla kommunens service och bemötande för
medborgare och företag

Genomförande: En intern arbetsgrupp startar ett arbete

Starta en intern arbetsgrupp för att främja kommunens service och bemötande för
medborgare och företag. Utgångspunkten är den årliga mätningen insikt och svenskt
näringslivs rankning. I gruppen ska olika myndighetsområden vara representerade. Syftet är
att tillsammans jobba strukturerat med insikt och andra rankningar för att utveckla
kommunens service och bemötande.

Kommentar
Tertial 1 2022

Arbetet pågår enligt plan och den senaste Insiktsmätningen visar att kommunen förbättrar
resultaten och har bland GR-kommunerna hamnat på en tredje plats.

Ansvarig
Anders Holm,
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Ny 2022 Främjande av platsvarumärket Kungälv och
Marstrand

Beskrivning

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar
återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som
genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för
näringslivet vara högt prioriterat.

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun.
Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög
beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat.

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av
näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera
positiva avstamp efter besvärliga tider.

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel
för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till
konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar
många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och
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andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk.

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra
vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken
och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en
hållbar finansiering av verksamheten.

Genomförande: Främja platsvarumärket Kungälv Marstrand

Platsvarumärket projektleds av KMN.
I samarbete med KMN och andra aktörer kommer att arbetet vidareutvecklas.

Kommentar
Tertial 1 2022

Det pågår ett omfattande arbete mellan förvaltningen, bland annat via kommunens
näringslivsutvecklare, tillsammans med KMN, Marstrandsföretagarna och Södra Bohusläns
Turist AB. Destinationsutvecklaren har haft ett antal möten med nyckelpersoner från
besöksnäringsaktörer på Marstrand. Under 2022 är bland annat följande evenemang planerade
på Marstrand:

17 seglingstävlingar på Marstrand 2022

Sekelskiftesdagarna

22 konserter: Stefan Andersson

Opera, minst 3 föreställningar

Boat Show

Childhood Match Cup

VM 49:er short track

Sekelskiftesdagarna

VM OK-jolle

Planen är att tillsammans med företagarföreningarna och under ledning av kommunens
näringslivsutvecklare fortsätta arbetet med platsvarumärket.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Ny 2022 Främjande genom att skickliggöra företagen inom
besöksnäringen så att det bidrar till ökad omsättning,
samverkan och arbetstillfällen.

Beskrivning

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar
återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som
genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för
näringslivet vara högt prioriterat.

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun.
Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög
beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat.

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av
näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera
positiva avstamp efter besvärliga tider.
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Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel
för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till
konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar
många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och
andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk.

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra
vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken
och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en
hållbar finansiering av verksamheten.

Genomförande: Främja besöksnäringen

Besöksnäringsorganisationer i regionen har tagit fram ett antal utbildningspaket för att främja
besöksnärings aktörer. Tillsammans med besöksnäringsaktörer i regionen, kommer utbildningar
att arrangeras under 2021-2022.

Kommentar
Tertial 1 2022

Förvaltningen tillsammans med besöksnäringsaktörer och Södra Bohusläns Turism AB har
inlett ett aktivt arbete med att främja besöksnäringsnäringen. Bland annat har en
destinationsutvecklare rekryterats av Södra Bohusläns Turism med fokus på Kungälv och
Marstrand.

Kungälvs Barnfestival

Kungälv Vårmarknad (fd Vikingamarknaden)

Bohus cup (ungdomsturnering, handboll)

Kungälvscruisingen (bilar)

Schlagerparty (Bohus Fästning)

Nationaldagen (Fästningsparken)

17 seglingstävlingar på Marstrand 2022

Sekelskiftesdagarna (Marstrand)

22 konserter: Stefan Andersson (Marstrand)

Opera, minst 3 föreställningar (Marstrand)

Boat Show (Marstrand)

Childhood Match Cup (Marstrand)

VM 49:er short track (Marstrand)

Sekelskiftesdagarna (Marstrand)

VM OK-jolle (Marstrand)

Allsång (Bohus Fästning)

Midsommarfirande (Bohus Fästning)

Historisk marknad (Bohus Fästning)

Kungälvsmässan

Kulturnatta

Kungälv Höstmarknad (fd Vikingamarknaden)

Nyårsfyrverkeri

20 mars 2022 skickades en ansökan om EU-finansiering för projektet Glowing reasons –
growing seasons.  Projektet avser att skapa nya säsonger på Marstrand, med fokus på mars-
april samt november.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra
största industriområden i dialog med näringslivet och
Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning
efter översyn av den totala kollektivtrafiken. (OBS,
uppdraget finns även inom Samhälle och utveckling, se
sida 21)

Beskrivning

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar
återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som
genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för
näringslivet vara högt prioriterat.

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun.
Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög
beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat.

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av
näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera
positiva avstamp efter besvärliga tider.

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel
för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till
konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar
många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och
andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk.

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra
vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken
och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en
hållbar finansiering av verksamheten.

Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden

Näringslivsstrategen och kollektivtrafikhandläggare kommer att utreda behovet
tillsammans med näringslivet under 2021-2022.

Kommentar
Tertial 1 2022

Förvaltningen har fört dialog med Västtrafik som bedömer att det inte finns underlag för
ökad turtäthet Om kommunen önskar tätare turer till kommunens industriområden krävs
tilläggsköp ur Västtrafiks sortiment.

Ansvarig
Anders Holm,
Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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Ny 2022 Medarbetarperspektivet är med i kommunens
tjänsteskrivelser senast 1 januari 2022

Beskrivning

Satsningarna på förändrat arbetssätt fortgår utifrån att alla våra insatser ska ha så god effekt
som möjligt. Arbetet enligt sunt arbetsliv och det tillitsbaserade arbetssättet utvecklas vidare.

Eftersom alla förändringar påverkar personalen i någon mån, ska medarbetarperspektivet fr o
m 2022-01-01 lyftas fram och belysas i kommunens tjänsteskrivelser. Kommunens politiska
organ ska under året initiera och utveckla dialogen mellan professionens medarbetare och de
folkvalda enligt de former politiken beslutar om.

Genomförande: Revidera mall för tjänsteskrivelse

Medarbetarperspektivet är med i kommunens tjänsteskrivelser senast 1 januari 2022

Kommentar
Tertial 1 2022

Medarbetarperspektivet finns med i tjänsteskrivelserna fr.o.m. 1 februari 2022.

Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-05-05
Slutdatum
2022-01-01

Avslutad

Ny 2022 Ta fram kriterier och riktlinjer för
näringslivsfrämjande insatser

Beskrivning

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar
återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som
genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för
näringslivet vara högt prioriterat.

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun.
Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög
beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat.

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av
näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera
positiva avstamp efter besvärliga tider.

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel
för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till
konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar
många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och
andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk.

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra
vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken
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och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en
hållbar finansiering av verksamheten.

Genomförande: Riktlinjer och kriterier för att främja
näringslivet

Näringslivstrategin är klar och kommer att beslutas under hösten 2021, och man kommer att ta
fram handlingsplaner utifrån strategin.

Kommentar
Tertial 1 2022

Näringslivsstrategin identifierar sex strategier för näringslivsarbetet i Kungälvs kommun:

1. Kompetensförsörjning - Kungälvs kommun tillvaratar och attraherar kompetens

2. Attraktionskraft - Kungälvs kommun är en attraktiv plats att besöka, verka och bo i

3. Infrastruktur och tillgänglighet - Kungälvs kommun har en fungerande infrastruktur och
god tillgänglighet

4. Markberedskap och fysisk planering -Kungälvs kommun erbjuder innovativa
möjligheter till verksamhetsmark och fysisk planering.

5. Innovation -Kungälvs kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation

6. Företagsklimat-I Kungälvs kommun är det enkelt att driva företag.

Utifrån strategierna har följande fokusområden och tidplaner för dessa tagits fram:

2022-2023 Företagsklimat och innovationskraft

2023-2024 Kompetensförsörjning och attraktionskraft

2025-2026 Infrastruktur, Markberedskap för fysisk planering (del av samhällsplanering)

För 2022 har fokus legat på företagsklimatet och innovationskraften. När det gäller
företagsklimatet har kommunen klättrat i Insiktsmätningen och Svenskt näringslivs ranking
kommer att presenteras i slutet av maj 2022.

Utifrån näringslivstrategin och fokusområdena kommer riktlinjer för näringslivsfrämjande
insatser att arbetas fram.

Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Ny 2022 Etablera en systematisk dialog mellan de politiska
organen och förvaltningens profession

Beskrivning

Satsningarna på förändrat arbetssätt fortgår utifrån att alla våra insatser ska ha så god effekt
som möjligt. Arbetet enligt sunt arbetsliv och det tillitsbaserade arbetssättet utvecklas vidare.

Eftersom alla förändringar påverkar personalen i någon mån, ska medarbetarperspektivet fr o
m 2022-01-01 lyftas fram och belysas i kommunens tjänsteskrivelser. Kommunens politiska
organ ska under året initiera och utveckla dialogen mellan professionens medarbetare och de
folkvalda enligt de former politiken beslutar om.

Genomförande: Etablera en systematisk dialog mellan de
politiska organen och förvaltningens profession

Varje år kommer en yrkesdialogsdag att arrangeras för kommunens politiker och
tjänstepersoner. Dagen kommer att ingå i kommunens ledningsdialog och syfte är att

Ansvarig
Pia Jakobsson,
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skapa en gemensam bild av ett område. För att öka engagemanget och bredda
perspektivet kommer medarbetare från verksamheter bjudas till dialog med politikerna.
Yrkesdialoger kommer att finnas med i årshjulet och olika teman kommer att behandlas.

Kommentar
Tertial 1 2022

Syftet med yrkesdialogen är att få kunskap och förfina slutsatser utifrån ett verksamhets
och medarbetarperspektiv för framtida uppdrag.

Det handlar om att ha en kommunikation som skapar förutsättningar för medarbetaren att
förstå den förväntan som uttrycks i politikernas beslut och utifrån det göra rätt saker. Det
handlar också om att kommunikationen från medarbetaren till uppdragsgivaren (politiken)
fungerar för att det ska bli en återkoppling på hur besluten har fungerat.

Kommunikation och dialog ska ses som en aktivitet som ska ingå i processbeskrivning och
årsplanering för planerings- och uppföljningsarbetet.

Första yrkesdialogen är planerad till augusti 2022.

Ann-Charlott
Backström
Startdatum
2022-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka nyföretagsamheten

Genomförande: Anordna event och träffar

Tillsammans med nyföretagarcentrum och andra organisationer anordna event och träffar i
lämplig form för att informera om att starta och driva företag. Fördjupa samarbetet mellan
gymnasieskolan och näringslivstrategen kring ung företagsamhet.

Kommentar
Tertial 1 2022

Samarbetet med Nyföretagcentrum har fortskridit. Både fysiska och digitala rådgivningstillfällen
har erbjudits och sker kontinuerligt. Stenungssunds kommun har nyligen anslutit till
Nyföretagarcentrum vilket också ökar tillgänglighet för nyföretagarna.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Ny 2022 Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med
tidigare skrivelse färdigställa kommunens beredskapsplan

Beskrivning

Den 17 juni 2020 beslutade kommunstyrelsen om Kungälvstrions beredningsskrivelse §
216/2020 ”Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin förstärkt beredskap och
ökad robusthet” .
Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie
verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning. Arbetet ska vila på
ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris.
Vi behöver utvärdera hur vi som kommun hanterat covid-19 pandemin, hur våra
styrdokument efterlevts som t ex pandemiplanen och dess tillämplighet. Vi behöver också
utvärdera och planera för ökad robusthet kring, skyddsutrustning, personalförsörjning, IT-
robusthet, livsmedelsförsörjning samt kommunens ledningsfunktion.

Genomförande: Beredskapsplan

Arbetet är påbörjat och kommer att vara klart för beslutas november 2021.

Kommentar
Tertial 1 2022

Ansvarig
Ann-Charlott
Backström
Startdatum
2021-05-03
Slutdatum
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Kungälvs kommun, Uppföljning av politiska uppdrag tertial 1 2022 38(38)

Svar på kommunstyrelsens uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter
Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet (KS2020/1099) redogjordes vid
KS 2021-10-20.

Beslut §298/2021
1. Förvaltningens svar på ”Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot
återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet”
godkänns.

I och med beslut från KS så är ärendet avslutat.

2021-12-31

Avslutad
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Tertialrapport 1 2022 SOLTAK AB  

Inledning 

Rapporten bygger på bokslut per 2022-04-30 samt innehåller en prognos för 2022. 

Delårsbokslut för SOLTAK AB  

Bolagets utfall för den aktuella perioden uppgår till 1 201 Tkr. 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 200 Tkr. 

Analys av periodens resultat och prognos görs i avsnitten för respektive affärsområde. 

 

 

Semesterlöneskuld 

Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för bolaget hög, då den mesta semestern tas ut under 

sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna har passerat. 

Förändringen av skulden per 2022-04-30 uppgår till 1 742 Tkr och påverkar resultatet negativt. Posten är 

redovisad under personalkostnader.  

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Omsättning, affärsområde ekonomi 18 000 6 000 6 751 751 18 672 672

Omsättning, affärsområde lön 37 300 12 433 13 340 907 37 814 514

Omsättning, affärsområde IT & projekt 99 900 33 300 41 604 8 304 110 041 10 141

155 200 51 733 61 695 9 962 166 528 11 328

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -70 856 -23 619 -32 427 -8 809 -83 185 -12 329

Personalkostnader -67 208 -22 403 -22 008 395 -65 809 1 399

Avskrivningar -16 736 -5 579 -5 919 -340 -16 932 -196

-154 800 -51 600 -60 354 -8 754 -165 926 -11 128

Rörelseresultat 400 133 1 341 1 208 600 200

Finansnetto -400 -133 -140 -6 -400 0

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 1 201 1 201 200 200

och skatt
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Affärsområde ekonomi 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till ett underskott på 10 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 är 0 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-04-30: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Sålda tjänster ligger något högre än budget.   

- Övriga intäkter avser lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 

- Tillkommande tjänster avser intäkter för uppdragsbeställningar 

Rörelsens kostnader: 

- Rörelsens kostnader visar totalt en negativ avvikelse om 761 Tkr. Utfallet för serviceavtal samt 

konsulter ligger för perioden något högre än budget, vilket till viss del förklaras av insatser i 

samband med uppdragsbeställningar. 

- Avvikelsen på personalkostnader förklaras främst av semesterlöneskulden.  

Prognos affärsområde ekonomi 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Intäkterna för sålda tjänster prognostiseras att ligga i nivå med budget för helåret. Tillkommande tjänster 

avser intäkter för uppdragsbeställningar. Prognosen för uppdragsbeställningarna är satt till samma nivå 

som utfallet per 2022-04-30. Kostnadssidan prognostiseras att ligga något över budget. Avvikelserna 

förklaras med konsulter kopplade insatser i samband med uppdragsbeställningar samt något högre 

personalkostnader. 

 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde ekonomi

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Hantera leverantörsfakturor 4 258 1 419 1 498 78 4 258 0

Hantera kundfakturor 5 737 1 912 1 881 -31 5 737 0

Hantera in- och utbetalningar 2 677 892 933 41 2 677 0

Fakturautskrifter 1 040 347 460 113 1 266 226

Övriga intäkter 180 60 222 162 222 42

Övriga tjänster 678 226 226 0 678 0

Tillkommande tjänster 0 0 404 404 404 404

Avskrivningar 3 430 1 143 1 128 -15 3 430 0

18 000 6 000 6 751 751 18 672 672

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -2 310 -770 -907 -137 -2 310 0

Konsulter -493 -164 -590 -426 -643 -150

Övriga kostnader -2 269 -756 -754 3 -2 341 -72

Personalkostnader -9 434 -3 145 -3 362 -218 -9 884 -450

Avskrivningar -3 434 -1 145 -1 128 17 -3 434 0

-17 940 -5 980 -6 741 -761 -18 613 -672

Rörelseresultat 60 20 10 -10 60 0

Finansnetto -60 -20 -20 0 -60 0

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 -10 -10 0 0
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Affärsområde lön 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till ett överskott på 510 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 200 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-04-30: 

Rörelsens intäkter: 

- Sålda tjänster ligger något högre än budget.   

- Tillkommande tjänster avser intäkter för tillkommande uppdrag under perioden. Dessa består 

både utav vidarefakturering av kostnader, uppdragsbeställningar samt utförda tjänster som ej varit 

budgeterade 

Rörelsens kostnader: 

- Rörelsens kostnader visar en negativ avvikelse på sammantaget 393 Tkr  

- Avvikelsen på personalkostnader förklaras främst av semesterlöneskulden.  

 

Prognos affärsområde lön 

Prognostiserat resultat för 2022 är 200 Tkr.  

Intäkterna för sålda tjänster prognostiseras att ligga i nivå med budget för helåret. 

Tillkommande tjänster avser intäkter för tillkommande uppdrag under året. Dessa består både utav 

vidarefakturering av kostnader, uppdragsbeställningar samt utförda tjänster som ej varit budgeterade. 

Prognosen för de tillkommande tjänsterna är satt till samma nivå som utfallet per 2022-04-30. 

Kostnadssidan prognostiseras totalt även den att ligga i nivå med budget. 

 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde lön

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Administrera löner 26 921 8 974 9 264 290 26 921 0

Administrera anställningar 6 800 2 267 2 263 -4 6 800 0

Övriga tjänster 1 139 380 380 0 1 139 0

Övriga intäkter 0 0 13 13 13 13

Avskrivningar 2 440 813 920 107 2 440 0

Tillkommande tjänster 0 0 501 501 501 501

37 300 12 433 13 340 907 37 814 514

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -4 050 -1 350 -1 399 -49 -4 050 0

Konsulter -821 -274 -265 8 -1 035 -214

Övriga kostnader -3 777 -1 259 -1 255 4 -3 777 0

Personalkostnader -26 072 -8 691 -8 940 -250 -26 172 -100

Avskrivningar -2 440 -813 -920 -107 -2 440 0

-37 160 -12 387 -12 780 -393 -37 473 -314

Rörelseresultat 140 47 560 513 340 200

Finansnetto -140 -47 -50 -4 -140 0

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 510 510 200 200
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Affärsområde IT och projekt 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till 702 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-04-30: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 8 304 Tkr. 

- Volymerna för flertalet av tjänsterna ligger i nivå med budget.  

- Datacenter visar en negativ avvikelse, men innebär också lägre kostnader för bolaget. 

- IT arbetsplats för personal, elever samt konton ligger totalt sett i nivå med budget. 

- Utöver budgeterade tjänster har bolaget också tillkommande beställningar under året;  

IT-utrustning samt telefoniutrustning har köpts in för kommunerna med 6 141 Tkr.  

Övriga tillkommande tjänster innehåller bland annat konsulter som vidarefaktureras direkt till 

kund. Totalt uppgår dessa tilläggstjänster till 6 743 Tkr för årets första fyra månader. 

Rörelsens kostnader: 

- Kostnaderna visar en negativ avvikelse på sammantaget 7 600 Tkr. 

- Konsulter visar en större avvikelse, vilket främst förklaras av konsulter i uppdragsbeställningar. Vi 

har också en förskjutning mellan personalkostnader samt konsulter gällande ett par tjänster. 

- Personalkostnadernas avvikelser förklaras av vakanta tjänster samt effekten av 

semesterlöneskulden. Tillsättning sker succesivt av vakanta tjänster 

- Avvikelsen avseende avskrivningar beror på periodisering.  

 

Prognos affärsområde IT & projekt 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Prognosen för intäkterna är totalt sett högre än budget och följer den trend vi se i delårsbokslutet. 

Prognosen för tilläggsbeställningar uppgår totalt till 7 623 Tkr och beror främst på inköp för IT-samt 

telefoniutrustning men även för vidareförmedling av konsulter. 

På kostnadssidan prognostiserar bolaget högre kostnader än budget, på 10 141 Tkr. Förklaringen hänförs 

främst till ovan nämnda tilläggsbeställningar samt konsulter kopplade till uppdragsbeställningar. 

Prognosen för IT-utrustning samt uppdragsbeställningar motsvaras av utfallet för januari-april.  
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RESULTATRÄKNING - affärsområde IT & projekt

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Baskostnad IT 12 280 4 093 3 953 -140 12 280 0

Nät som tjänst 12 235 4 078 4 247 168 13 685 1 450

Datacenter 12 870 4 290 3 578 -712 12 966 96

ITA arbetsplats Personal 8 000 2 667 3 596 929 10 700 2 700

ITA arbetsplats Elev 4 290 1 430 1 037 -393 3 090 -1 200

Print som tjänst 5 620 1 873 1 874 0 5 995 375

Konto (admin, politiker, skola) 8 900 2 967 2 616 -351 7 900 -1 000

Teknisk systemförvaltning 2 290 763 763 0 2 290 0

RDS 2 300 767 767 0 2 300 0

Integration 950 317 317 0 950 0

Uppdragsbeställningar 2 915 972 2 395 1 424 2 319 -596

Licenser 8 450 2 817 2 971 154 8 850 400

Skola Kungälv, leasing 10 350 3 450 3 364 -86 10 350 0

Diarie och ärendehantering 800 267 267 0 800 0

Telefoni 1 210 403 403 0 1 210 0

Beredskap 880 293 291 -2 880 0

Avskrivningar 5 560 1 853 2 324 470 5 560 0

Övriga intäkter 0 0 98 98 294 294

IT-utrustning 0 0 6 141 6 141 6 141 6 141

Tillkommande tjänster 0 0 602 602 1 482 1 482

99 900 33 300 41 604 8 304 110 041 10 141

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -27 125 -9 042 -9 066 -24 -27 815 -690

Konsulter -4 721 -1 574 -4 097 -2 523 -8 814 -4 093

Licenser -14 870 -4 957 -5 398 -442 -16 317 -1 447

Övriga kostnader -10 420 -3 473 -8 696 -5 222 -16 084 -5 664

Personalkostnader -31 702 -10 567 -9 705 862 -29 753 1 949

Avskrivningar -10 862 -3 621 -3 871 -250 -11 059 -197

-99 700 -33 233 -40 833 -7 600 -109 841 -10 141

Rörelseresultat 200 67 771 704 200 0

Finansnetto -200 -67 -69 -2 -200 0

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 702 702 0 0

och skatt
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Prognos per kommun 2022 SOLTAK AB 

Tabellen på nästa sida visar bolagets prognos på intäkter för helåret. 

Prognosen är uppdelad per kommun där budget samt prognos framgår för samtliga kommuner. 

Kolumnerna längst till höger summerar budget samt prognosen för 2022. 

Uppgifterna bygger på fakturerade intäkter t o m april månad, samt en prognos för årets resterande 

månader. När det gäller IT-utrustning och telefoniutrustning så är utfallet t o m april det som presenteras i 

tabellen. I dessa fall har bolaget inte lagt en prognos för helåret.  

Detsamma gäller poster som avser vidarefakturering samt uppdragsbeställningar, där redovisas det utfall 

som är upparbetat t o m april.  

Tjänster enligt budget eller tillkommande tjänster 

Varje affärsområde är uppdelat med ovan texter. Här kan man på ett överskådligt sätt se vad som är 

budgeterat för innevarande år, samt vad som har varit tillkommande beställningar under året. 

Omsättningen i bolagets budget uppgår till 155 200 Tkr. Prognosen är 166 528 Tkr.  
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Tjänst

Budget

 KK

Prognos

 KK

Budget

 SK

Prognos

 SK

Budget 

SBRF

Prognos 

SBRF

Budget

 LE

Prognos

 LE

Budget

 TK

Prognos

 TK

Budget 

SOLTAK

Prognos  

SOLTAK

Budget 
TOTALT

Prognos 
TOTALT

Affärsområde Lön

Tjänster enligt budget

Administrera löner 11 686 11 686 7 375 7 375 360 360 3 415 3 415 4 085 4 085 26 921 26 921

Anställningsärenden 2 480 2 480 1 930 1 930 70 70 1 235 1 235 1 085 1 085 6 800 6 800

RDS 324 324 195 195 108 108 93 93 720 720

Övriga tjänster 152 152 95 95 116 116 55 55 419 419

Avskrivningar 1 100 1 100 660 660 360 360 320 320 2 440 2 440

Lönebidrag 13 0 13

15 742 15 742 10 255 10 255 430 430 5 234 5 234 5 638 5 638 0 13 37 300 37 313

Tillkommande tjänster

Kostavdrag för timavlön. 11 11

Vidarefakt. 16 32 16 64

Uppdragsbeställningar 212 86 34 46 377

Övriga tilläggstjänster 15 25 1 5 2 48

0 226 0 138 0 1 0 71 0 64 0 0 0 501

15 742 15 969 10 255 10 393 430 431 5 234 5 305 5 638 5 703 0 13 37 300 37 814

Tjänster enligt budget

Fakturautskrifter 685 685 170 170 4 4 80 307 100 100 1 040 1 266

Hantera leverantörsfakt. 1 615 1 615 1 108 1 108 45 45 490 490 1 000 1 000 4 258 4 258

Hantera kundfakturor 2 725 2 725 1 435 1 435 15 15 327 327 1 235 1 235 5 737 5 737

Hantera in- och utbet. 894 894 800 800 16 16 316 316 650 650 2 677 2 677

RDS 270 270 162 162 90 90 78 78 600 600

Avskrivningar 1 543 1 543 926 926 515 515 446 446 3 430 3 430

Vägföreningar 62 62 62 62

Abonnemangstjänster SK 16 16 16 16

Lönebidrag 180 380 180 380

7 795 7 795 4 617 4 617 80 80 1 819 2 045 3 509 3 509 180 171 18 000 18 217

Tillkommande tjänster 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidarefakt. konsulter 9 52 0 61

Uppdragsbeställningar 89 95 84 126 0 394

0 0

0 99 0 147 0 0 0 84 0 126 0 0 0 455

7 795 7 893 4 617 4 764 80 80 1 819 2 129 3 509 3 635 180 171 18 000 18 672

Tjänster enligt budget

Baskostnad IT 6 260 6 260 4 420 4 420 1 475 1 475 125 125 12 280 12 280

Licenser 3 940 3 930 2 650 2 842 540 540 350 608 970 930 8 450 8 850

Uppdragsbeställningar 1 516 1 487 904 696 496 105 2 915 2 288

Skola Kungälv 10 350 10 350 10 350 10 350

Konto 4 350 4 598 3 020 2 185 150 94 1 380 1 023 8 900 7 900

Beredskap 375 375 280 280 225 225 880 880

Datacenter 6 950 6 950 3 860 3 860 2 060 2 060 12 870 12 870

Nät som tjänst 5 700 6 260 4 480 4 889 2 055 2 476 12 235 13 625

ITA arbetsplats Personal 4 550 5 861 2 260 3 126 70 112 1 120 1 601 8 000 10 700

RDS 1 196 1 196 713 713 391 391 2 300 2 300

ITA arbetsplats Elev 2 610 2 990 735 100 945 0 4 290 3 090

Print som tjänst 2 845 3 000 1 490 1 700 35 45 1 250 1 250 5 620 5 995

Teknisk systemförvaltning 1 191 1 191 710 710 389 389 2 290 2 290

Integration 494 494 295 295 162 162 950 950

Telefoni 799 799 411 411 1 210 1 210

Diarie och ärendehantering 435 435 365 365 800 800

Avskrivningar 2 670 2 670 1 720 1 720 940 940 230 230 5 560 5 560

Lönebidrag 0 0

54 997 57 612 28 770 28 769 795 791 14 014 13 480 1 325 1 285 0 0 99 900 101 937

Tillkommande tjänster

IT-utrustning 3 236 1 420 32 1 453 0 6 141

Uppdragsbeställningar 31 31

Vidarefakturering övrigt 33 14 2 0 49

Vidarefakt. konsulter 91 1 362 0 1 453 *

Lönebidrag 294 0 294

Edet Hus 136 0 136

0 3 360 0 1 434 0 33 0 2 951 0 31 0 294 0 8 104

54 997 60 972 28 770 30 203 795 824 14 014 16 431 1 325 1 316 0 294 99 900 110 041

TOTALT 78 534 84 834 43 642 45 360 1 305 1 336 21 067 23 865 10 472 10 653 180 477 155 200 166 528

* Notera att denna post är prognostiserad på helår.

Affärsområde Ekonomi

Affärsområde IT & projekt
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 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 144/2022 

Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport (Dnr KS2022/0948) 

Sammanfattning 

Rapporten för de första fyra månaderna för 2022 redovisar en prognos för det ekonomiska 
utfallet 2022 samt en finansiell rapport. I rapporten redovisas utveckling av personalnyckeltal 
och volymtal. Som bilaga till Delårsrapporten finns också en lägesrapport för kvarstående 
uppdrag. 
 
Prognosen för 2022 visar på ett resultat på 234 mkr att jämföra med budgeterade 90 mkr. I 
resultatet ingår exploateringsintäkter på 115 mkr. 
 
Den ekonomiska utvecklingen präglas av en fortsatt stor osäkerhet med anledning av 
Ukrainakrisen och den ökande inflationen. 
 
Kommunfullmäktige godkänner förvaltningens delårsrapport samt den finansiella rapporten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 med finansiell rapport 
Bilaga Central delarsrapport 2022 daterad 2022-05-24 
Bilaga TERTIALRAPPORT 2022-04-30 Bokab 
Bilaga Bokslut KE samt KN rapportering till KK inkl kommentarer till analyser 
Bilaga Politiska uppdrag T1 2022 
Bilaga 2022-T1 Tertialrapport 1 2022-04-30 SOLTAK AB v220510 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna förvaltningens delårsrapport 1 med prognos för 2022 samt den 
finansiella rapporten  

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från majoritetspartierna (S), (M) och (C) lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet. Se bilaga. Ej inkommen 
Elisabeth Mattsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. Ej inkommen 
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Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av, marköverlåtelse och
inhyrning av särskilt boende för äldre (Dnr KS2022/0779-1)

Sammanfattning

Kungälvs kommun växer vilket leder till ökat antal barn, unga och äldre. Kommunen har med
anledning av den ökande befolkningen behov av service, fler platser inom förskola, skola samt
boenden inom LSS och äldreomsorg. Därmed ökar också investeringsbehoven i nya lokaler i de fall
kommunens verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler. Förvaltningen har i
uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det fastställs att graden av extern
finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda.

Kommunen och fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB (Nedan kallad Hemsö) tecknade i
december år 2018 en avsiktsförklaring som syftar till att Hemsö ska bidra till att utveckla och
investera i kommunen genom att fokusera på fastigheter och lokaler för samhällsservice
(KS2018/1818-6). Parterna tecknade 2019 ett samverkansavtal (KS2018/1818–7).

Sektor Trygghet och Stöd har i sin behovsanalys i lokalförsörjningsplanen (KS2021/1571)
konstaterat att verksamheten inom äldreomsorgen behöver ca 80-90 nya boendeplatser fram till
2024/2025. Därför föreslås att ett nytt äldreboende med 90 lägenheter ska uppföras i Ängegärde.
Kommunen äger mark på Tveten 1:1 och Ängegärde 5:1 i östra delarna av Kungälv.
Kommunstyrelsen beslutade om planbesked i december 2020 och detaljplaneläggning av området
pågår. Detaljplanen har varit på samråd. Förvaltningen har upprättat ett utkast till
marköverlåtelseavtal för tomten där äldreboendet föreslås byggas av Hemsö. Tomten säljs enbart
för ändamålet äldreboende och under förutsättning att ett hyresavtal tecknas. En oberoende
värdering av marken har gjorts. Köpeskillingen är satt till 34,8 miljoner kronor.

Enligt framtagen arbetsmodell handlar kommunen upp byggnationen enligt lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling och överlåter sedan byggentreprenaden tillsammans med marken till Hemsö.
Ett förslag till hyresavtal innehållande en rikthyra baserat på det aktuella projektet ”Ängegärde” har
upprättats. Tecknandet av hyresavtalet innebär att Hemsö finansierar och bygger äldreboendet och
att kommunen hyr det under 15 år med option på 10 år. Förslaget innebär att kommunen inte
kommer att belastas av investeringskostnader för att bygga ett äldreboende. Beräknad objektshyra
för Ängegärde äldreboende är 18 874 996 kr år 1. Hyresavtalet innehåller en indexklausul, vilket
innebär att hyran kommer att indexregleras under hyresperioden. I avtalet ingår 90 lägenheter för
äldreboende samt en lokal för hemtjänst (stöd i ordinärt boende). Kommunen kommer att redovisa
en moms om 18% för bostäderna vilket innebär att hyran efter avdrag blir ca 15,5 mkr år 1.

Förvaltningen gör bedömningen att hyra ett äldreboende av Hemsö innebär att kommunen inte
belastar investeringsramen. Verksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler
vilket ger långsiktiga planeringsförutsättningar för äldreomsorgen. Lokalerna är byggda enligt väl
beprövade koncept som kommunen får tillgång till i och med inhyrningen. Simuleringar visar att
hyreskostnaden över tid är något högre än att bygga och äga i egen regi. Genom inhyrning behöver
dock inte kommunen förvalta, underhålla och reinvestera i byggnaden. Förvaltningen föreslår att ett
nytt äldreboende inklusive en hemtjänstlokal hyrs in från Hemsö.
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Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av byggentreprenad av 
äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 
2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av detsamma till 
Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och kommundirektör. 
3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

Juridisk bedömning 

Kommunjurist har gjort nedanstående bedömning.

Enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är byggentreprenader
upphandlingspliktiga.

Den kommunala likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) gäller vid
försäljning av kommunal mark och innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Vidare är utgångspunkten enligt 8 §
samma kapitel att stöd till enskilda näringsidkare är förbjudet.

EU:s statsstödsregler ska bl.a. säkerställa att kommunen inte säljer fast egendom till ett pris
som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset.

Förvaltningen har inhämtat en värdering av en auktoriserad och oberoende värderingsman
för att säkerställa att försäljningarna sker på marknadsmässiga grunder. Hyran för det särskilda 
boendet bedöms bli marknadsmässig utifrån idag kända omständigheter och lever därmed upp till
kraven i kommunallagens andra kapitel samt EU:s statsstödsregler.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Kungälvs kommun växer vilket leder till ökat antal barn, unga och äldre. Kommunen har med 
anledning av den ökande befolkningen behov av service, fler platser inom förskola, skola samt 
boenden inom LSS och äldreomsorg. Därmed ökar också investeringsbehoven i nya lokaler i de fall 
kommunens verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler. Förvaltningen har i 
uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk.

Kommunen och fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB (Nedan kallad Hemsö) tecknade i 
december år 2018 en avsiktsförklaring som syftar till att Hemsö ska bidra till att utveckla och 
investera i kommunen genom att fokusera på fastigheter och lokaler för samhällsservice 
(KS2018/1818-6). Parterna tecknade ett samverkansavtal (KS2018/1818–7) sommaren 2019. 
Syftet var att konkretisera och tydliggöra arbetsprocessen, dels för nyproduktion av 
verksamhetslokaler, dels för överlåtelse av befintliga fastigheter inom samhällsservice.

Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter, 
dvs byggnader som används till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt 
anpassad för verksamheter som utför samhällsservice. Hemsös uppgift är att skapa 
verksamhetsanpassade lokaler för vård, utbildning, äldreomsorg och 
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rättsväsende. Fastighetsbeståndet bestående av 441 samhällsfastigheter som finns huvudsakligen 
i Sverige men även i Finland och Tyskland. Hemsö är Sveriges största fastighetsägare avseende 
äldreboenden och äger totalt 223 äldreboenden, varav 116 i Sverige. Fler äldreboenden är under 
byggnation. Därutöver äger Hemsö ca 136 utbildningsfastigheter och har flera nya i produktion. En 
annan kategori samhällsfastigheter som bolaget äger och förvaltar är vårdlokaler och lokaler för 
rättsväsendet. Hemsös majoritetsägare är Tredje AP-fonden.

Den 17 oktober 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om försäljning av fastigheten Fridhem 1 
(Ranrikegårdens äldreboende) till Hemsö (KS2019/1316). Samtidigt fattades beslut om ett 
hyresavtal för äldreboendet för en fortsatt kommunal äldreomsorg i lokalerna. De projekt för 
nybyggnation som finns med i etapp 1 i samverkansavtalet är tre förskolor (Nordtag, Tjuvkil och 
Fridhem), en ny grundskola i Kode och ett äldreboende.

Den 17 juni 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra den första
marköverlåtelsen och inhyrningen av ett fastighetsobjekt som Hemsö ska uppföra. Ärendet
avsåg inhyrning av Nordtags förskola (KS 2020/0848) som ska stå klar till höstterminen
2022. Den 16 december 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra den andra
marköverlåtelsen och inhyrningen av ett fastighetsobjekt som Hemsö ska uppföra. Ärendet
avsåg en inhyrning av Tjuvkils förskola (KS2020/1830) som enligt tidplanen ska stå klar till
vårterminen 2023. Den 1 september 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om marköverlåtelse och 
inhyrning av Fridhems förskola (KS2021/1124) som planeras stå klar till höstterminen 2023.
Samtliga ovanstående beslut om försäljning och inhyrning har även beslutats i kommunfullmäktige.

Koppling till lokalförsörjningsplanen
Sektor Trygghet och Stöd har i sin behovsanalys på sidan 93 i lokalförsörjningsplan 2022-2025 
(KS2021/1571) konstaterat att verksamheten inom äldreomsorgen behöver ca 80-90 nya 
boendeplatser till 2025. Lokalförsörjningsplanen uppdateras i den årliga budgetprocessen och är en 
bilaga till investerings-och driftprogrammet. 

Detaljplan för äldreboende
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020 om planbesked för ett äldreboende på 
Ängegärde 5:1 (gamla fotbollsplanen i Skälebräcke) i Kungälv (KS2020/1425). Marken ägs av 
kommunen och kommer att planläggas för både äldreboende och andra bostadsändamål (”vanliga” 
bostäder) i två etapper. Äldreboendets planförutsättningar hanteras i den första etappen.

Bedömning
Marköverlåtelse
Kommunen äger marken på Tveten 1:1 och Ängegärde 5:1 i Ängegärde, Kungälv. 
Kommunstyrelsen beslutade om planbesked i december 2020 och detaljplaneläggning av området 
pågår. Detaljplanen har varit på samråd.
Förvaltningen har upprättat ett utkast till marköverlåtelseavtal för tomten där äldreboendet föreslås 
byggas av Hemsö. Tomtytan kommer att avstyckas från de kommunala fastigheterna Tveten 1:1 
och Ängegärde 5:1 och bli en egen fastighet som omfattar ungefär 7700 kvm. Tomten säljs enbart 
för ändamålet äldreboende och under förutsättning att ett hyresavtal tecknas. Byggrätten är 
definierad till 2500 kvm byggnadsarea och 28 m i nockhöjd, vilket möjliggör 5 våningar och därmed 
en total byggrätt om ca 10 000 kvm.

En oberoende värdering av marken har gjorts. Köpeskillingen är satt till 34,8 miljoner kronor. I 
enlighet med marköverlåtelseavtalet ska Hemsö erlägga köpeskillingen till 10% senast 30 dagar 
efter undertecknande av avtalet, efter fakturering av kommunen. Resterande del av köpeskillingen 
erläggs på tillträdesdagen. Om Hemsö inte betalat köpeskillingen i rätt tid äger kommunen rätt att 
häva köpet eller kräva fullgörande av köpet. I det fall Hemsö bygger mer än 8 900 kvadratmeter 
BTA (bruttototalarea) i enlighet med beviljat bygglov erläggs tilläggsköpeskilling med 4125 kr per 
kvadratmeter BTA. 

Kommunen ikläder sig inte något ansvar för områdets grundförhållanden på tomten. Hemsö erinras
om att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas. Hemsö påtar sig
allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom området kan åstadkomma på
omkringliggande fastigheter och byggnader, orsakat av de arbeten som Hemsö utför.
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Köpeskillingen är bestämd efter förutsättningen att inga kända markföroreningar finns inom 
området. Hemsö ansvarar för att beställa och bekosta en första undersökning av området. 
Vid upptäckt risk för förorening, antingen som ett resultat av den första undersökningen eller i annat 
sammanhang som exempelvis vid byggstart, står Kommunen för kostnader för fördjupade 
undersökningar samt åtgärdsplan. Hemsö ansvarar för beställning av den fördjupade 
undersökningen som också ska innehålla en motiverad redovisning av uppskattade kostnader för 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Hemsö ska anlita någon av de tre konsultfirmor i 
Göteborgsregionen som har störst verksamhet inom området eller någon av de konsultfirmor 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/avhjälpandeåtgärd/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 rimliga bedömning, till projektets nytta och intäkter för Kommunen, 
har Kommunen rätt att häva marköverlåtelsen inom 24 månader efter att Avtalet undertecknats av 
båda Parter. Kommunen står vid eventuell markförorening, för den 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering som krävs för att möjliggöra syftet med Detaljplanen. 
Kommunen väljer metod samt utförare för eventuell efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. 

Kommunen har rätt att häva marköverlåtelseavtalet tillträdesdagen om Hemsö inte senast 8 
månader efter att tilldelningsbeslut avseende entreprenaden vunnit laga kraft inkommit med en i 
huvudsak komplett och planenlig bygglovsansökan. Hävning är också möjlig om Hemsö inte uppfört 
huvudbyggnadens bottenplatta senast 8 månader efter att startbesked för bygglov har beviljats; 
eller om kommunens kostnader för sanering av marken i enlighet visar sig stå i orimlig proportion till 
projektets nytta och intäkter.

Hyresavtal
Det avgörande för ett fullt utvecklat samarbete med Hemsö är utfallet av hyreskostnaden för
lokalerna som parterna avser att samarbeta om. I samverkansavtalet har en gemensam
arbetsmodell tagits fram som bygger på öppna böcker och en tydlig ekonomisk ram för
respektive projekt där en rikthyra framgår. Genomförandet av projektet baseras på det
samverkansavtal som parterna tecknat samt på det förslag på marköverlåtelseavtal för marken
och förslag till hyresavtal som upprättats för varje enskilt objekt. Hemsös erfarenhet av byggnation 
och förvaltning av särskilda boenden för äldre har använts i arbetet med projektet på Ängegärde. 
Studiebesök har genomförts på ett särskilt boende som Hemsö nyligen uppfört i Halland och 
ritningar från andra särskilda boenden som är under uppförande har använts i arbetet. 

Förvaltningen och Hemsö har gemensamt upprättat en tidplan för upphandling och byggnation. 
Byggentreprenaden kommer att upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
samt därefter ingås ett entreprenadavtal. Kommunen handlar upp byggnationen och överlåter 
sedan byggentreprenaden tillsammans med marken till Hemsö. Tidplanen är i nuläget att 
verksamheten kan tillträda sensommaren 2025. Detaljplanen har varit på samråd och är på väg till 
granskning hösten 2022 för att sen gå för antagande. Det är detaljplanens laga kraft-vinnande som 
avgör när byggnation kan starta. Byggherren Hemsö projekterar mark och byggnad under tiden 
planläggningen pågår så att bygglov ska kunna sökas så fort detaljplanen vunnit laga kraft. Ett 
överklagande av detaljplanen innebär en försening av byggnationen.

En rikthyra baserat på det aktuella projektet ”Ängegärde” har tagits fram. I samverkansavtalet pkt 
6.2 regleras hur hyran för ett projekt ska fastställas samt att full transparens för i hyran ingående
kostnadsposter ska tillämpas. Hyran kommer uppdateras baserat på de anbud som inkommit
under upphandlingen av byggentreprenaden. Om Parterna anser att inkomna anbud är för dyra så 
ska upphandlingen avbrytas och ett omtag kring projektet göras. När upphandling och tilldelning av
byggentreprenaden har genomförts kommer överlåtelse av entreprenaden till Hemsö att
genomföras. Detta förutsätter att hyresavtal och marköverlåtelseavtal för marken tecknats. Hyran
fastställs slutligen när verksamhetsspecifika ÄTA-arbeten (ändring/tillägg/avgående) i den
genomförda entreprenaden reglerats. Dessa regleras genom en projektgenomförandebilaga till
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hyresavtalet. För att undvika att den typen av ÄTA som härrör till kommunala 
verksamhetskostnader (kostnader orsakade av att kommunen som hyresgäst gör ändringar och 
tillägg) uppstår i sent skede av genomförandet sker en noggrann genomgång av alla ritningar och 
materialval med verksamheten innan byggnationen och upphandlingen. Hemsö har all skyldighet 
att ansvara för ÄTA som är beroende av bister i förfrågningsunderlaget. Alla ÄTA redovisas 
löpande på hyresgästmöten mellan kommunen och Hemsö. När entreprenaden är färdigställd gör 
parterna en slutlig reglering av kostnader och överlämning sker från entreprenören till Hemsö som 
fastighetsägare och kommunens verksamhet får tillträde som hyresgäst. Kommunen har full insyn i 
projektet under såväl projektering, upphandling och byggnation.

För kommunens kärnverksamhet ska det inte innebära någon skillnad om verksamheten bedrivs
i Hemsös eller kommunens egna lokaler. Ett förslag till hyresavtal har upprättats i
dialog mellan Hemsö och kommunen. Till hyresavtalet finns ett antal bilagor som reglerar
ansvarsområden för hyresvärd och hyresgäst, en s k gränsdragningslista, särskilda bestämmelser,
projektgenomförandebilaga, en investeringsgränsdragningslista och ritningsunderlag.
Kommunen ansvarar enligt hyresavtalet för till exempel byte av glödlampor, invändigt underhåll av 
ytskikt på tak, väggar och golv, inventarier, inbrottslarm, skyltar för verksamheten, sophämtning,
snöskottning, mm. Dessa kostnader är hyresgästens ansvar i de allra flesta hyresavtal för 
verksamhetslokaler då det ofta rör som om verksamhetsspecifika behov. Vid inhyrning från extern 
hyresvärd läggs ett internt påslag på hyran från sektor Samhälle och utveckling till Trygghet och 
stöd för dessa interna kostnader eftersom sektorn administrerar och hantera ovanstående 
verksamhetsspecifika behov.

Beskrivning av objektet
Ängegärde äldreboende föreslås uppföras med 90 lägenheter. Totalt blir det 9 enheter med 10 
lägenheter på varje enhet. Varje enhet innehåller ett avdelningskök med matsal där beredning och 
servering av måltiderna kommer att ske. I anslutning till matsalen finns det en gemensam 
terrass/balkong på varje enhet. I botten på byggnaden finns en vagnhall för mottagande av 
färdiglagad mat. Valet av måltidslösning ska bidra till ett ökat utbud av måltider. Produktion av 
tillagad mat kommer att ske i centralköket på Thorild eller annat kommunalt produktionskök. 
Beredning av frukost, fika, kvällsmat samt beredning och värmning av varma/kalla måltider från 
produktionskök kommer att ske på varje avdelning. Målet är att det sker nära brukaren och med 
ökat utbud och valfrihet.  

Högst upp i byggnaden finns en samlingslokal för de boende i huset. Lokalen kan även användas 
för större arbetsplatsmöten eller utbildning av personal. Byggnaden kommer även att innehålla en 
lokal för hemtjänst. Äldreomsorgens och hemtjänstenspersonal kommer att dela på utrymmen för 
bland annat pauser och måltider. Utformningen av lokalerna har tagit hänsyn till framtida behov av 
smittskyddsarbete vid smittutbrott av t ex vinterkräksjuka eller en ny pandemi. Utemiljön kommer att 
anläggas på ett sätt som gör att den blir lättillgänglig för de boende och bidrar till samvaro och 
trivsel.

Utkast modell för äldreboende Ängegärde vid samråd - ej exakt utseende 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet bedöms utifrån 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. Den
personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.”

Ärendet bedöms även svara mot kommunstyrelsens resultatmål nr 7. Ökad behovstäckning inom 
äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Byggnaden ska uppföras baserat på gällande bygg-och miljölagstiftning. Lokalerna ska vara 
effektivt och ändamålsenligt utformade för att fungera väl i verksamheten under lång tid. 
Byggherren använder miljöcertifiering som verktyg för att säkerställa viktiga kvaliteter kopplat till 
både miljömässig och social hållbarhet i sina byggnader. Det innebär högt ställda krav på 
energiprestanda och inomhusmiljö, samt materialval med hänsyn till miljö och hälsa. Målsättningen 
är att minska den totala klimatpåverkan vid nyproduktion.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I Enlighet med Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444 ”ska lokalförsörjningen för de 
kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över tid och långsiktiga 
planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer detta ska eftersträvas. Det 
innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen 
verksamhet i egenägd lokal. Kärnverksamhetens behov/åtaganden kan också lösas genom köp av 
plats eller fristående huvudmannaskap.”

Förvaltningen har också i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det 
fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kungälvs demografi innebär att kommunen har en stor åldrande befolkning. Befolkningsprognosen 
visar att antal personer som är 80 år eller äldre kommer att uppgå till nästan fyra tusen personer år 
2030. Förvaltningen gör bedömningen att fler äldreomsorgsplatser kommer att behövas för att 
tillgodose behovet av särskilt boende för äldre. Fram till 2025 har bedömning gjorts att ca 80-90 
platser behöver tillföras. I detta behov ingår en planerad avveckling av ett äldreboende som inte är 
ändamålsenligt. Den faktiska volymökningen blir ca 47 platser fram till 2025. 

Det nya äldreboendet i Ängegärde kommer att utformas med hög tillgänglighet och med trivsam 
inne-och utemiljö. Ett mer utvecklat måltidskoncept med högre valfrihet och mer beredning på 
enheterna ska öka måltidsupplevelsen som är av central betydelse för de äldre. Boendet kommer 
att byggas för att kunna hantera framtida smittskyddsarbete och en eventuell pandemi. Det byggs 
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för både personal inom äldreomsorg och hemtjänst så att kombinationstjänster och vikariepooler 
ska kunna hanteras i samarbete mellan verksamheterna. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ett nybyggt äldreboende ska bidra till en god arbetsmiljö för medarbetaren. Det blir hög nivå på 
tillgängligheten i lokalerna vilket kommer att underlätta i det dagliga arbetsinsatserna. Det kommer 
att finnas väl anpassade utrymmen för omklädning och pauser. Uppstarten av ett nytt äldreboende 
innebär att resurssättningen kommer att planeras utefter vilka som ska bo på de olika enheterna. 
Boendet byggs för att passa för både somatiska enheter och demensenheter. Placeringen i 
Ängegärde innebär att det är nära till Kungälvs centrum vilket ska underlätta rekrytering och 
bemanning. Äldreboendet kommer även att innehålla en större hemtjänstlokal. Den delen av 
byggnaden är anpassad till hemtjänstens behov och arbetssätt. Delar av byggnaden kommer de 
två verksamheterna att dela på, tex matsalen. Även hemsjukvårdens medarbetare kommer att 
arbeta med insatser hos brukare i huset. Dokumentationsplatser och pausmöjligheter kommer att 
finnas även för hemsjukvårdens medarbetare. Bedömning görs att de nya lokalerna i sin helhet 
kommer att bidra till alla yrkesgruppers arbetsmiljö och trivsel.

Ekonomisk bedömning
Såväl ekonomichef som ekonom har deltagit i den ekonomiska bedömningen.

Tecknandet av hyresavtalet innebär att Hemsö finansierar och bygger äldreboendet och att 
kommunen hyr det under 15 år med option på 10 år. Förslaget innebär att kommunen inte kommer 
att belastas av investeringskostnader för att bygga ett äldreboende. Förslaget bedöms svara mot 
förvaltningens uppdrag att arbeta enligt majoritetens finanspolitiska ramverk. 

Hyresavtalet avseende äldreboendet i Ängegärde kommer att hanteras redovisningstekniskt på 
samma sätt som kommunens övriga hyresavtal av liknande karaktär. Ett arbete pågår med 
klassificering av kommunens befintliga hyresavtal och klassificering planeras att införas till T2 2022. 
Tillträdet till äldreboendet planeras till år 2025 och det är först då som redovisning av hyran blir 
aktuell. Klassificeringen av hyresavtal är inte färdig när detta ärende behandlas. Vid ett teoretiskt 
antagande om att hyresavtalet för äldreboendet skulle komma att klassas som finansiell leasing och 
tillträdet skulle ha varit aktuellt under 2022, så hade balansräkningens omfattning ökat med ca 360 
mkr på både tillgångs-och skuldsidan, samt att kommunens soliditet hade minskat med cirka 1,2 
procentenheter. 

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital. Det är även ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten kan öka om 
kommunen genererar goda resultat och/eller amorterar. Den minskar vid negativa resultat och/eller 
ökad skuldsättning. Finansiell leasing innebär en form av skuldsättning som tas upp på 
balansräkningen- på både skuld och tillgångssidan. Tillgången består i hyreskontraktet och 
rättigheten att nyttja lokalen under hyresperioden, skulden består i betalningsåtagandet till 
hyresvärden.

Förslagets förankring i investerings-och driftprogrammet
Kostnaden för framtida hyra och verksamhetsdrift för ett nytt äldreboende finns upptagen i antaget 
investerings-och driftprogram (KS2021/1571). Där sammanfattas alla simulerade 
driftkostnadskonsekvenser av kommunala investeringar och inhyrningar inom programperioden 
2022-2025 och utblick 2026-2029. Det innebär att driftkostnaden för såväl hyra till hyresvärden som 
verksamhetsdrift för kommunal äldreomsorg finns med i volymberäkningarna för det år som 
boendet tas i drift.

Marköverlåtelseavtalet 
Försäljningen av marken till Hemsö ger kommunen en intäkt på ca 34,8 mkr, vilket kommer att 
förbättra kommunens resultat och likviditet det år som köpesumman erläggs. Försäljningen baseras 
på en värdering från en auktoriserad oberoende värderingsman. Bygger Hemsö mer än 8900 
kvadratmeter BTA ska en tilläggsköpeskilling erläggas med 4125kr/kvadratmeter BTA utöver 
ovanstående försäljningssumma. Kommunen har förköpsrätt till objektet om Hemsö skulle sälja det 
(i enlighet med punkt 9 i ingånget samverkansavtal samt pkt 10 i marköverlåtelseavtalet).
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Hyresavtalet 
Beräknad objektshyra för Ängegärde äldreboende är 18 874 996 kr år 1. Hyresavtalet innehåller en 
indexklausul, vilket innebär att hyran kommer att indexregleras under hyresperioden. Detta är enligt 
gängse normer vid reglering av långa hyresavtal. I hyran ingår både 90 lägenheter för äldreboende 
och en lokal för hemtjänst. Den genomsnittliga hyran per kvadrat i byggnaden uppgår till 2102 
kr/m2 BTA. Hyreskostnaden per vårddygn för äldreboendet med 90 lägenheter med en 
boendebeläggning på 95% (faktiskt utfall under åren 2014-2021) beräknas till ca 480 kr/dygn. 
Kommunen göra avdrag för moms på 18% för lägenheterna vilket innebär att hyran efter avdrag blir 
ca 15,5 mkr år 1. Kostnaden per vårddygn efter momsavdrag beräknas till ca 390kr/dygn. Vid 
omvärldsbevakning är det en jämförbar kostnad per vårddygn.

Vid inhyrning från extern hyresvärd läggs ett internt påslag på hyran från sektor Samhälle och 
utveckling till Trygghet och stöd för interna kostnader eftersom sektorn administrerar och hanterar 
viss skötsel och verksamhetsspecifika behov i lokalerna. Det interna påslaget för hyran beräknas till 
100kr per kvadratmeter och år. Påslaget avser inte all fastighetsskötsel i lokalerna utan endast det 
som kommunen som hyresgäst åtagit sig i hyresavtalets gränsdragningslista. Exempel på skötsel 
kan vara snöröjning, invändiga ytskikt (t ex målning vägg), drift av inbrottslarm, sophämtning mm. 

Lägenheterna för äldreboendet kommer inte att belastas med hyran för hemtjänstlokalen utan detta 
hanteras i budgeten för verksamhetsområdet Stöd i ordinärt boende.
Kommunen hyr i dagsläget inga andra lokaler för äldreomsorg så det finns inga interna 
referensobjekt att jämföra hyra med. Däremot kan hyran till viss del jämföras mot till exempel 
nyligen inhyrda bostäder med särskild service i form av gruppbostäder där hyresnivåerna ligger på 
2400-2800 kr/m2.

Att bygga och förvalta i kommunal regi 
Skulle kommunen välja att bygga ett äldreboende i egen regi krävs det att personella interna och 
externa resurser allokeras till projektet. Hemsö som byggherre äger ca 200 äldreboenden och 
uppför kontinuerligt nya byggnader för äldreomsorg. Väljer kommunen att bygga i egen regi finns 
det inte längre tillgång till byggherrens samlades kompetens av boendebyggnationer. Det innebär 
att nya ritningar och ramhandlingar ska tas fram och byggnationen ska projektledas, upphandlas 
och genomföras av kommunens medarbetare och konsulter. Det kommer att krävas en 
omprioritering bland redan planerade och pågående byggprojekt. Rekrytering av såväl nya 
medarbetare som upphandling av nya konsulter kommer att behöva göras. Konsulter med 
specialistkompetens är i dagsläget uppbokade lång tid framöver vilket innebär att det kommer att 
påverka projektet tidsmässigt. Att kommunen skulle arbeta fram egna handlingar för upphandling 
och genomför byggnationen i egen regi bedöms fördröja projektet med ytterligare 1-2 år, dvs till ca 
2027. Investeringen ryms inte inom ram i antaget investeringsprogram utan då behöver 
omprioriteringar göras bland övriga projekt. 

När kommunen bygger i egen regi blir uppförandet i regel alltid mer kostsamt än om en privat aktör 
genomför projektet. Vid jämförelse mellan kommunens genomsnittliga byggkostnader och privata 
byggherrars kostnader i andra genomförda projekt framgår att kommunens byggnationer ofta blir ca 
20-30% dyrare. Enligt nyckeltalskalkyl för Ängegärde äldreboende skulle byggkostnaden för en 
kommunal byggnation ligga på ca 380-400 mkr inklusive byggherrekostnader. En del av 
förklaringen kan vara att större byggherrar bygger hela tiden medan kommunen bygger mer sällan. 
Även om kommunen byggt om eller bygga till flera av sina äldreboenden de senaste tio åren så har 
inget helt nytt äldreboende byggts av Kungälvs kommun under de senaste tjugofem åren. 
Processen att ta fram innehållet i en större nybyggnation med 90 lägenheter är mer kostsam i 
kommunen då det ofta saknas referensprojekt internt och ett omfattande programarbete krävs för 
att definiera och kalkylera lokalen.

Hyra eller äga
Nedan har Kommuninvests simuleringsverktyg för jämförelse mellan eget ägande och inhyrning 
använts. Jämförelsen bygger på ett antal antaganden på genomsnittlig inflation, kommunens kalkyl 
för byggnation i egen regi, hyresvärdens byggkalkyl och hyresnivåer, hyrestid, driftkostnader, 
diskonteringsränta, självfinansieringsgrad mm.  
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Om kommunen väljer att låna för att bygga i egen regi kan det konstateras att det initialt är mer 
kostsamt att bygga själv. I takt med avskrivningen sjunker kostnaden för egen byggnation och 
under en period kostar det mer att hyra. År 15 träder de första reinvesteringarna/mer omfattande 
underhållet in och kostnaden för ägd byggnad ökar något igen. Runt år 20 ökar reinvesteringarna 
igen, likaså runt år 25. Den markanta förändringen i kostnad för ägd byggnad sker runt år 30 när ett 
omfattande underhålls/reinvesteringsbehov inträder. Simuleringen visar att det över tid kostar mer 
att hyra byggnaden än att äga själv och när de stora underhållsbehoven inträder efter år 25 är det 
hyresvärden som får stå för reinvesteringen. Om kommunen själv äger byggnaden ska kommunen 
själv reinvestera vid den tidpunkten. Simuleringen visar också att vid en ränteökning blir skillnaden 
mellan att hyra och äga mindre om motparten kan erbjuda samma hyra.

Nedanstående diagram nr 1. har simulerats baserat på en ränta på 2%. 

Diagram 1

Nedanstående diagram nr. 2 har simulerats med en ränta på 4 %. 

Diagram 2

Vid bedömning om att äga eller hyra behöver driftperspektivet vägas in. Kompetenser inom 
fastighetsteknik och annan teknisk förvaltning är eftertraktade på marknaden och tjänsterna är 
svårrekryterade. Även en ny byggnad kräver resurser och rätt kompetens för att bibehålla sitt 
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värde. När kommunen växer och beståndet av lokaler ökar måste förvaltningskostnaderna hållas 
på rimliga nivåer i förhållande till antal kvadratmeter. Kommunen har ett relativt stort bestånd av 
äldre byggnader och dessa kräver en högre grad av skötsel och underhåll. När nya stora objekt 
tillförs krävs en större organisation. Risk finns att den tillsyn, skötsel och underhåll som krävs inte 
hinner utföras på den nivå som behövs för att bibehålla byggnaders värde om organisationen får för 
stort bestånd i förhållande till kapaciteten. 

I Enlighet med Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444 ”ska lokalförsörjningen för de 
kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över tid och långsiktiga 
planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer detta ska eftersträvas. Det 
innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen 
verksamhet i egenägd lokal…”.

Förvaltningen gör bedömningen att hyra ett äldreboende med 90 lägenheter och en ny 
hemtjänstlokal av Hemsö innebär att verksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga 
lokaler med det antal platser som sektorns lokalbehovsanalys visat i lokalförsörjningsplanen. Det 
bedöms ge långsiktiga planeringsförutsättningar för verksamheten. Lokalerna är byggda enligt väl 
beprövade koncept som kommunen får tillgång till i och med inhyrningen. Simuleringar visar att 
hyreskostnaden över tid är högre än att bygga och äga i egen regi. Genom inhyrning behöver inte 
kommunen investera, förvalta, underhålla eller reinvestera i byggnaden. I enlighet med beslutat 
samverkansavtal föreslår förvaltningen att ett nytt äldreboende inklusive en hemtjänstlokal i 
Ängegärde i centrala Kungälv hyrs in från Hemsö.

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av byggentreprenad av 
äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av detsamma till 
Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och kommundirektör. 

3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö godkänns. 

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

Haleh Lindqvist Åsa
Kommundirektör Berglie
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Expedieras till: Rickard Holmgren, Håkan Wallentin, Åsa Berglie, Pia Jakobsson

För kännedom till: Carl Adiels, Lena Arnfelt, Andreas Blixt
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Bilaga 1
Hyresavtal nr i fastigheten, ortAvser

51212 0100 00 
Ängegärde 5:1, del av och Tveten 1:1, del av; 
Kungälv

Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE, SKICK OCH 
ANVÄNDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen 
av Lokalen regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär 
12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är 
belägen i fastigheten ” Ängegärde 5:1, del av och Tveten 1:1, del av”, nedan kallad ”Fastigheten”. 
Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning, 
bilaga 2. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, med beaktande av vad som framgår nedan, i 
befintligt och av Hyresgästen godkänt skick.

1.2 ANVÄNDNING 

Lokalen hyrs ut för att användas till äldreboende samt lokaler för stöd i ordinärt boende. Under 
projekteringen kommer lokalen är dimensioneras för ett maximalt antal personer, uppdelat våning för 
våning. Denna uppgift biläggs sedan hyresavtalet vid tillträdet. Detta har fastställts med hänsyn till 
Lokalens utformning vid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG 

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivna tillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då 
Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Parterna är medvetna om Tillträdesdagen kan flyttas fram 
med hänseende till punkt 5 i Projektgenomförandebilagan (bilaga 5). Hyresgästen är införstådd med att 
detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen och därmed hyresbetalningen flyttas till den 
dag då Hyresvärden de facto tillträder Fastigheten.

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av 
ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i 
nyttjanderätten till följd av sådana arbeten.
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1.4 PARKERING OCH TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR

Parkering ingår i hyran. Preliminärt i den omfattning som tillåts/krävs enligt parkeringsnorm och 
bygglov. Preliminär placering enligt den situationsplan som fastställts, bilaga 2. 

Parkering och tillhörande komplementbyggnader i form av enklare Carports kommer att byggas på 
området framför byggnadens huvudentréer. Det finns i dagsläget ett dike på denna sida om byggnaden, 
längs med Tvetgatan, som eventuellt ska flyttas till andra sidan om Tvetgatan. Detta medför i så fall att 
parkeringarna kommer att byggas som tillfälliga parkeringar till hyresgästens tillträde. När diket är flyttat 
så kommer de permanenta platserna, med tillhörande Carports, att byggas. Kostnaden för de 
permanenta platserna, carports samt kostnad för eventuell iordningställande av den tillfälliga ytan och 
eventuella andra kostnader såsom myndighetslov etc kommer att hanteras som ett hyrestillägg.

Färdigställandet av fastigheten kan komma att kräva tillfälliga anordningar i form av lösningar för VA, 
kvarsittande spont, etc. Dessa kostnader ska i möjligaste mån lösas inom den ekonomiska ramen. När 
tillträdet ägt rum och den slutliga hyran är fastställd så ska eventuella övriga kostnader förknippade med 
arbeten för tillfälliga anordningar bekostas av hyresgästen som hyrestillägg.

2 TILLÄGG TILL HYRA

2.1 HYRA

Hyresvärden och Hyresgästen har 2019-06-10 respektive 2019-10-07 ingått ett avtal om samverkan 
avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i Kungälvs kommun 
(”Samverkansavtalet”). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna för Hyresavtalets innehåll och i 
punkten 6 i Samverkansavtalet stadgas en beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas. När samtliga 
delar av beräkningsmetoden är kända ska hyran snarast möjligt slutligt fastställas och ett tilläggsavtal 
till Hyresavtalet ska upprättas i samband därmed. För det fall erlagd hyra inte överensstämmer med den 
slutligt fastställda hyran ska avvikelsen justeras genom nästkommande 
hyresbetalning/hyresbetalningar.

Till den slutgiltigt fastställda hyran ska tillägg göras i enlighet med punkten 1.4 Parkering och tillfälliga 
anordningar

2.2 INDEXREGLERING 

Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som 
basår) tillägg till bashyran utgå med ett visst procentpåslag enligt nedanstående grunder. Med bashyran 
menas i detta Hyresavtal 100% av den i Hyresavtalet angivna hyran.

Om Hyresavtalet börjar löpa under perioden 1 jan – 30 juni ska bastalet vara anpassat till föregående 
års indextal för oktober månad. Om Hyresavtalet börjar löpa under perioden 1 juli - 31 dec ska bastalet 
vara anpassat till årets indextal för oktober månad. Bashyran är anpassad till indextalet. Skulle indextalet 
någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal, 
varmed indextalet ändrats i förhållande till Bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till 
indexändringarna, varvid Bashyrans förändring beräknas på basis av den procentuella förändringen 
mellan Bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.

Commented [TT1]:  Tar bort pga bastalet kommer vara okänt 
vid tecknande av avtal
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Om indextalet blir lägre än tidigare ska föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker 
alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.

2.3 FASTIGHETSSKATT 

Hyresgästen ska samtidigt med hyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin andel av vid varje tillfälle 
utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där Lokalen är belägen. Andelen beräknas såsom 
Lokalens area dividerad med den totala uthyrningsbara arean i den taxeringsenhet där Lokalen är 
belägen (andelstal). 

Den taxeringsenhet Lokalen är belägen i har en total uthyrningsbar lokalarea om 8905m². Lokalens på 
ritning uppmätta area uppgår till 8905m², vilket för närvarande ger ett andelstal om 100%.

Medför allmän eller särskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatt uppkommer eller 
ändras ska Hyresgästen betala à conto den preliminärt beräknade fastighetsskatt som belöper på 
Lokalen. Så snart beslut om ny fastighetstaxering föreligger, ska mellanskillnaden mellan den beslutade 
fastighetsskatten som belöper på Lokalen och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna. 

Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början 0 
kronor per år. Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande 
omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde.

2.4 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER

2.4.1 ELKOSTNAD 
Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseende elleverans till Lokalen där så är möjligt. Det åligger 
Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät, 
inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid. 
Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärden rätt att vidaredebitera kostnaderna 
samt administrationstillägg på Hyresgästen.

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och i förekommande fall 
kylbehov ger Hyresgästen fullmakt till Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende 
Hyresgästens abonnemang och elförbrukning. 

2.4.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING
I hyran ingår kostnad för uppvärmning och varmvatten för den verksamhet Hyresgästen bedriver i 
Lokalen. Görs nyinstallationer eller verksamhetsförändringar som påverkar förbrukningen skall en 
hyreskonsekvens upprättas och hyresgästen får ett hyrestillägg som motsvara den ökade kostnaden.

2.4.3 VATTEN OCH AVLOPP
I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för den verksamhet Hyresgästen 
bedriver i Lokalen.  Görs nyinstallationer eller verksamhetsförändringar som påverkar förbrukningen 
skall en hyreskonsekvens upprättas och hyresgästen får ett hyrestillägg som motsvara den ökade 
kostnaden.

2.4.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR
I hyresavtalet ingår ingen kyla i Lokalen.
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Innan start av byggnation avser Hyresvärden att ta fram olika förslag på lösning för att kyla 
gemensamhetsdelar av den förhyrda lokalen. Om hyresgästen önskar att installera kyla ska detta utföras 
i entreprenaden för uppbyggnad av huset och detta ska regleras i hyresavtalet. 

2.4.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING
Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster 
eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande 
bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella 
kostnader för anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina 
anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

2.5 MOMS

Enligt en uppskattning i tidigt skede, se ritning (bilaga  2), delas lokalen upp dels i  2956  kvm lokal 
samt   3047  kvm bostad. Detta ger en momsandel på  49%  av hyran som ska momsbeläggas och 51% 
som är momsfri hyra. Eventuella förändringar ska meddelas hyresvärden samt regleras i hyresavtalet.
Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för delar av Lokalen enligt ovan. Hyresgästen bedriver 
momspliktig verksamhet eller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig 
skattskyldighet till moms för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommun eller 
statlig myndighet. Om Hyresgästen upphör att bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan 
verksamhet som medför att Hyresvärdens frivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad 
som anges på sidan 3 i Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta.

I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även 
ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller 
tredjehandshyresgäst.

DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE 

2.6 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM

Fastighetens grundinstallationer avseende ventilation är normalt i drift kl. 00 – 24  alla dagar med 
undantag för reparations- och servicearbeten. Ventilationen dimensioneras under projekteringen och 
styr lokalens utformning vid tillträdet. Bilaga där dimensioneringen framgår bifogas till hyresavtalet. 
Hyresvärden garanterar ej viss temperatur i Lokalen. 

Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta 
installationer för att försörja byggnaden med el, VA, värme, varmvatten och ventilation. 

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av 
gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet 
utöver övriga skyldigheter under avtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.

För åtgärder som Hyresgästen ger upphov till genom en felaktig användning, onormalt slitage och 
åverkan ska Hyresgästen alltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även 
för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphov till. 
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2.7 MYNDIGHETSKRAV MM

Hyresvärden ansvarar för att fastigheten och byggnader på denna samt tillbehör till fastigheten 
uppfyller samtliga efter hyrestidens början uppkomna fastighetsspecifika lag- och myndighetskrav.

Hyresgästen ansvarar för och bekostar de verksamhetsspecifika åtgärder som av försäkringsbolag, 
byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet, efter 
tillträdesdagen, kan komma att krävas för hyresobjektets fortsatta nyttjande för avsedd användning. 
Detta ansvar gäller även för sådana förhållanden som förelåg eller hade sin grund i hur hyresobjektet 
var gestaltat före tillträdet. Hyresgästen ansvarar även för fastighetsspecifika lag- och myndighetskrav 
som avser tiden före hyrestidens början.  

Om Hyresgästen åläggs att vidta åtgärd i Lokalen som föranleds av Hyresgästens verksamhet och detta 
medför ökade kostnader för Hyresvärden, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för kostnadsökningen. 

2.8 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR 
VERKSAMHETEN

2.8.1 FETTAVSKILJARE
För det fall myndighet ställer krav på att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens 
verksamhet, ska Hyresgästen ombesörja och bekosta installation av fettavskiljare enligt de krav som 
gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande. Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal 
enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska uppvisas för Hyresvärden utan anfordran.

Erforderligt underhåll och utbyte samt tömning och övrig skötsel och drift av fettavskiljare åvilar 
Hyresgästen.

2.8.2 SOTNING IMKANALER
Hyresgästen ombesörjer sotning av imkanaler på egen bekostnad. Intyg om utförd sotning ska uppvisas 
för Hyresvärden utan anfordran. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften, monterade ovan 
stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av gränsdragningslista, bilaga 
3. 

2.8.3 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING

För det fall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas 
Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant 
backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att 
eventuell reservkraft kontinuerligt testas. 

2.9 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresgästens ändringar av Lokalen 

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra 
installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar 
Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och 
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skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar 
Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att 
se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att 
arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normer och författningar. Hyresgästen 
ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom 
Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.

Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgår av det tilläggsavtal som parterna 
ska upprätta.  

Hyresvärdens byggnads- och installationsarbeten

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och 
installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller 
liknande.

Hyresvärden förbinder sig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärder i Lokalen lokal 
samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och under vilken tid arbetet ska utföras. Vid 
utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet och i 
möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens 
begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal 
arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som 
uppstår med anledning av detta.

2.10 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING 

Hyresgästen ansvarar för att fullgod snöröjning och halkbekämpning sker beträffande Lokalen och 
Fastigheten. Hyresgästen övertar genom detta Hyresavtal fastighetsägarens ansvar enligt 3 kap 3 § 
Ordningslagen (1993:1617). Hyresvärden ska ställas skadeslös om skada inträffar på grund av att 
Hyresgästen inte fullgör sin skyldighet enligt denna punkt.

2.11 VILLKOR FÖR BRUKANDE AV GEMENSAMMA UTRYMMEN 

Hyresgästen har rätt att gemensamt med övriga hyresgäster i Fastigheten nyttja gemensamma 
utrymmen och funktioner samt dessas inredning och inventarier, nedan kallade gemensamma 
utrymmen. För att Hyresgästen ska få rätt att bruka de gemensamma utrymmena gäller följande villkor:

Nödutgångar och utrymningsvägar ska ovillkorligen hållas fria från hinder. Hyresvärden har rätt att 
omedelbart och på Hyresgästens bekostnad bortforsla sådant hinder.

Gemensamma lastnings- och lossningsutrymmen samt utrymmen för interna varutransporter ska hållas 
fria från hinder. Hyresgästen förbinder sig att omgående bortföra levererade varor och material från 
dessa utrymmen och att inte nyttja dessa som uppställningsplats.

Hyresgästen får inte utan särskilt skriftligt tillstånd exponera eller uppställa varor eller vidta annan 
skyltning eller dylikt utanför Lokalen. Samma gäller beträffande uppställande av byggnadsmaterial eller 
inredning. Avfall är inte tillåtna i gemensamma utrymmen, utan ska av Hyresgästen transporteras till 
därför avsedd plats för avfallshämtning

Hyresvärden har rätt att på Hyresgästens bekostnad bortforsla material, varor och avfall som förvaras i 
gemensamma utrymmen i Fastigheten.
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Hyresvärden har rätt att stänga av och/eller utrymma gemensamma eller allmänna utrymmen i 
Fastigheten om så krävs av säkerhets- eller ordningsskäl. Vid sådant förhållande har Hyresgästen inte 
rätt till nedsättning av hyran eller annan kompensation av vad slag det vara må.

Hyresgästen förbinder sig att avseende nyttjandet av gemensamma utrymmen samverka med övriga 
hyresgäster, följa av Hyresvärden vid var tid meddelade föreskrifter samt att tillse att dessa även 
respekteras av Hyresgästens anställda och leverantörer. 

2.12 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och 
hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra 
skyldigheten på Hyresgästens bekostnad.  För det fall annan hyresgäst eller tredje man framför anspråk 
mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av Hyresgästens 
åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös.  

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL 

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande 
drifttider, inomhustemperatur, nyttjande av el. 

Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framför allt påverkan på 
ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar- och vintertid. Hyresgästen ska undvika 
att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig 
solinstrålning minimeras sommartid.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av 
material ska utgå från Sunda Hus, en på marknaden etablerad materialdatabas. Parterna ska vidare vid 
utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så är möjligt välja 
snålspolande utrustning i Lokalen. Hyresvärden förordar val av närproducerade material med 
miljövänliga transporter.

3 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

3.1 ORDNINGSREGLER 

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden, 
försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar. 

3.2 OLYCKSSKYDD MM 

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som 
denne behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter.

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är 
skyldig att senast två veckor efter Tillträdesdagen samt varje år inom 30 dagar efter det att Hyresvärden 
har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd. 
Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd 
och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
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Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och 
för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens 
utrymningsvägar, skyltar och branddörrar samt för att brandcellsgränser och sprinklereffekt inte bryts. 
Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövs för att förebygga 
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbinder sig även att inte 
på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samt tillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster 
nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer.

Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som 
Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av 
Hyresgästen eller som uppkommit till följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig 
att vidta. 

Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan. 

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under hyresförhållandet framgår av till 
Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.

3.3 SKYLTAR MM

Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta 
skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av Hyresvärden anvisad 
plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla 
kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som 
uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom 
t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens 
färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen 
ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på 
fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.

3.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM 

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar 
oavsett vållande för alla skador i Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning 
och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt. För det fall 
Hyresvärden anlitat entreprenör som orsakar skada enligt ovan är det Hyresvärdens ansvar att återställa 
till det skick som var innan entreprenören startade sitt arbete. Ersättningsskyldigheten inkluderar – men 
är inte begränsad till – skada som uppkommer på grund av eller som en direkt följd av agerande av 
anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller leverantörer och dylikt till Hyresgästen. 

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder 
sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den 
inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka 
ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska 
uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästen är skyldig att anmäla till sitt 
försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästens försäkring skulle inträffa och i första hand 
ta sin försäkring i anspråk.



36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 1. Särskilda Bestämmelser Bilaga 1 220413

                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

9 (10)

3.5 LÅS OCH LARM MM

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och 
säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan installation vidtas. Hyresgästen ska 
iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm. 
Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella 
passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med 
anledning av förlust av nycklar eller passerkort eller bristande handhavande i övrigt, inkluderat låsbyte 
och andra följdkostnader. Hyresgästen ansvarar för att dels meddela förlust av nycklar och passerbrickor 
till Hyresvärden, dels att återlämna nycklar och passerbrickor för personal som slutat sin anställning. 

3.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING MM

Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa 
Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte 
annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning 
(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller 
byggnaden och Fastigheten i övrigt. Hyresgästen ska vid samma tillfälle överlämna samtliga port- och 
dörrnycklar, passerkort eller motsvarande, även om de anskaffats av Hyresgästen.

Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogat till Lokalen på sådant sätt att den 
införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det och tillfalla 
Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden äger rätt till tillträde till Lokalen före avflyttningen 
för besiktning avseende detta.

Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående 
åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har även rätt att tillgodogöra sig kvarlämnad 
egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätt till 
ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.

Hyresvärden är inte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer 
eller liknande som Hyresgästen har utfört i Lokalen.

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt 
Hyresavtalet. 

3.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet. 
Hyresgästen får inte heller utan Hyresvärdens skriftliga godkännande upplåta Lokalen, helt eller delvis, 
i andra hand, bortsett från upplåtelse till boende som sker inom ramen för äldreboendeverksamheten.

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. Detta 
omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriver i Lokalen.

3.8 PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING

Hyresgästen får inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet.

Detta Hyresavtal får inte inskrivas.
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3.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella 
skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av 
innehållet i Hyresavtalet. 

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av 
parterna för att vara bindande.

3.10 Villkor

Hyresavtalet är villkorat av att:  

1. Styrelsen för Hemsö Fastighets AB fattar investeringsbeslut. 
2. Kungälvs kommuns Kommunstyrelse och Fullmäktige fattar beslut om att ingå hyresavtal och 

besluten har vunnit laga kraft.
3. Detaljplanen vinner laga kraft
4. Hyresvärden erhåller erforderliga myndighetstillstånd (inklusive bygglov) för projektets 

genomförande.
5. Entreprenadavtal som båda parterna godkänner ingås.
6. Hyresvärden förvärvar fastigheten eller annan godtagbar lösning uppnås för förhyrningen.

Om något av villkoren inte uppfylls är Hyresavtalet i alla delar förfallet. I det fallet gäller bestämmelserna 
i Samverkansavtalet.

3.11 FÖRETRÄDESORDNING 

Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som 
angivits i Formuläret. 
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA – ÄLDREBOENDE 

Bilaga 3
Hyresavtal nr i fastigheten, ortAvser

51212 0100 00 Ängegärde 5:1, del av och Tveten 1:1, del av; 
Kungälv
Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

Allmänt

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll mm 
under hyresförhållandet.

Mediaförbrukning och avfallshantering regleras i särskilda bestämmelser införda som bilaga till 
Hyresavtalet.
Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll 
och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av 
fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen 
svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen 
inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av 
hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av utav 
Hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar. 
Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före återanskaffning och utbyte.

Definitioner
Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och 
Skötsel.
Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av 
eventuella avvikelser
Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byte eller tillförsel 
av förbrukningsmaterial
Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt
Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) av byggnadsdel/installation
Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar, 
om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande 
myndighetsbesiktningar äger Hyresvärden rätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens 
bekostnad.
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

VA, TOMT  

Ledningssystem HV HV HV HV  

Brunnar HV HV HV HV  

Hårdgjorda ytor (t ex sten, tegel, betongplattor och asfalt) HV HV HV HV  

Grusade ytor HV HV HV HV  

Utrustning för cykelparkering på tomt HV HV HV HV  Avser befintliga

Inhägnader, grindar, stängsel HV HV HV HV  

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV  

Lampor, lysrör och dylikt HV HG HV HV  

Papperskorgar och askkoppar på tomt HV HV HV HV  Drift avser tömning

Hyresgästens egen uteplats HV HG HG HG

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HV HV HV  

Trädgårdsmöbler lösa HG HG HG HG  

Skyltar på tomt, fastighetsrelaterade HV HV HV HV  

Skyltar på tomt, verksamhetsrelaterade HG HG HG HG I samråd med HV

Flaggstänger HV HV HV HV Avser befintlig

Flaggor samt tillbehör (t ex flagglina) HG HG HG HG  

Övrig fast utrustning på tomt HV HV HV HV  

Dammar och fontäner HV HG HG HG Avser befintliga

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL  

Planteringar (t ex blomrabatter) HV HV HV HV  

Buskar, träd, häckar HV HV HV HV  

Gräsytor HV HV HV HV  

BYGGNAD UTVÄNDIGT  

Tätskikt HV HV HV HV  

Takbeläggning HV HV HV HV  

Takavvattning HV HV HV HV  

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning HV HV HV HV  

Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor HV HV HV HV  

Övrigt yttertak HV HV HV HV  

Papperskorgar och askkoppar på fasader HV HV HV HV  

Skyltar på fasader, fastighetsrelaterade HV HV HV HV  

Skyltar på fasader, verksamhetsrelaterade HG HG HG HG

Åskledare HV HV HV HV  

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV  

Fasadytor HV HV HV HV
HG bekostar 
klottersanering

Fönsterkarm, fönsterfoder HV HV HV HV   Åverkan HG

Fönsterglas HV HG HV HV
Drift avser 
fönsterputs

Solavskärmning utvändigt (t ex markiser) HV HG HG HG Avser befintlig

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HV HG HG HG Avser befintlig
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV  

Entrépartier HV HV HV HV  

Automatisk dörröppnare HV HV HV HV Avser befintligt

Rullstolsramper HV HV HV HV Avser befintligt
Låscylinder och nycklar, skalskydd, passersystem, 
inbrottslarm HG HG HG HG

Porttelefon HV HG HG HG  

Lastkaj, varumottagning (inkl. väderskydd) HV HV HV HV

BYGGNAD INVÄNDIGT, inom förhyrd yta  

Dörrar, glaspartier HV HV HV HV  

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG  

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG  

Inbrottslarm till hyresgästens lokal HG HG HG HG  

Skyltar, fastighetsrelaterade HV HV HV HV  

Skyltar, verksamhetsrelaterade HG HG HG HG

Hissar HV HV HV HV  Åverkan HG

Centraldammsugare HV HG HV HV  Avser befintlig

Ytskikt väggar HV HG HG HG  

Ytskikt golv                                                         HV HG HG HG

Ytskikt tak                                                                HV HG HG HG  

Inredning  

Boenderum, möbler HG HG HG HG  

Köksstommar, köksluckor, handtag mm HV HG HG HG Avser boenderum

Övrig fast monterad köksutrustning HV HG HG HG

Drift inkl. 
kolfilterbyte. Se även 
sk. best, bilaga 1.

Vitvaror fast monterade HV HG HG HG

Köksutrustning/vitvaror lös (t ex Micro) HG HG HG HG  

Sanitetsgods HV HG HV HV
Drift avser rensning 
vattenlås.

Övrig inredning och inredningsdetaljer HV HV HV HV
 Övrig fastmonterad 
inredning

Lös monterad konst HG HG HG HG  

Avdelningskök  

Köksstommar, köksluckor, handtag mm HV HV HV HV Avser avdelningskök

Övrig fast monterad köksutrustning HV HG HG HG

Drift inkluderar 
kolfilterbyte. Se även 
särskilda 
bestämmelser, 
bilaga 1.

Vitvaror fast installerad HV HG HG HG

Drift inkluderar 
kolfilterbyte samt 
besiktning. Se även 
särskilda 
bestämmelser, 
bilaga 1.
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

Köksutrustning/vitvaror lös HG HG HG HG  

Installationer för köksutrustning HV HV HV HV  

Kylrum, förråd och soprum HV HV HV HG  

Lös inredning i matsal HG HG HG HG  

Övrig inredning m.m.  

Omklädningsskåp HG HG HG HG  

Mörkläggning invändigt HG HG HG HG  

Personalmöbler HG HG HG HG  

Kontorsmöbler HG HG HG HG  

Vitvaror i tvättstuga, tvätt och torkutrustning HV HG HG HG  
Medicinskåp, medicinkylskåp, spoldesinfektor och 
liknande utrustning HG HG HG HG  

VVS OCH VENTILATION  

Pumpar HV HV HV HV  

Kylanläggning, komfortkyla HV HV HV HV Avser befintlig

Vattenledningar/avloppsledningar HV HG HV HV
 Drift avser rensning 
vattenlås

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV  

Ventilationsdon HV HG HV HV
Drift inkluderar 
rengöring av don.

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV  

Imkanal kök inkl. kåpa HV HG HV HV
Drift inkluderar 
sotning

Duschslangar och munstycken HV HV HV HV  

ELINSTALLATIONER  

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HV HV
 HG ansvarar för att 
byta trasig ljuskälla

Elcentraler HV HV HV HV  

Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don) HV HG HV HV
  HG ansvarar för att 
byta trasig ljuskälla

Armaturer plats och miljöbelysning (inkl. HF-don) HG HG HG HG  

Eluttag HV HV HV HV  Åverkan HG

LARM  

Driftlarm för fastighetens tekniska system HV HV HV HV  

Inbrottslarm HG HG HG HG  

Överfallslarm HG HG HG HG  

Trygghetslarm HG HG HG HG  

Kallelsesignalsystem HG HG HG HG  

BRAND  

Utrymningslarm HV HV HV HV
Se separat gränsdragningslista systematiskt 
brandskyddsarbete, bilaga 4  

TELE, RADIO/TV, DATA  

Kanalisation, tele/data HV HV HV HV  



36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 3. Gränsdragningslista, Bilaga 3 220413

                                                                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

5 (5)

Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning
Ledningsnät, tele, data/bredband fram till 
avlämningspunkt HV HV HV HV

Ledningsnät, tele, data/bredband från avlämningspunkt HV HG HG HG

Telefoner/televäxel HG HG HG HG  

TV-digitalbox HG HG HG HG  

Kabel-TV HG HG HG HG  

STÄDNING, RENHÅLLNING OCH SNÖRÖJNING  

Städning invändigt inkl golvvård (t ex polishing) HG  

Rengöring av teknikutrymme HV  

Rengöring av soprum och sopkärl HG  Om eget utrymme

Sophämtning HG  

Snöröjning/sandning till huvudentré och utrymningsvägar HG  

Snöröjning/sandning gångvägar/rekreation HG  

Snöskottning tak samt borttagning av istappar på byggnad HV  

Städning utvändigt (på tomt) HV

Sandsopning (från vinterväghållning, ej sandlådor) HV  
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA BRANDSKYDD
Bilaga 4 

Hyreskontrakt nr i fastigheten, ortAvser

51212 0100 00
Ängegärde 5:1, del av och Tveten 1:1, del av; 
Kungälv

Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

Generellt

Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ställer krav på ägare och nyttjanderättshavare att vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
Åtgärderna kan vara av både teknisk eller organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett 
systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de 
brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd. För 
att klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs under varje rubrik följande:

 Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och
hyresgäst.

 Hur och vilket underhåll som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs.
 Hur ofta underhållet/kontrollerna genomförs.
 Vem som utför underhållet/kontrollerna (hyresvärd eller hyresgäst).
 Var provningsprotokoll och journaler återfinns (kontaktperson).
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1. ANSVAR
  HG HV
Ansvarar för den organisatoriska ansvarsfördelningen inom 
sin verksamhet och att den är väl dokumenterad, klarlagd 
och känd inom den egna verksamheten.

Ansvarar för den organisatoriska 
ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och 
att den är väl dokumenterad, klarlagd och 
känd inom den egna verksamheten.

2. ORGANISATION
  HG HV
Ansvarar för att de resurser som krävs avseende 
organisatoriskt brandskydd finns inom den egna
verksamheten. Varje person i brandskyddsorganisationen 
ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift 
såväl som vid nödläge/ utrymning. HG tillser att 
verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för 
sådan verksamhet.

Ansvarar för att de resurser som krävs 
avseende såväl byggnadstekniskt som 
organisatoriskt brandskydd finns inom den 
egna verksamheten. 

3. UTBILDNING
  HG HV
Ansvarar för att det finns en utbildningsplan för personer 
med särskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG 
ansvarar också för att det finns en plan för 
brandskyddsutbildning för all personal inklusive 
introduktion/ information för nyanställda. 
Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och 
övningar som krävs och med vilka intervaller de ska 
genomföras.

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan 
för personer med särskilda uppgifter avseende 
brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska 
installationer. 

4. RUTINER
  HG HV
Ansvarar för att samtliga rutiner finns tillgängliga och är 
kända inom den egna brandskyddsorganisationen. 
Exempel på rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge 
vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och 
brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och 
tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.

HV ansvarar för att samtliga rutiner finns 
tillgängliga och är kända inom den egna 
brandskyddsorganisationen. Exempel på 
rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge 
vid brand, heta arbeten, av HV anlitade 
hantverkares/ entreprenörers arbete, tillfälliga 
avstängningar av brandskyddssystem.

5. TEKNISK DOKUMENTATION
  HG HV
Ansvarar för att det finns utrymningsplaner inom förhyrda 
ytor. Av utrymningsplanen skall det bl.a framgå placering 
av släckare, brandtekniska installationer samt 
utrymningsvägar. 

Ansvarar för att det finns 
brandskyddsdokumentation
och brandskyddsritningar. HV tar fram 
ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG. 
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6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM 
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

 Brandlarmsanläggning (centralapparat, 
manövertablå)
 Ledningsnät, detektorer m m
 Eventuell anslutning till SOS

Underhåll,
kontroll 
och intervall

HV ansvarar för alla erforderliga 
myndighetsbesiktningar:
 Månadsprov och kvartalsprov enligt 
skötseljournal
 Revisionsbesiktning 1 gång/år
 SBF-besiktning 1 gång/år
Underhållsansvarig.

Utförare Månads- och kvartalsprov samt 
revisionsbesiktning utförs av HV.
SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av 
certifierat företag på uppdrag av HV.

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Kontaktperson och anläggningsskötare är 
Teknisk förvaltare, HV. Journaler/protokoll 
återfinns hos HV.

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR (utrymningsskyltar)
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor.
Vid fel skall HG rapportera till HV
för åtgärd

Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster. 

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 4 ggr/år. 
Vid fel skall HG rapporter till HV för 
åtgärd.

Funktionskontroll 4 ggr/år enligt checklista. 
Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddsombud, (HG) Teknisk förvaltare (HV)

6.3 UTRYMNINGSPLANER
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Underlag (A-ritningar) för utrymningsplaner 
inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av 
HV

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 4ggr/år 
Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG.
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos brandskyddsombud, HG
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6.4 BRANDCELLSGRÄNSER
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor
HG skall utföra okulär kontroll.
Vid fel skall HG rapportera till HV 
för åtgärd. All håltagning genom 
brandcellsgräns skall godkännas av 
HV.

Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster. 
Kostnadsansvaret för åtgärdande av brister 
utgår från vad som orsakat bristen. 

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 4 ggr/år. 
HG skall utföra okulär kontroll. Alla 
förändringar av brandcellsgränser 
skall godkännas av HV.

Kvartalspov genomföras av HV.
Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddshandläggare, HG. HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddshandläggare, HG. Teknisk förvaltare, HV

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 4 ggr/år.
Vid fel skall HG rapporter till HV för 
åtgärd.

Funktionskontroll 4 ggr/år enligt checklista.
Underhållsansvarig.

Utförare Kontroll utförs av 
brandskyddsombud.

HV eller utförare anlitad av HV.

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos brandskyddsombud, HG 

Journal/protokoll avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV

6.6 RÖKLUCKOR
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Samtliga rökluckor och styrfunktioner

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Vid fel skall HG rapportera till HV Funktionskontroll 1 gång/år enligt checklista.
Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV
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6.7 SLÄCKUTRUSTNING (handbrandsläckare och brandposter)
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Handbrandsläckare inom förhyrda 
ytor.

Handbrandsläckare och brandposter Inom 
gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen.

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontrolleras enligt checklista 4 
ggr/år.
Besiktning och service 1 gång/år. 
Underhållsansvarig.

Kontrolleras 4 ggr/år enligt checklista.
Besiktning och service 1 gång/år.
Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av 
certifierad leverantör anlitad av HV

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos 
brandskyddsombud, HG  

Journal/protokoll avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV

6.8 NÖDBELYSNING
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll,
kontroll 
och intervall

Kontroll enligt checklista 6 ggr/år.
Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd

Funktionskontroll 4 ggr/år enligt checklista.
Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal/protokoll avseende 
genomförda kontroller återfinns 
hos
Brandskyddsombud, HG

Journal/protokoll avseende genomförda 
funktionskontroller återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV

6.9 VENTILATIONSANLÄGGNING (brandfunktioner)
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Samtliga ventilationsaggregat med tillhörande 
kanalsystem

Underhåll, kontroll 
och intervall

Besiktning och service av rökdetektorer och 
spjäll 1 gång/år. Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Journal avseende genomförd besiktning och 
service återfinns hos 
Teknisk förvaltare, HV

6.10 LÅSNING (vital funktion kopplad till låsning i utrymningsväg)
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, kontroll 
och intervall

Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd

Funktionskontroll 1 ggr/år enligt checklista. 
Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV.
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddsombud, HG Teknisk förvaltare, HV
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6.11 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR
  HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor.
Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd.

Inom gemensamma utrymmen, drifts-
utrymmen, kommunikationsutrymmen samt i 
gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll 
och intervall

Funktionskontroll enligt checklista
4 ggr/år. 

Kontroll 4 ggr/år enligt checklista

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV
Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddsombud, HG Teknisk förvaltare, HV

6.12 VATTENSPRINKLERANLÄGGNING
HG HV

Ansvar och
ansvarsområde

Inom förhyrda ytor. Samtliga ytor.  

Underhåll, kontroll 
och intervall

Vid fel skall HG rapport till HV för 
åtgärd

Underhåll och kontroll enligt checklista.

Utförare Brandsskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av 
certifierad leverantör anlitad av HV

Journaler/protokoll
(kontaktperson)

Brandskyddsombud, HG Hemsö, HV
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7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
  HG HV

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan 
med tidsintervaller för kontrollerna 
och checklistor för de punkter som 
åligger HG att kontrollera enligt 
punkt 6 ovan.

HV tar fram underlag; kontrollplan med 
tidsintervaller för kontrollerna och checklistor 
för de punkter som åligger HV att kontrollera 
enligt punkt 6 ovan.

Åtgärdsplaner HG ansvarar för att de åtgärder som 
krävs för att undanröja ev. fel och 
brister som framkommit efter 
genomförd kontroll vidtas. Ansvarig 
person och tidplan ska finnas och 
kvittering ska göras när felet eller 
bristen är undanröjd. HG meddelar 
även HV om sådana fel och brister 
som berör eller påverkar
HV.

HV ansvarar för att de åtgärder som krävs för 
att undanröja ev. fel och brister som 
framkommit efter genomförd kontroll vidtas. 
Ansvarig person och tidplan ska finnas och 
kvittering ska göras när felet eller bristen är 
undanröjd. HV meddelar även HG om sådana 
fel och brister som berör eller påverkar HG.

Uppföljning SBA arbetet ska följas upp årligen 
inom den egna organisationen men 
också tillsammans med HV.

SBA arbetet ska följas upp årligen inom den 
egna organisationen men också tillsammans 
med HG.

Hantering av 
brandfarlig vara

HG, ansvarar för hantering av 
brandfarlig vara i de förhyrda 
lokalerna. Ansvaret gäller såväl 
brandfarlig gas; egna 
gasledningssystem inkl lösa
gasflaskor, brandfarlig vätska och 
brandreaktiv vara. HG ansvarar för 
att tillstånd finns för tillståndspliktig 
verksamhet och att föreståndare 
och ställföreträdare utses och 
utbildas.

HV ansvarar för brandfarlig vara som
hanteras av HV. Föreståndare och
ställföreträdare ska finnas och vara anmälda 
till räddningstjänsten. Hantering ska ske i 
enlighet med SÄIFS, SRV och AFS. Tillstånd ska 
finnas och förnyas hos räddningstjänsten.
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 Projektgenomförandebilaga – Nybyggnad 

                                                                                                                                                                                      Bilaga 5  
Hyresavtal nr I Fastigheten, Ort Avser

51212 0100 00 Ängegärde 5:2, del av, och Tveten 1:1, del av; 
Kungälv
Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt 
”Part”.

1 Bakgrund och syfte

1.1 Hemsö Fastighets AB, org. Nr 556779-8169 och Kungälvs kommun, org. Nr 212000-1371 
har 2019-06-10 respektive 2019-10-07 ingått ett avtal om samverkan avseende utveckling 
av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i Kungälvs kommun 
(”Samverkansavtalet”). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna för Hyresavtalets 
innehåll.  Denna projektgenomförandebilaga är en bilaga till Hyresavtalet.   

1.2 Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den 
lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att 
byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig upphandling ”LOU” se därvid punkt 3.3 
nedan.

1.3 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till 
Hyresavtalet.

1.4 Hyresgästen omfattas av lag (2007:1091) om offentlig upphandling, ”LOU”, samt därtill 
hörande förordningar.

1.5 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till 
Hyresavtalet.
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2 Omfattning 

2.1 Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och 
skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och 
utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i Lokalen 
ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med underbilagor 
beskriver dessutom den produkt som hyresvärden åtagit sig att utföra.  Denna bilaga 
upphör att gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna bilaga gäller dock 
avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för tiden efter 
Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt tillträdessyn är 
åtgärdade.

Denna bilaga inkluderar följande underbilagor: 

5.1 Gränsdragningslista Investering
5.2 Rumsbeskrivning, referensobjekt 
5.3 Ritning med planlösning och situationsplan 
5.4 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 
5.5 Blankett för överenskommelse om ÄTA  
 

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt ovan 
angivna handlingar, ”Handlingarna”: 

Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, 
gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder 
annat, inbördes i ovan angiven ordning. 

Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i 
Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande

2.2 I samband med färdigställande av Lokalen ska Hyresvärden upprätta handlingar som 
redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan 
Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla 
istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick.

3 Organisation

3.1 Nedan angivna företrädare för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att företräda 
respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramen för Projektet. Parterna ska 
tillse att nedan angivna ombud befullmäktigas att företräda Hyresvärden respektive 
Hyresgästen i frågor som avser ombyggnaden i Lokalen och ansvarar för att tillse att den 
som företräder Hyresvärden respektive Hyresgästen och fattar beslut för respektive Part 
har behörighet att göra det. Ombuden har således rätt att för parts räkning t.ex. besluta 
om ändringar och tillägg. Om Parts ombud inte har behörighet att besluta i viss fråga ska 
Part tillse att frågan snarast tillställs person med behörighet att ta sådant beslut. Vid byte 
av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen.
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3.2 Projektansvarig och behörig företrädare hos Hyresgästen är:

Namn: Karin Olsson

Mobil:  0722-129251

E-post: Karin.Olsson4@kungalv.se

Projektansvarig och behörig företrädare hos Hyresvärden är:

Namn: Magdalena Låstbom

Telefon: 031-730 54 080

Mobil:  070-082 56 72

E-post: magdalena.lastbom@hemso.se

3.3 Hyresvärden kan i Projektet komma att utse en byggprojektledare, som delvis kommer att 
ha kontakt med Hyresgästen för Hyresvärdens räkning. Byggprojektledaren har dock inte, 
om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar annat, fullmakt att ingå överens-
kommelser angående iordningställandet av lokalen och därmed sammanhängande frågor 
såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.  

3.4 Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtals-
relation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen 
ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med Hyresvärdens 
entreprenör(er) avseende förhållanden som rör lokalen om inte Hyresvärden skriftligen har 
godkänt detta.

4 Upphandling och entreprenadavtal 

Hyresvärden ansvarar gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av 
Projektet. Hyresvärden ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av ett eller flera 
entreprenadavtal med en eller flera entreprenörer för projektering och genomförande av 
entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga 
handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta följande 
handlingar: 

Entreprenadavtal med underbilagor med minst:

(i) Gränsdragningslista investering emellan Hyresvärd och Entreprenör
(ii) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter 
(iii) Situationsplan som redovisar nybyggnationens läge 
(iv) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroende på val av upphandlingsform 

minst
a. Teknisk Beskrivning
b. Typrumsbeskrivning
c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A

(v) Kvalitets- och miljökrav 
(vi) Beskrivningar av Hyresvärdens eller Hyresgästens kommande sidoentreprenad
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Hyresvärden är ansvarig för framtagande av ovan angivna handlingar (bortsett från 
Hyresgästens kommande sidoentreprenader), i samverkan med Hyresgästen.

4.1 Parternas respektive skyldigheter i samband med upphandlingen av Entreprenadavtalet 
anges i punkterna 4.2 - 4.9 nedan.

4.2 Eftersom Projektet ska utföras och Hyresgästen omfattas av lag om offentlig upphandling 
(”LOU”) ska Hyresgästen i sin upphandling av Entreprenadavtalet följa gällande LOU. 
Hyresgästen är även den Part som, i enlighet med bestämmelserna i denna punkt, kommer 
att fatta tilldelningsbeslutet. I förfrågningsunderlaget skall framgå att entreprenaden 
kommer överlåtas på Hyresvärden, efter att Hyresgästen meddelat tilldelning.

4.3 Det förfrågningsunderlag som Hyresvärden tar fram ska inkludera bl.a. ”skall-krav”.  
Hyresgästen ska granska och godkänna samtliga förfrågningsunderlag avseende 
entreprenaden innan de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen godkännande 
innebär inte ett övertagande av ansvar för handlingarna riktighet. 

4.4 Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av 
entreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna. Hyresvärden ska 
granska och godkänna samtliga annonser avseende upphandlingen innan de publiceras. 
Hyresvärden ska, från mottagandet, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska annonserna. 
För det fall Hyresvärden inte svarar Hyresgästen inom denna frist ska Hyresvärden anses 
ha godkänt annonserna. 

Granskning av förfrågningsunderlag (punkt 4.3 ovan) och av annons enligt denna punkt 4.4 
kan ske parallellt.  

4.5 Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a. 
omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen. 
Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, under förutsättning 
att frågorna inte endast är av administrativ karaktär.

4.6 Hyresgästen ansvarar för att öppna och protokollföra mottagna anbud. Hyresvärden ska 
delta vid protokollförandet av mottagna anbud. Hyresgästen och Hyresvärden kontrollerar 
gemensamt ”skall-krav”, varefter Hyresvärden gör en slutlig utvärdering av de inkomna 
anbuden samt ger sitt skriftliga godkännande till val av anbudsgivare innan 
tilldelningsbeslut fattas och offentliggörs av Hyresgästen. Hyresvärdens godkännande 
enligt denna punkt ska meddelas Hyresgästen inom 7 arbetsdagar från det att samtliga 
anbud utvärderats av båda Parter.

4.7 För det fall Part av någon anledning väljer att avbryta upphandlingen ska vad som anges 
Samverkansavtalet punkt 7.3 och 7.4 beträffande kostnadsfördelning m.m. gälla.  

4.8 Hyresgästen ingår Entreprenadavtalet, så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren 
löpt ut, med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed ska samtliga 
rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen överföras på 
Hyresvärden. 
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4.9 Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess 
att tilldelningsbeslut offentliggjorts. Hyresvärden får inte röja uppgifter som omfattas av 
upphandlingssekretess och ska tillse att endast ett fåtal personer inom Hyresvärdens 
organisation får ta del av sekretessbelagd information och endast i den utsträckning detta 
är nödvändigt.

5 Tillträde

5.1 Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i hyreskontraktsformuläret 
(12B.3). Preliminär tillträdesdag förutsätter att (i) Kungälvs Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna Hyresavtalet samt tillhörande marköverlåtelseavtal och beslutar om 
upphandling senast den 30 juni 2022 samt att Hyresavtalet undertecknas av Kungälvs 
kommun senast den 25 augusti 2022, och (ii) Tilldelningsbeslut för entreprenaden sker och 
vinner laga kraft, (iii) Detaljplanen vinner laga kraft senast 31 oktober 2022, och (iv) 
Hyresvärden i förekommande fall erhållit bygglov och därefter startbesked för åtgärderna, 
(v) El och VA finns tillgänglig i erforderlig omfattning för att möjliggöra Projektet och 
Hyresgästens tillträde till Lokalen (förutsatt att Hyresvärden ansökt om anslutning inom 
erforderlig tid), (vi) att kommunen har flyttas de ev. ledningar som behöver flyttas för att 
möjliggöra byggnation innan aktuell byggstart samt (vii) och att dagvattenfrågan går att 
lösa på ett rimligt sätt. Vid försening ska den preliminära tillträdesdagen flyttas fram i 
motsvarande mån, såvida längre förlängning inte erfordras med hänsyn till de 
entreprenadarbeten som påverkas därav. 

Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 4 månader i förväg.  

Ett försenat tillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i förtid. 

För det fall Tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram ska 
hyrestiden förskjutas i motsvarande mån.

5.2 Efter att Hyresvärden har meddelat definitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att 
flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det därefter uppstår förseningar som beror 
på omständigheter som anges i punkten 8 (ÄTA-arbeten), punkten 9 (Besked från 
Parterna), i punkten 10 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår 
förseningar som är utom Hyresvärdens kontroll (exempelvis krig eller upplopp, strejk, 
blockad, eldsvåda, epidemi, naturkatastrof, ingrepp av offentlig myndighet, el och VA inte 
har funnits tillgänglig i erforderlig omfattning för byggnation och tillträde eller annan 
liknande omständighet som Hyresvärden inte råder över).     

Om det inom ramen för Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som 
kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för 
Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som 
uppkommer till följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att 
det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdens sida.
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5.3 Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de 
omständigheter som anges i punkten 8 ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av 
beställningar från Hyresgästen eller beror på andra orsaker som anges i punkten 8.8 nedan 
(dock ej om förseningen uppstår i anledning av arbeten som beror på brister i 
förfrågningsunderlaget som Hyresvärden skäligen har kunnat förutse), punkten 9 (Besked 
från Parterna), eller punkten 10 (Hyresgästens egna arbeten), ska Hyresgästen erlägga 
ersättning till Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte hyrestillägg från och 
med den tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen förelegat. Om Hyresvärden 
helt eller delvis undvikit försening (som orsakats av Hyresgästen) genom att vidta forcering, 
ska Hyresgästen även ersätta Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen, förutsatt 
att forceringsåtgärden har godkänts av Hyresgästen. Om Hyresgästen i avvaktan på 
slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av Lokalen ska Hyresgästen erlägga 
hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen, beräknad utifrån total hyra multiplicerat 
med tillträdd yta dividerat med total yta. 

5.4 Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i samband 
med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för 
hinder eller men i nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av genomförandet av 
Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta kvarvarande 
arbeten av skälig omfattning. Arbetens ska inte anses vara av skälig omfattning om dessa 
stadigvarande påverkar Hyresgästens användande av väsentliga delar av lokalen (tex 
nedstängning av en hel hemvist eller avdelning). Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske 
på sådant sätt att Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens 
möjlighet att nyttja Lokalen. Om så påkallas från Hyresgästen, ska en ”Risk- och 
konsekvensbedömning” ske med verksamhetsansvarig hos Hyresgästen innan sådana 
kvarvarande arbeten utförs.  Verksamhetsansvarig är även skyldig att påkalla 
skyddsombuds medverkan om så anses vara nödvändigt. 

5.5 Skulle av Hyresvärden meddelad definitiv tillträdesdag enligt punkt 5.1 eller framflyttad 
tillträdesdag enligt punkt 5.2 ovan inträffa senare än preliminär tillträdesdag på grund av 
omständighet som Hyresvärden råder över eller ansvarar för, är Hyresgästen berättigad till 
ersättning för de faktiska kostnader som föranletts av en sådan försening. Ersättningen är 
begränsad till ett skadeståndsbelopp om maximalt 50 000 kronor per vecka och maximalt 
till ett belopp om 1 000 000 kronor. Hyresgästen ska skriftligen meddela Hyresvärden om 
denne vill framställa krav på ett sådant skadestånd. 

6 Hyresgästmöten

6.1 Under tiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska 
Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”. 
Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt 
befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena 
efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla eventuella 
personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och 
schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten 
närvara vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet. Hyresvärden ska 
snarast möjligt delge Hyresgästen protokoll från byggmöten samt protokoll från 
slutbesiktning. 
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6.2 Projektets budget ska kontinuerligt följas upp. Vid varje Hyresgästmöte ska en ekonomisk 
avstämning göras.

6.3 Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna. 
Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera 
det justerade protokollet inom 7 arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. anges 
vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och 
eventuella beslut som fattats.

7 Översiktlig tidplan för projektet med beskedtidplan

Av beskedtidplan framgår översiktligt Projektets olika faser med projektering, upphandling, 
tilldelning, genomförande av huvudentreprenad, åtgärder samt bedömd preliminär 
tillträdesdag. I beskedstidplan redovisas också när besked ska vara Hyresvärden tillhanda. 
Tidplanen kommer att uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen och 
genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna 
översiktliga tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som 
entreprenören upprättat.

8 ÄTA-arbeten

8.1 Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa 
önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller 
funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”. 

8.2 Hyresvärden ska utan oskäligt dröjsmål ta ställning till önskemålet om ÄTA. För det fall en 
utredning av ÄTA behövs ska Parterna skriftligen överenskomma om det. En utredning 
innefattar, om inte annat anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- 
och konsekvenserna av eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av 
projekteringen till Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med 
redovisningen av resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse 
enligt punkten 8.5 nedan.

8.3 Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ÄTA ska 
Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader (alla externa 
kostnader) för utredningen samt påslag för Hyresvärdens interna kostnader om 9 procent 
av den externa självkostnaden. Efter begäran från Hyresgästen ska Hyresvärden i förväg 
tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för utredningen. Hyresgästen äger när som 
helst avbryta utredningen genom att skriftligen meddela Hyresvärden det. Om så sker ska 
Hyresgästen ersätta Hyresvärden för Hyresvärdens verifierade kostnader för 
projekteringen av berörd ÄTA.
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8.4 Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa 
överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande 
överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att 
ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller 
att ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl 
ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning 
och Parterna inte kan enas om en ekonomisk lösning kring detta. Om parterna inte är 
överens kring om ÄTA kan innebära en negativ värdeminskning av byggnaden eller en 
negativ påverkan på tekniska system, ska parterna, anlita en oberoende värderingsman 
eller besiktningsman (som en del av utredningskostnaden) som skyndsamt har att ta 
ställning till om sakligt skäl föreligger.   

8.5 Överenskommelse om ÄTA ska för att vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade ÄTA-
blankett, bilaga 5.6. Detta gäller samtlig ÄTA som påverkar hyresnivån och ÄTA som 
Hyresgästen direktbetalar. Kostnader för oförutsedda ÄTA-arbeten samt övriga kostnader 
som inte någon av parterna kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark) ska 
redovisas i ÄTA-blankett så snart denna har blivit känd för Hyresvärden. 

Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det 
hyresgrundande beloppet eller om den ska direktbetalas kontant av Hyresgästen.  Parterna 
kan i överenskommelsen besluta om en fast ersättning. I så fall ska alltid ett tillägg om 9 
procent beräknat på den fasta ersättningen påföras Hyresgästen (detta utgör ersättning 
för Hyresvärdens internkostnad). Om det inte träffas någon särskild överenskommelse om 
fast ersättning ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader (alla externa 
kostnader) för arbetet. Sådana kostnader inkluderar bland annat kostnader för material, 
projektering, arbete, hjälpmedel, underentreprenörer och samordning på arbetsplatsen. 
Därutöver ska Hyresgästen till Hyresvärden erlägga ersättning för Hyresvärdens interna 
kostnader. Denna kostnad ska utgöras av ett påslag om 9 procent beräknat på den externa 
självkostnaden. Oförutsedda ÄTA-arbeten samt övriga kostnader som inte någon av 
parterna kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark) ska hanteras inom den 
Ekonomiska Ramen i Samverkansavtalet, varvid först ska göras ett påslag för Hyresvärdens 
självkostnader inklusive interna kostnader enligt vad som angivits ovan i denna punkt.  

Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen i första 
hand kvittas mot ändring eller tillägg som leder till ökade kostnader och i andra hand ska 
besparingen tillkomma Hyresgästen och regleras i hyran enligt den Ekonomiska Ramen i 
Samverkansavtalet. Verksamhetsspecifik ÄTA som medför besparingar ska dock inte kvittas 
mot ökade kostnader.   

8.6 Oavsett vad som anges i punkt 8.2-8.5 ska Hyresvärden svara för kostnader för arbeten 
som beror på brister i förfrågningsunderlaget som Hyresvärden skäligen har kunnat 
förutse.

8.7 Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ÄTA-lista. ÄTA-listan ska 
avstämmas löpande mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare. Beslut om 
genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten.
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8.8 Hyresvärden har rätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av 
bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av 
konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnader 
för ändringar som uppstår på grund av författning eller myndighetsbeslut är att betrakta 
som oförutsedda kostnader och ska hanteras inom den Ekonomiska Ramen som anges i 
Samverkansavtalet.  

8.9 Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som i överenskommelsen om ÄTA 
ska direktbetalas enligt ÄTA-blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en 
betalningstid om 30 dagar ska tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan 
komma att vänta till efter tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för 
Hyresgästen för utredning av eventuell ÄTA samt för beställd ÄTA är att betrakta som hyra 
(som betalas vid ett tillfälle om inte annat anges).

8.10 I det fall Parterna enligt ovan har överenskommit om ÄTA som inneburit att hyran eller 
arean för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras eller att ansvaret för drift, underhåll, 
utbyte, ägande eller återställande förändrats i förhållande till Hyresavtalet, eller att 
hyrestiden förändrats, ska sådan överenskommelse, före tillträdet, dokumenteras i form 
av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.

8.11 Parterna är överens om att Hyresgästen har rätt att inom tre månader från tillträdet 
framställa önskemål om mindre ÄTA (exempelvis uppsättande av hylla, krokar, 
gardinstänger eller utformande av en fondvägg), enligt de regler som anges kring ÄTA i 
denna bilaga punkt 8 . Sådan ÄTA ska betalas kontant av Hyresgästen och beställningen 
ska, om Hyresvärden så kräver, hanteras i ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.  

9 Besked från Parterna

9.1 Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen ska ansvara för 
att erforderliga besked och synpunkter utan dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, 
lämnas i alla verksamhetsspecifika frågor till Hyresvärdens ombud. Tillkommer frågor som 
inte omfattas av Beskedstidplanen (eller om sådan inte har upprättats) ansvarar 
Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all erforderlig information utan oskäligt 
dröjsmål, dock senast inom 7 arbetsdagar från det att frågan framställts skriftligen. 

9.2 Om besked inte lämnas inom 7 arbetsdagar har Hyresvärden rätt att välja utförande, efter 
meddelande därom till Hyresgästen.

9.3 Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som 
erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med 
undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av 
Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas 
till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta. 
Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana 
handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom, 
granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna 
besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 8 ovan.



36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5 PGB Hemsö 220601

                                                                                                                            Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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10 Hyresgästens egna arbeten

10.1 Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att utföra 
egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad tidplan. I det 
fall att godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tids- och 
kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att Hyresgästen har 
att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena innebär. Hyresgästen 
ansvarar även för att denne har använder korrekt ritningsunderlag vid dennes inredning av 
lokalen.  

10.2 I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också 
för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes 
underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall 
avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna 
arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa 
Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande 
samordning av arbeten och arbetsmiljö.

11 Tillträdessyn

Parterna ska i samband med tillträdet genomföra en tillträdessyn. Om det på 
tillträdesdagen inte är möjligt att göra syn avseende viss yta, ska ytan avsynas separat vid 
snarast möjliga tillfälle. Tillträdessyn är inte att likställa med den eller de slutbesiktningar 
som Hyresvärden genomför med dennes entreprenör. Det noteras att det i särskilda 
bestämmelser anges att Hyresgästen godtar vissa provisoriska anordningar, injusterings-
arbeten m.m.
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA INVESTERING 

Bilaga 5.1
Hyresavtal nr i fastigheten, ortAvser

51210 0100 00 Ängegärde 5:1, del av, och Tveten 1:1, del av, 
Kungälv
Personnr/orgnrHyresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

Allmänt

Denna gränsdragningslista är en underbilaga till Projektgenomförandebilagan, Bilaga 5 och avser enbart 
att reglera ansvaret för investeringar som ska ske under den tid som Projektgenomförandebilagan äger 
tillämpning. Av bilagorna Teknisk beskrivning, Typrumsbeskrivning och Typritningar framgår vilka 
investeringar som ingår i avtalet. 

Ansvar för underhåll och utbyte av det objektet som tillförs framgår av Gränsdragningslista förvaltning, 
Bilaga 3 till hyresavtalet. 

Definition: 

Investering: Med investering avses att stå kostnaden för att objektet tillförs lokalen för första 
gången.   

Utför: Med utför avses vem som ansvarar för att montera eller installera objektet. 
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Investerar Utför                   
                                                                                                                       
Kommentar

    HV HG HV HG
VA, TOMT, SKOLGÅRD   

Ledningssystem x x
Brunnar x x

Hårdgjorda ytor (t ex sten, tegel, 
betongplattor, asfalt) x x
Grusade ytor x x
P-platser inkl markeringar x x HV ansvarar inom ramen för bygglovskraven 

Utrustning p-platser (ex laddstolpar) x x
HV förbereder med kanalisation till 2 
laddstolpar placerade

Utrustning för cykelparkering på tomt x x HV ansvarar inom ramen för bygglovskraven 

Inhägnader, grindar, stängsel x x

Belysningsarmaturer på tomt x x
HV bekostar i enligt förfrågningsunderlag. 
Övrig belysning bekostas av HG

Lampor, lysrör och dylikt x x
 Miljörum i bottenplan x x Erforderliga kärl bekostas av HG.

Skyltar på tomt x x
Flaggstång x x I projektet ingår en (1st) flaggstång.

Flaggor samt tillbehör (t ex flagglina) x x
Planteringar (t ex blomrabatter) x x
Buskar, träd, häckar x x
Gräsytor ej konstgräs x x

Bänkar, sittplatser, fast monterade x x
Konstgräs, barkflis, ev asfaltsgummi x x
Övrig fast utrustning på tomt x x

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt x x
Takbeläggning x x
Takavvattning x x
Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning x x
Takfönster, takluckor, lanterniner, 
ljuskupoler, rökluckor x x
Övrigt yttertak x x
TV-Antenn x x Ej aktuellt

Skyltar på fasader, fastighetsrelaterade x x
Skyltar på fasader, verksamhetsrelaterade x x Enligt överenskommelse med HV
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Investerar         Utför                  Kommentar
HV HG HV HG

FASADER

Fasadytor x x
Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar x x
Fönsterglas x x

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) x x

HV ansvarar för persienner inom ramen för 
aktuellt certifieringsinstitut samt BBR 
avseende solvärmelast, energi och dagsljus

Solavskärmning utvändigt x x

HV ansvarar för utvändig solavskärmning 
inom ramen för aktuellt certifieringsinstitut 
samt BBR avseende solvärmelast, energi 
och dagsljus. 

Belysningsarmaturer på fasad x x
HV ansvarar för belysning enligt bygglov. 
Övrig belysning bekostar HG. 

Lampor, lysrör och dylikt x x

HV ansvarar för allmän belysning inom 
ramen för aktuellt certifieringsinstitut och 
BBR. 

ENTRÉER
Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. 
tillbehör) x x

Automatisk dörröppnare x x
HV bekostar inom ramen för BBR-krav 
(tillgänglighet eller brand)

Rullstolsramp x x
HV bekostar inom ramen för BBR-krav 
(tillgänglighet)

Skrapgaller entréer x x
Ej aktuellt

BYGGNAD INVÄNDIGT

Stomme x x
Dörrar, glaspartier x x
Hissar x x

YTSKIKT

Golv x x
Tak x x
Väggar x x

WC/VÅTRUM/STÄD

Sanitetsgods x x
Spegel ovan tvättställ i WC/RWC x x
Hållare för 
pappershanddukar/toalettpapper/tvådispen
ser x x
Duschslangar och munstycken x x
Hyllor på konsolsystem i städutrymme x x I enlighet med ritning
Vitvaror i tvättstuga, tvätt-och 
torkutrustning x x I enlighet med ritning

Skötbord x x I enlighet med ritning
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Hyresvärd Hyresgäst
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Investerar         Utför                  Kommentar
HV HG HV HG

INREDNING

Boenderum/lgh

Duschväggar x x
Tvättmaskin/torktumlare i WC/RWC i 
boenderum x x
Övrig inredning och inredningsdetaljer i 
boenderum x x
Lös monterad konst x x
Skenor för taklyft ovan säng x x Motor och lyftanordning = HG

Medicinskåp 1st/boenderum x x
Värdefackskåp 1 st/boenderum x x
Kapphylla/klädfack x x

Verksamhetsytor

Vikväggar x x Ej aktuellt i projektet

Låsbara skåp för personal/värdeskåp x x
Omklädningsskåp till personal x x
Mörkläggning invändigt x x
Whiteboard x x I mötesrum i enl med ritning

Vitvaror, fast monterad x x
Vitvaror, lös (ex Micro, kokplattor) x X HV ansvarar för framdragning av el 

Skyltar, fastighetsrelaterade x x
HV ansvarar för skyltar för WC, städ, hissar, 
teknik, nödutrymning

Skyltar, verksamhetsrelaterade x x
AV-utrustning x x
Övrig verksamhetsspecifik utrustning och 
inredning x x

Kaffemaskin x x
HV ansvarar för förberedelse av el och 
vatten

Övriga möbler och lös inredning, tex möbler x x

Gäller även möbler som skruvas fast, men 
som normalt betraktas som lös inredning 
tex skåp, hyllor etc

SPECIALFUNKTIONER

SOLRUM
Förberedelse för solrum; kanalisation, 
ventilation etc x x
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Hyresvärd Hyresgäst
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Investerar Utför                 Kommentar
HV HG HV HG

VVS OCH VENTILATION

Pumpar x x
Golvbrunnar x x
Fettavskiljare x x
Gipsavskiljare x x
Vattenledningar/avloppsledningar x x
Tappkranar och termostatblandare x x
Reglerutrustning x x
Kanalsystem för luftbehandling x x
Fläktaggregat x x
Ventilationsdon x x
Filter (för luftbehandling) x x
Värmeledningssystem x x
Värmeväxlare x x
Imkanal kök x x Där så erfordras (ej i boendelägenheter)

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar x x
Kraftledningar (även på tomt) x x
Transformatorer (högspänningsanläggning) x x
Elcentraler x x
Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don) x x
Armaturer platsbelysning (inkl. HF-don) x x
Armaturer miljöbelysning (inkl. HF-don) (t ex 
vid konst, växter) x x
Eluttag utvändiga, invändiga x x

LARM OCH PASSAGE

Driftlarm för fastighetens tekniska system x x
Inbrottslarm x x
Utrymningslarm x x
Övriga verksamhetslarm x x
Nödsignalsystem, WC/RWC x x
Passersystem inom byggnaden/till lokalen 
samt utifrån x x

HV ansvarar för förberedelse med 
kanalisation 

Entrésignalsystem, porttelefon x x
HV ansvarar för förberedelse med 
kanalisation 

Styr- och övervakningssystem för 
verksamhetsutrustning x x
Låscylinder och nycklar x x
BRAND

Handbrandsläckare, utrymningstavla x x
HV ansvarar för det som krävs för 
godkänt slutbevis

Utrymningsskylt, belyst x x
HV ansvarar för det som krävs för 
godkänt slutbevis
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Se separat gränsdragningslista systematiskt 
brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA

Kanalisation, tele/data x x

Ledningsnät, data/bredband x x
HV bekostar till anslutningspunkt i 
fastigheten. 

TV-abonnemang x x
AV-utrustning ex projektor, projektorduk, 
ljudsystem, högtalare, högtalaranläggning x x
Smartboards x x
Post, kallelsesignalsystem x x
System för ljud-och bildöverföring x x
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Trapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Klinker Avvikande kulör på klinker
Första och sista trappsteget i 
varje trapplöp

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 5-7 Under tapplöp

Övrigt Postbox Swebox G2, modell D14, grå

Våningsregister Porttavla (6xA4)

Skrapmatta Kåbematta Placering enligt planritning

Smidesräcken NCS S7500-N

Handledare Ek

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation Brandtablå Infälld i vägg Placering enligt planritning
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Korridor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Hörnskydd Ek

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Mellangrå, artnr. 3052699

Sockel Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Mellangrå, artnr. 3052699

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. Enligt uppställningsritning

Kakelpelare

Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM2395S, NCS S6020-
B90G, Victorian Green, 
(mörkgrön), matt. Enligt uppställningsritning

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Integrerade 
stödhandtag WC

2 st. Trident artnr. 2603380, 
vit Enligt uppställningsritning

Pappershållare för 
enhandsbruk 2 st. Trident artnr. 2618000 Enligt uppställningsritning

Toalettpappers-
hållare Tork T1, svart Enligt uppställningsritning

Toalettborste inkl. 
hållare Logis Hansgrohe, borstat stål Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1, svart Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Väggfast, Ahlsell art nr.A366 Enligt uppställningsritning

Handdukshängare
2 st Base 200, artnr.  
22005060. Enligt uppställningsritning

Korg för sanitetpåsar
Väggfast, Bbgruppen artnr. 
22001995 Enligt uppställningsritning

Draghandtag på dörr Trident, artnr. 815, antracitgråEnligt uppställningsritning
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC
Rumsnr: 103

Installation Vägghängd WC
WC Gustavsberg 5522, WC-
lock svart. Enligt uppställningsritning

Tvättställ Ifö artnr. 264200031 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Lobby
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Fabriksmålad Vit

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, målad NCS S5540-R70B (blå)
Placering enligt blå markering, 
se bild

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Vindfång
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Skrapmatta Kåbematta Placering enligt planritning

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Korridor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Påkörningsskydd Eklaminat Höjd 30 cm, på båda sidor 

Hörnskydd Ek

Ledstång Ek

Dörrskylt Clipline EK A4 1 st per lgh-dörr

Postlåda Mini, Bruka design vit 1 st per lgh-dörr

Installation Ringklocka 1 st per lgh-dörr

106, 142, 206, 242, 306, 342
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Elcentral
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Dammbunden betong

Sockel

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak

Övrigt

Installation

106B, 142B, 206B, 242B, 306B, 342B
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Hall/Kokvrå i boendelägenhet

Rumsnr: 

Rev. Datum:   

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Stänkskydd

Höganäs Nova Arquitectura, 
10x20 mm, CM5530S, NCS 
S3010-Y30R (beige). Placeras bakom minikök

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt
Desinfektions-
dispenser Dispenso 600 Enligt planritning

Hatthylla  2 st Axel EK

Inredning Marbodal vitt
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Inredningshandtag Solo rostfri 128 mm

Minikök Trinette, ETN1084
Täckskiva för att dölja 
installationer.

Kylskåp
Electrolux, artnr: 
ERS1602AOW

Värdeskåp inkl. 
dörrvred för hänglås

Ahlsell Småfacksskåp, 
klinkalås ASSA 3913 Placerad i städskåp

Dörrfoder Ek

Installation El/Media-skåp

Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängare.

107, 110, 113, 116, 119, 122, 126, 129, 132, 148, 151, 
154, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 207, 210, 213, 216, 
219, 222, 226, 229, 232, 248, 251, 254, 258, 261, 264, 
267, 270, 273, 307, 310, 313, 316, 319, 322, 326, 329, 
332, 348, 351, 354, 358, 361, 364, 367, 370, 373.
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Allrum i boendelägenhet

Rumsnr: Datum:            2018-02-12

Rev. Datum:   

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, målad NCS S4010-Y50R (beige)
Placering enligt brun 
markering, se bild

Tak Målad NCS S0500-N (vit) glans 2-3

Övrigt Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Installation

108, 111, 114, 117, 120, 123, 127, 130, 133, 149, 152, 
155, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 209, 211, 214, 217, 
220, 223, 227, 230, 233, 249, 252, 255, 259, 262, 265, 
268, 271, 274, 308, 311, 314, 317, 320, 323, 327, 330, 
333, 349, 352, 355, 359, 362, 365, 368, 371, 374.
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC/D i boendelägenhet

Rumsnr: Datum:            2018-02-12

Rev. Datum:   

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. Enligt uppställningsritning

Kakelpelare

Höganäs Nova Arquitectura, 
20x20 cm, CM 5521S, NCS 
S2040-G40Y, May Green, 
(grön) matt. Enligt uppställningsritning

Kontrastmarkering 
bakom strömbrytare

Höganäs Nova Arquitectura, 
20x20 cm, CM 5521S, NCS 
S2040-G40Y, May Green, 
(grön) matt. Enligt uppställningsritning

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Integrerade 
stödhandtag WC

2 st. Trident artnr. 2603380, 
vit Enligt uppställningsritning

Pappershållare för 
enhandsbruk 

2 st. Trident artnr. 2618000, 
vit Enligt uppställningsritning

Reserv 
toalettpappershållare

Byggbeslag, Base 200, artnr. 
22005314 Enligt uppställningsritning

Toalettborste inkl. 
hållare WC-borste Logis, Hansgrohe Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

109, 112, 115, 118, 121, 124, 128, 131, 134, 150, 153, 
156, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 208, 212, 215, 218, 
221, 224, 228, 231, 234, 250, 253, 256, 260, 263, 266, 
269, 272, 275, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 328, 331, 
334, 350, 353, 356, 360, 363, 366, 369, 372, 375.
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC/D i boendelägenhet

Rumsnr: Datum:            2018-02-12

Rev. Datum:   

109, 112, 115, 118, 121, 124, 128, 131, 134, 150, 153, 
156, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 208, 212, 215, 218, 
221, 224, 228, 231, 234, 250, 253, 256, 260, 263, 266, 
269, 272, 275, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 328, 331, 
334, 350, 353, 356, 360, 363, 366, 369, 372, 375.

Övrigt Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Stödhandtag i dusch
Trident  artnr. 2611016 inkl. 
artnr. 2630200, antracitgrå Enligt uppställningsritning

Tvålhylla Trident, antracitgrå Enligt uppställningsritning

Duschdraperistång 
inkl duschdraperi

Ahlsell draperiskena 
komplett H/V SB artnr: 
394673 Enligt uppställningsritning

Duschpall 
Etac Swift med rygg- och 
ryggstöd Enligt uppställningsritning

Badlakanstång 
Trident Stödhandtag, 
antracitgrå Enligt uppställningsritning

Draghandtag på dörr Trident, art nr. 815, antracitgråEnligt uppställningsritning

Högskåp
40x40x180 cm, vit, 2 luckor. 
Rostfria handtag.

Vägghängd. Övre skåp låsbart 
med nyckel i låsschema. Enligt 
uppställningsritning.

Badrumskåp 40x70x13 cm, Kungsör Filip Enligt uppställningsritning

Dörrfoder Ek-look Mot allrum

Installation Vägghängd WC
WC Gustavsberg 5522, WC-
lock vit. Enligt uppställningsritning

Tvättställ med 
vikningsbara 
konsoller Ifö artnr. 264200031 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Duschblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E. Slang 1,5 m.
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Utrymningstrapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

På bottenvåning och vilplan till 
våningsentré

Dammbunden 
betong På trapplöp

Kontrastmarkering
Första och sista trappsteg i 
varje trapplöp

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Smidesräcken NCS S7500-N

Smideshandledare NCS S7500-N

Installation

125, 157, 225, 257, 325, 357, 425
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Dokumentationsrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt

Installation

135, 147, 235, 247, 335, 347
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Samvaro/Matsal
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, tapet
Sandberg Wallpaper Maj  
568-71

Placering enligt beige 
markering, se bild

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Påkörningsskydd Eklaminat Höjd 30 cm, på båda sidor 

Hörnskydd Ek

Tavellister Galleriskena Klick Se röd markering nedan

Installation

136, 146, 236, 246, 336, 346
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Avdelningskök
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arkitekt Wall, 
10x30 cm, 86072, matt vit. Ovan diskbänk

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM2300, matt vit. Ovan tvättställ

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Inredning Marbodal, vit
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Luckor Vit matt melamin, torö Enligt uppställningsritning

Bänk Rostfritt stål, dubbel diskho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Knivlåda Låsbar

Spisfläkt
Electrolux, artnr: 
EFT6566OW Enligt uppställningsritning

Induktionshäll Electrolux, artnr: HOI630X Enligt uppställningsritning

Varmluftsugn Electrolux, artnr: EKC700W Enligt uppställningsritning

Diskmaskin

Miele TG8059 Hygien+ med 
tillhörande doseringssystem 
för flytdiskmedel Enligt uppställningsritning

Mikrovågsugn Electrolux, artnr: EMM17007 Enligt uppställningsritning

Kyl
2 st. Electrolux, artnr: 
ERF4114AOW Enligt uppställningsritning

Frys
Electrolux, artnr: 
EUF2748AOW Enligt uppställningsritning

Städskåp Låsbar Enligt uppställningsritning

137, 145, 237, 245, 337, 345

Bilaga 5.2 sid16(56)



36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Avdelningskök
Rumsnr: 137, 145, 237, 245, 337, 345

Övrigt

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Enligt planritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Med diskmaskinsavstängning

Utslagsvask Placeras i städskåp

Spolblandare 
Engrepps FM Mattsson 
9000E Med fast pip

Tvättställ Ifö Cera 2322

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Förråd
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Hyllplan 5 st

Installation

138, 144, 203, 238, 244, 303, 338, 344
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Städ
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan utslagsback

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt planritning

Slanghållare Byggbeslag artnr. BB72/10 Placerad under städset

Elhanddukstork För skurtrasor

Installation Utslagsvask

139, 143, 239, 243, 339, 343
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Spol
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan diskbänk och tvättställ

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Bänk Rostfritt stål, enkel diskho Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Hyllplan 3 st. Rostfria Enligt uppställningsritning

Borsthållare Byggbeslag, artnr. BB72/3 Enligt uppställningsritning

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt uppställningsritning

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak

Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängning

140, 240, 340
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Tvätt
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan diskbänk och tvättställ

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Diskbänk Rostfritt stål, enkel tvättho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Trådbackar
2 st. Ahlsell Startpaket Elfa 
Basic 74/45 artnr: 274587 Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Hyllplan 2 st. Elfa Enligt uppställningsritning

Lakansträckare
Ahlsell Lakansträckare 
trävals artnr: 222351X Enligt planritning

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt uppställningsritning

Tvättmaskin 3 st. Miele PW 6065 Vario På sockel, med luddlåda

Torktumlare
2 st. Miele PT 7136 
Proffitronic L Vario Plus På sockel

Torkskåp 2 st. Miele TS 2120 FL

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

141, 241, 341
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Tvätt
Rumsnr: 141, 241, 341

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängning
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Sluss
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt

Installation

176A
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Data/Teknik/Tele
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt

Installation

176B
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: UC
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt

Installation

177A
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Sprinklercentral
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Övrigt

Installation

177B
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Miljörum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Epoxi NCS S1502-Y50R (grå). 

Sockel Epoxi NCS S1502-Y50R (grå). Minst 10 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Tak
Direktmonterat 
undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Övrigt Påkörningsskydd Trä
Placeras på höjd 30cm och 90 
cm.

Hörnskydd Aluminium

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt planritning

Installation Tappventil 
Med avspolningsslang och 
upphängningsanordning
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Inlastning
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Epoxi NCS S1502-Y50R (grå). 

Sockel Epoxi NCS S1502-Y50R (grå). Minst 10 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Tak
Direktmonterat 
undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Övrigt Påkörningsskydd Trä
Placeras på höjd 30cm och 90 
cm.

Hörnskydd Aluminium

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt planritning

Installation Tappventil 
Med avspolningsslang och 
upphängningsanordning

179
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Kontor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt

Installation

180, 379, 380
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Trapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Klinker Avvikande kulör på klinker
Första och sista trappsteget i 
varje trapplöp

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, tapet
Photowall Waxholm Boat, 
artnr. e19727

Placering enligt rosa 
markering, se bild. Monteras 7 
cm över färdig sockel. Synlig 
vägg mellan sockel och tapet 
målas vit.

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 5-7 Under tapplöp

Övrigt Smidesräcken NCS S7500-N

Handledare Ek

Installation

201

Bilaga 5.2 sid30(56)



36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Korridor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Hörnskydd Ek

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Personal WC
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. Enligt uppställningsritning

Fondvägg

Höganäs Nova Arquitectura, 
20x20 cm, CM 5521S, NCS 
S2040-G40Y, May Green, 
(grön) matt. Vägg bakom WC-stol

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Toalettpappers-
hållare Tork T1, vit Enligt uppställningsritning

Toalettborste inkl. 
hållare WC-borste Logis, Hansgrohe Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Korg för sanitetpåsar Bbgruppen artnr. 22001995 Enligt uppställningsritning

Installation Vägghängd WC
WC Gustavsberg 5522, WC-
lock vit. Enligt uppställningsritning

Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

204, 304, 406, 409
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Samvaro
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Hörnskydd Ek

Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Installation

205, 305
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Samlingsrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 2-3

Stänkskydd
Höganäs Arkitekt Wall, 
10x30 cm, 86072, matt vit. Ovan diskbänk

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Inredning Marbodal, vit
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Luckor Vit matt melamin, torö Enligt uppställningsritning

Bänk Rostfritt stål, dubbel diskho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Knivlåda Låsbar Enligt uppställningsritning

Skåp
Låsbar, för flytande 
diskmedel Enligt uppställningsritning

Spisfläkt
Electrolux, artnr: 
EFT6566OW Enligt uppställningsritning

Induktionshäll Electrolux, artnr: HOI630X Enligt uppställningsritning

Varmluftsugn Electrolux, artnr: EKC700W Enligt uppställningsritning

Diskmaskin

Miele G7855 Uni med 
tillhörande doseringssystem 
för flytdiskmedel Enligt uppställningsritning

Mikrovågsugn Electrolux, artnr: EMM17007 Enligt uppställningsritning

Kyl
Electrolux, artnr: 
ERF4114AOW Enligt uppställningsritning

Frys
Electrolux, artnr: 
EUF2748AOW Enligt uppställningsritning

Desinfektions-
dispenser Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Hörnskydd Ek
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Samlingsrum
Rumsnr: 276

Övrigt Dörrfoder Ek

Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Med diskmaskinsavstängning
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Medicinrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Bänk Rostfritt stål, enkel diskho Enligt uppställningsritning

Hyllplan 5 st Enligt planritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Medicinkylskåp
Oscar Medtec 
Apotekskylskåp VXT Enligt uppställningsritning

Installation Tvättställ Ifö Cera artnr. 2322

Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum:

Rumsnr: 

Rev. Datum:   

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan diskbänk och tvättställ

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Inredning Marbodal Aspekt vit
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser 

Automatisk. Ahlsell artnr. 
365679 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Handdukshängare Base 200, artnr.  22005060 Enligt uppställningsritning

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E

Tvättställ Ifö Cera artnr. 2322

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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Sjuksköterske-
expedition (SSK)
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Trapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, matt K40732, 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Klinker Avvikande kulör på klinker
Första och sista trappsteget i 
varje trapplöp

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, matt K40732, 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, tapet
Photowall PV in Stockholm, 
art nr: e12041

Placering enligt rosa 
markering, se bild. Monteras 7 
cm över färdig sockel. Synlig 
vägg mellan sockel och tapet 
målas vit.

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Direktmonterat 
undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 5-7 Under tapplöp

Övrigt Smidesräcken NCS S7500-N

Handledare Ek

Installation

301

Bilaga 5.2 sid38(56)



36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Vilrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt

Installation
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Personalrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Stänkskydd
Höganäs Arkitekt Wall, 
10x30 cm, 86072, matt vit. Ovan diskbänk 

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan tvättställ

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Inredning Marbodal, vit
Enligt Marbodals 
uppställningsritning

Luckor Vit matt melamin, torö Enligt uppställningsritning

Bänk Rostfritt stål, dubbel diskho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Spisfläkt
Electrolux, artnr: 
EFT6566OW Enligt uppställningsritning

Induktionshäll Electrolux, artnr: HOI630X Enligt uppställningsritning

Varmluftsugn Electrolux, artnr: EKC700W Enligt uppställningsritning

Diskmaskin

Miele TG 8059 Hygien+ med 
tillhörande doseringssystem 
för flytdiskmedel Enligt uppställningsritning

Mikrovågsugn
3 st. Electrolux, artnr: 
EMM17007 Enligt uppställningsritning

Kyl
2 st. Electrolux, artnr: 
ERF4114AOW Enligt uppställningsritning

Frys
Electrolux, artnr: 
EUF2748AOW Enligt uppställningsritning

Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning
Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Personalrum
Rumsnr: 377

Övrigt
Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Installation Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Med diskmaskinsavstängning

Tvättställ Ifö Cera 2322

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Mötesrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 2-3

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Vikvägg Winab, Vit

Installation
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Sinnesrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Id Inspiration Click, 
Oak

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 2-3

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Tavellister Galleriskena Klick
Placering enligt röd markering, 
se bild

Installation

381
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Trapphus
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). Fog i liknande färg

Klinker Avvikande kulör på klinker
Första och sista trappsteget i 
varje trapplöp

Sockel Klinker

Höganäs Keratech 30x60 
cm, K40732, matt 
dunkelgrau (grå). 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Fondvägg, tapet
Photowall Grainy Windmill, 
artnr. E21464

Placering enligt rosa 
markering, se bild. Monteras 7 
cm över färdig sockel. Synlig 
vägg mellan sockel och tapet 
målas vit.

Tak
Direktmonterat 
undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Målad NCS S0500-N (vit) glans 5-7 Under tapplöp

Övrigt Smidesräcken NCS S7500-N

Handledare Ek

Installation
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Korridor
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247

Sockel Folierad Ek

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7

Hörnskydd Ek

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Lägenhetsförråd
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247 Minst 7 cm uppvik

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt Nätväggar

Handbrandsläckare 6 kg pulversläckare Placering enligt planritning

Installation
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36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413

Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Omklädning Dam
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Inredning 21 st. Sonesson Z-skåp.

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Eluttag För hårtork, rakapparat Vid spegel
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Dusch
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm uppvik

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. 

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Övrigt Krokar Base 200, artnr.  22005060

Duschdraperiskena
Ahlsell Alu skena Rak 1800 
KPL VL artnr: 394689

Installation Duschset
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E 

Duschblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC/D
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Mellangrå, artnr. 3052699

Sockel Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Mellangrå, artnr. 3052699

Väggar Kakel
Höganäs Arquitectos 20x20 
cm, CM 2300, vit matt. Enligt uppställningsritning

Kakelpelare

Höganäs Arquitectos, 20x20 
cm, CM2395S, NCS S6020-
B90G, Victorian Green, 
(mörkgrön), matt. Enligt uppställningsritning

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Integrerade 
stödhandtag WC

2 st. Trident artnr. 2603380, 
vit Enligt uppställningsritning

Pappershållare för 
enhandsbruk 2 st. Trident artnr. 2618000 Enligt uppställningsritning

Toalettpappers-
hållare Tork T1 Enligt uppställningsritning

Toalettborste inkl. 
hållare WC-borste Logis, Hansgrohe Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Korg för sanitetpåsar Bbgruppen artnr. 22001995 Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Stödhandtag i dusch
Trident  artnr. 2611016 inkl. 
artnr. 2630200, antracitgrå Enligt uppställningsritning

407
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: RWC/D
Rumsnr: 407

Övrigt Tvålhylla Trident, antracitgrå Enligt uppställningsritning

Duschdraperistång 
inkl duschdraperi

Ahlsell draperiskena 
komplett H/V SB artnr: 
394673 Enligt uppställningsritning

Badlakanstång 
Trident Stödhandtag, 
antracitgrå Enligt uppställningsritning

Draghandtag på dörr Art nr. 815, antracitgrå Enligt uppställningsritning

Installation Vägghängd WC
WC Gustavsberg 5522, WC-
lock svart. Enligt uppställningsritning

Tvättställ Ifö artnr. 2642 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Duschblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E.
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Omklädning Herr
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Handdukshängare

1 st Base 200, artnr.  
22005060. 1 st artnr.  
22005062 Enligt uppställningsritning

Inredning 6 st. Sonesson Z-skåp.

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Eluttag För hårtork, rakapparat Vid spegel
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Förråd Rullstolar
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Optima 2,0 Light 
Beige artnr. 3242247 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20

Tak Nerpendlat undertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Påskörningsskydd Ek
Placeras på höjd 30cm och 90 
cm.

Hörnskydd Aluminium

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt planritning

Installation Tappventil 
Med avspolningsslang och 
upphängningsanordning

411
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Tvätt
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Granit Safe T, kulör 
Light Beige, artnr. 3052691 Minst 7 cm hög 

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 20 Våtrumsfärg

Stänkskydd
Höganäs Arquitectos, 
20x20cm, CM 2300, matt vit. Ovan diskbänk och tvättställ

Tak
Nerpendlat 
Hygienundertak Rockfon Enligt undertaksritning

Övrigt Spegel Laminerad 45x90 cm Enligt uppställningsritning

Diskbänk Rostfritt stål, enkel tvättho Enligt uppställningsritning

Bänkskiva Laminat Textilgrå 558 Enligt uppställningsritning

Trådbackar 1 st. Elfa Enligt uppställningsritning

Tvål-/desinfektions-
dispenser med 
armbågsbygel 2 st. Dispenso 600 Enligt uppställningsritning

Handdukspappers-
hållare Tork M1 Enligt uppställningsritning

Trådpapperskorg Ahlsell, artnr. A366, vit Enligt uppställningsritning

Hyllplan 2 st. Elfa Enligt planritning

Städset Byggbeslag artnr. BB06600 Enligt uppställningsritning

Tvättmaskin 1 st. Miele PW 6065 Vario På sockel, med luddlåda

Torktumlare
1 st. Miele PT 7136 
Proffitronic L Vario Plus På sockel

Torkskåp 1 st. Miele TS 120 E

Grovtvättmaskin 1 st. Miele PW 6137 På sockel

Installation Tvättställ Ifö Cera 2322 Enligt uppställningsritning

Tvättställsblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Extra lång spak.

Köksblandare
FM Mattsson Vård och 
Omsorg 9000E Utan diskmaskinsavstängning
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Fläktrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta
Tarkett Vylon Standard Plus, 
grå

Sockel Uppvikt plastmatta
Tarkett Vylon Standard Plus, 
grå

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Hissmaskinrum
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv
Dammbunden 
betong

Sockel

Väggar Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Tak Målad NCS S0502-Y (vit) glans 5-7 Endast målad.

Övrigt

Installation
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Nybyggnad av äldreboende Rumsbeskrivning

Rum: Hiss
Rumsnr: 

Rumsdel Produkt Beskrivning Förklaring/Kommentar

Golv Plastmatta Se hissbeskrivning

Dammbunden 
betong I hissgrop

Sockel Plåt Se hissbeskrivning

Väggar Fanér Se hissbeskrivning

Kontrastmarkeringar Folie Svart
Bakom handledare och runt 
hisstablå

Tak Fanér Se hissbeskrivning

Övrigt Sits Nerfällbar

Ramar 2 st. Snäppram A4

Handledare Rostfritt stål

Installation

X
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

P L A N  1  ( E N T R É P L A N )
-  L O G I S T I K F U N K T I O N E R
-  H E M T J Ä N S T  O M K L  +  G E M E N S A M T  F R D
-  2  E N H E T E R  S Ä B O

Bilaga 5.3 sid 1(7)



36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.3 ritning med planslösning och situationsplan 220426

KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

P L A N  2
-  H E M T J Ä N S T  K O N T O R
-  2  E N H E T E R  S Ä B O
-  O M K L  S Ä B O
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

P L A N  3
-  3  E N H E T E R  S Ä B O
-  O M K L  S Ä B O
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

P L A N  4
-  2  E N H E T E R  S Ä B O
-  O M K L  S Ä B O
-  T R Ä F F P U N K T  &  TA K T E R R A S S
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

P L A N  5  ( TA K VÅ N I N G )
-  L Ä G E N H E T S F Ö R R Å D  S Ä B O
-  O M K L  S Ä B O
-  L J U S T E R A P I  S Ä B O
-  F Ö R R Å D  S Ä B O
-  F L Ä K T R U M
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12
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KUNGÄLV ÄNGEGÄRDE 5:1 M.FL.  SÄBO & HEMTJÄNST - PROGRAMHANDLING   2022-04-12

S I T U AT I O N S -
P L A N  
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                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

1 (2)

5.5 Översiktlig tidplan med beskedtidsplan

Bilaga 5.4

Hyresavtal nr i fastigheten, ortAvser

51212 0100 00 Ängegärde 5:1, del av, och Tveten 1:1, del 
av, Kungälv
Personnr/orgnryresvärd

Hemsö Bänken AB 556718-3396
Personnr/orgnrHyresgäst

Kungälvs kommun 212000-1371

0 INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt 
översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked, 
påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänt till bestämmelser i Projektgenomförandebilagan.

Denna bilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Projektering FFU kv 2 2022 – kv 3 2022
Upphandling efter laga kraft vunnen detaljplan
Tilldelning  enl senare ök
Projektering bygghandling enl senare ök
Genomförande av huvudentreprenad kv efter tilldelning, enl senare ök
Bedömd preliminär tillträdesdag 1 september 2025

2 Beskedtidplan – hyresgästens besked



36/22 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre - KS2022/0779-1 Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre : 5.4 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 220413

                                                                                         Sign
Hyresvärd Hyresgäst

2 (2)

Fastställd planlösning 2022-03-15 
Bygglovshandling godkänd av Hyresgäst enligt senare överenskommelse
Konstruktionspåverkande ändringar enligt senare överenskommelse med entreprenören
Fastställt program för belysning enligt senare överenskommelse med entreprenören
Överlämnat program för färgsättning enligt senare överenskommelse med entreprenören
Överlämnat program för IT/kablage enligt senare överenskommelse med entreprenören
Överlämnat program för lås/larm/passage enligt senare överenskommelse med entreprenören
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Bilaga 5.5     

 

 

ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETE (ÄTA) Beställning   ÄTA nummer: 

   

Projekt:  ……………………………………………….   
   

Datum:         ………………………………………………… 

   

Beskrivning av ÄTA: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
   Kostnaden för ÄTA beslutas till ett fast belopp om : …………………… kr inklusive byggherrens påslag. 
 
  Kostnaden för ÄTA är bedömd utefter bilagd budget och slutlig kostnad redovisas efter utförd åtgärd. 
 
  Kostnaden för ÄTA är ej uppskattad och utförs med löpande räkning och kostnaden redovisas efter       
utförd åtgärd 
 
 
  Kostnaden läggs på hyran som beräknas genom en annuitetsavskrivning under kvarvarande avtalstid 
med ränta 9% och restvärde 0 kr. 
 
  Kostnaden direktbetalas av hyresgästen. Fakturan skickas till hyresgästen som en engångshyra. 
  
  Tillträdesdagen påverkas. Kommentar:……………………………………………………………………. 
 
  
 Ägare till ändringen eller tilläggsarbetet.  
   Hyresvärd                                                   Hyresgäst 
 
 Ansvar och kostnad för drift av ändringen eller tilläggsarbetet. 
  Hyresvärd                                                    Hyresgäst 
   
 Ansvar och kostnad för underhåll och utbyte av ändringen eller tilläggsarbetet. 
  Hyresvärd                                                    Hyresgäst 
  
  Hyresgästen är återställningsskyldig  
  
Ovan beställes härmed: 

Underskrift:……………………………………………………………………………………………. 
 
Nanmförtydligande:……………………………………………………………………………….  
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 1 

Mellan Hemsö Bänken AB, org. nr: 556718–3396, nedan kallad Hemsö och  
Kungälvs kommun org. nr: 212000–1371, nedan kallad Kommunen, gemensamt kallade 
Parterna har träffats följande 

 

MARKÖVERLÅTELSEAVTAL 
 

nedan kallat Avtal avseende marköverlåtelse och exploatering inom del av Ängegärde 5:1 och 

Tveten 1:1 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.  

 

 

Till Avtalet hör bilagda handlingar: 

Bilaga 1.1 och 1.2: Plan- och illustrationskarta samt Området 

Bilaga 2:  Karta över Kommunens VA-ledningar 

Bilaga 3:  Karta över fiberledningar 

Bilaga 4:  Karta över Kungälv Energis ledningar 

 

 

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

1. Bakgrund och syfte 

Hemsö och Kommunen har 2019-10-07 tecknat ett samverkansavtal, KS2018/1818, som 

bland annat anger att Hemsö ska samverka kring utvecklingen av samhällsfastigheter i 

Kungälv som Kommunen ska förhyra. Detta Avtal syftar till att reglera marköverlåtelse samt 

villkoren för genomförandet av det planerade nya äldreboendet i området Fridhem.  

 

I de fall det förekommer motstridiga uppgifter mellan detta Avtal och ingånget 

samverkansavtal, KS2018/1818 ska detta Avtal ges företräde. Parterna är dock överens att 

oaktat vad som anges avseende kostnader i detta Marköverlåtelseavtal äger parternas 

samverkansavtal företräde. 

 

Hemsö har för avsikt att uppföra ett nytt äldreboende med utegård samt parkering på 

Området. Parterna är överens om att entreprenaden för att uppföra ovanstående ska 

upphandlas i enlighet med LOU, nedan kallad Entreprenaden. 

 

 

B.  DETALJPLAN 

 

1. Beskrivning    

För Området pågår en detaljplan, nedan kallad Detaljplanen, som förväntas antas inom en inte 

allt för lång tid, se nuvarande förslag i bilaga 1.1 och 1.2. Detta förslag kommer att behöva 

revideras något vilket Parterna härmed accepterar. Området är i nuvarande förslag till 

Detaljplanen utlagt som kvartersmark med ändamål vård och vårdbostäder och byggrätten är 

vidare definierad till 2500 kvm byggnadsarea och 28 m i nockhöjd vilket möjliggör 5 

våningar och därmed en total byggrätt om ca 12 500 kvm. 

 

2. Planavgift 

Plankostnaderna ingår i köpeskillingen. Hemsö ska inte betala planavgift i samband med 

bygglov inom Detaljplanen. 
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C. MARKÖVERLÅTELSE 

 

1. Marköverlåtelse 

Kommunen överlåter härmed en markyta, ovan och nedan kallat Området, till Hemsö. Området 

är en del av fastigheten Kungälv Ängegärde 5:1 och Tveten 1:1, omfattar ungefär 7700 kvm 

och har markerats med blå kantlinje på bilaga 1.1 och 1.2. Området kan komma att marginellt 

justeras något då Detaljplanen alltjämt pågår. 

 

Köpeskillingen har baserats på en extern värdering utförd av en auktoriserad värderingsman 

och utgör: 

 

TRETTIOFYRAMILJONERÅTTAHUNDRASJUTTIOSEXTUSENÅTTAHUNDRASJ

UTTIOFEM/ 34 876 875 KRONOR  

 

I det fall Hemsö bygger mer än 8 900 kvadratmeter BTA i enlighet med beviljat bygglov 

(fristående komplementbyggnader, förråd, cykelparkeringar, avfallsutrymmen, loftgångar 

balkonger/ uteplatser och källare ingår inte) erläggs Tilläggsköpeskillingen med  

4125 kr per kvadratmeter BTA.  

 

Köpeskillingen för Området ska erläggas av Hemsö enligt följande: 
 

• 10 % av Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter att Detaljplanen har vunnit laga 

kraft efter fakturering av Kommunen. 

• Resterande del av Köpeskillingen erläggs på Tillträdesdagen (såsom definierad 

nedan). 

• Eventuell Tilläggsköpeskilling erläggs senast 30 dagar efter att aktuellt bygglov 

avseende äldreboendet inom Området har vunnit laga kraft efter fakturering av 

Kommunen. 

 

Om Hemsö inte betalat Köpeskillingen i rätt tid äger Kommunen rätt att häva köpet eller 

kräva fullgörande av köpet. Skall betalningen fullgöras är Hemsö skyldig att betala 

dröjsmålsränta enligt lag. 

 

2. Köpebrev  

När Hemsö betalat hela Köpeskillingen skall Kommunen överlämna kvitterat köpebrev till 

Hemsö som bekräftelse på fullgjord betalning.  

 

3. Tillträde 

 

3.1  Tillträdesdagen 

Tillträde ska ske inom tio vardagar efter uppfyllandet av tillträdesvillkoren i punkten 3.2, 

kallad Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen övergår äganderätten till Området till Hemsö sedan 

Köpeskillingen erlagts till fullo.  

Parterna är överens om att Hemsö snarast efter det att villkoret i punkt 3.2 (iv) nedan har 

uppfyllts, eller den tidigare tidpunkt som Partena kommer överens om, äger rätt att 

kostnadsfritt nyttja Området i syfte att påbörja Entreprenaden. Risken för Området ska anses 

övergå till Hemsö från och med nyss nämnda tidpunkt, vilket innebär att Hemsö står för 

skador som uppkommer på Området. Kommunen ska, från och med denna tidpunkt och i sin 
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egenskap av lagfaren ägare av fastigheten och därmed Området, inte utöva någon rättighet 

mot myndigheter, domstolar eller annan part (tredje man) som negativt kan påverka Området 

eller Entreprenaden, utan Hemsös föregående skriftliga godkännande. 

 

3.2  Tillträdesvillkor 

Parternas skyldighet att fullfölja förvärvet enligt detta Avtal är villkorat av:   

 

(i) att Avtalet godkänns genom beslut i Kommunens kommunfullmäktige 

som vinner laga kraft. 

(ii) att ett hyresavtal för nytt äldreboende inom Området godkänns genom 

beslut i Kommunens kommunfullmäktige som vinner laga kraft.  

(iii) att fastighetsbildning som innebär att Området bildas och blir en egen 

registerfastighet har vunnit laga kraft.    

(iv) att tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden har vunnit laga kraft. 

För det fall villkoren i punkt (i) - (ii) ovan inte uppfylls ska detta Avtal i dess helhet vara utan 

verkan och eventuellt fullgjorda prestationer återgå. Partena ska i övrigt inte ha några 

ytterligare anspråk mot varandra.  

För det fall villkoren i punkt (iii)-(iv) ovan inte uppfylls ska Parterna vara berättigade att säga 

upp detta Avtal. Parterna är dock överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra 

en ny anpassad fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder 

som krävs för att tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder 

för att tillse att Hemsö erhåller bygglov. Om sådana åtgärder inte går att genomföra och någon 

av Parterna säger upp detta Avtal ska kostandsreglering ske enligt punkt 7 och andra 

tillämpliga delar i ingånget samverkansavtal. 
 

4. Penninginteckningar 

Kommunen garanterar att Området på Tillträdesdagen inte besväras av några 

penninginteckningar. 

 

5. Servitut och nyttjanderätter 

Kommunen garanterar att Området på Tillträdesdagen, inte belastas av några andra servitut 

eller nyttjanderätter än vad som framgår av detta Avtal, se vidare under punkt D3 nedan. 

 

Kommunen upplåter ett markområde för tillfällig parkering utan ersättning till Hemsö fram till 

att den permanenta och fullständiga parkeringslösningen kan tas i bruk. Ett separat avtal härom 

ska tecknas efter att detta Avtal blivit giltigt. 

 

6. Lagfartskostnader 

Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av Hemsö. 

 

7. Avräkning 

Jordabalkens regler för fördelning av kostnader och intäkter ska gälla. 

Hemsö betalar fastighetsskatt för tiden efter Tillträdesdagen, Kommunen skickar faktura.  
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8. Grundförhållanden 

Kommunen ikläder sig inte något ansvar för Områdets grundförhållanden. Hemsö erinras om 

att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas och ska följa den till 

Detaljplanen hörande geotekniska utredningen om inte annat följer av bygglovsprövningen. 

 

Hemsö påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom Området kan 

åstadkomma på omkringliggande fastigheter och byggnader, orsakat av de arbeten som 

Hemsö utför.  

 

9.    Markföroreningar  

Köpeskillingen är bestämd efter förutsättningen att inga kända markföroreningar finns inom 

Området.  

 

Hemsö ansvarar för att beställa och bekosta en första undersökning av Området. 

Undersökningen ska vara utförd senast sex (6) 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 exempelvis vid byggstart, står Kommunen för kostnader för 

fördjupade undersökningar samt åtgärdsplan. Hemsö ansvarar för beställning av den 

fördjupade undersökningen som också ska innehålla en motiverad redovisning av uppskattade 

kostnader för efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Hemsö ska anlita någon av de tre 

konsultfirmor i Göteborgsregionen som har störst verksamhet inom området eller någon av de 

konsultfirmor 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/avhjälpandeåtgärd/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 rimliga 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 den tidigare dag som infaller tre månader efter att Hemsö skriftligen redovisat den 

fördjupade undersökningen med motiverad redovisning av uppskattade kostnader för 

efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering till Kommunen. 

 

Kommunen står vid eventuell markförorening, för den 

efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering som krävs för att möjliggöra syftet med 

Detaljplanen. 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 

Hemsö senast den dag som infaller 48 månader efter att Avtalet undertecknats av båda Parter. 

 

10. Förköpsrätt 

Kommunen har förköpsrätt till Området i enlighet med punkt 9 i ingånget samverkansavtal. 
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11. Bortforsling av byggnader 

 

Kommunen åtar sig att se till och bekosta att byggnaderna och anläggningarna inom Området 

är rivna och att all erforderlig avflyttning från Området har skett senast på Tillträdesdagen. 

 

 

D. FASTIGHETSBILDNING  

 

1. Ansökan om fastighetsbildning  

Kommunen och Hemsö ansöker genom undertecknandet av detta Avtal om 

lantmäteriförrättning för genomförandet av avstyckning av Området. Kommunen ska snarast 

efter att Avtalet har godkänts av kommunfullmäktige inge ansökan samt verka för att 

lantmäteriförrättning avseende avstyckningen genomförs snarast möjligt efter att Detaljplanen 

har vunnit laga kraft. 

 

Kommunen bekostar fastighetsbildningen. 

 

Parterna förbinder sig att vid kommande fastighetsbildning godta av lantmätaren påkallade 

mindre justeringar av fastighetsgränser, särskilda rättigheter etc. Skulle en större ändring 

påkallas än vad som följer av ovanstående skall Parterna i god anda förhandla i syfte att 

skyndsamt finna en för båda Parter rimlig överenskommelse.  

 

Parterna förbinder sig vidare att omedelbart efter lantmäterimyndighetens beslut om 

fastighetsbildning godkänna beslutet i syfte att beslutet skall vinna laga kraft utan dröjsmål. 

 

2. Gemensamhetsanläggning  

Vid undertecknande av detta Avtal belastas Området av en gemensamhetsanläggning med 

beteckning Kabbelekan GA:1 och ändamål lokalgata, parkeringsplatser och grönområde. 

Parterna är överens om att denna gemensamhetsanläggning ska omprövas så att den inte 

längre belastar Området.  

 

Kommunen bekostar denna omprövning. 

 

3. Servitut och Ledningsrätt 

Inom Området finns ett antal befintliga fiber och VA-ledningar, se bilagorna 2-4. Några 

rättigheter förutom generella markupplåtelser har inte skapats för dessa ledningar då Området 

ägs av Kommunen. 

 

Parterna är överens om att ledningsrätt ska skapas för de kommunala VA-ledningarna inom 

Området utan ersättning i samband med bildandet av Området. Kommunen bekostar denna 

fastighetsbildningsåtgärd. Det kan också bli aktuellt att flytta och anlägga nya VA-ledningar 

inom eller utanför Området som ersätter de befintliga som framgår av bilaga 2. I sådant fall 

anlägger och bekostar Kommunen de nya ledningarna varpå de befintliga ledningarna tas ur 

bruk och lämnas kvar i Området.  

 

I det fall befintliga VA-ledningar är belägna inom ett sådant område/avstånd att den planerade 

byggnationen, inom ramen för gängse avstånd från ledningar vid byggnation, inte kan 

genomföras kommer Kommunen bekosta flytt och/eller anläggning av nya ledningar. 
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Övriga befintliga och nytillkommande ledningar som hamnar inom Området ska säkras med 

lämplig rättighet som Hemsö tillsammans med berörd ledningsägare ansvarar för att bilda. 

Detta avser t.ex. den tillkommande transformatorn som behövs för bl.a. äldreboendet och ska 

anläggas inom byggrätten markerad med E på bilaga 1 och som ligger inom Området. 

 

 

E. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR 

 

1. Husbyggnation 

Hemsö ska inom Området uppföra ett nytt äldreboende med tillhörande gård och parkering.  

 

Hemsö ansvarar även för alla övriga åtgärder inom Området för att uppfylla syftet med detta 

Avtal. 

 

2. Tillfällig och permanent parkering 

Hemsö bekostar och ansvarar för att anlägga samtliga tillfälliga och permanenta 

parkeringsplatser för att uppfylla vid bygglovsprövningen gällande parkeringsnorm både för 

det nya äldreboendet och intilliggande förskola inom fastigheten Kabbelekan 3.  

 

Äldreboendets parkeringsplatser kommer att delvis byggas tillfälligt på av Kommunen 

anvisad närliggande mark i anslutning till Området (se även punkt C5 ovan) för att därefter 

när så är möjligt byggas i samma läge som det befintliga diket i direkt anslutning öster om 

Området. 

 

Tidsaspekten för när ovanstående är möjligt styrs av kommande detaljplan för övriga delar av 

Ängegärdet utanför Området som bl.a. syftar till att möjliggöra den planerade flytten (inkl 

tillståndsprövning) av befintligt diket till andra sidan Tvetgatan. 

 

Senast när diket är fullständigt undanflyttat, vilket Kommunen ansvarar för och bekostar, ska 

Kommunen överlåta den berörda ytan mellan den östra gränsen av Området och Tvetgatan till 

Hemsö mot en ersättning om 1 835 625 kronor. En separat överenskommelse om 

fastighetsreglering ska tecknas mellan Parterna för att reglera ovanstående i vilken det också 

regleras att Kommunen bekostar nödvändig fastighetsbildning. 

 

Om det i framtiden mot förmodan visar sig att diket inte får flyttas och därmed omöjliggör 

parkering i det tänkta permanenta läget garanterar Kommunen att ny yta för permanent 

parkering i direkt anslutning till Området ska överlåtas till Hemsö mot en ersättning om 

1 835 625 kronor.  

 

 

F. TEKNISK FÖRSÖRJNING 

 

1. VA-anslutning 

Området är beläget inom det kommunala verksamhetsområdet för VA och får 

förbindelsepunkter för både färsk-, dag- och spillvatten. Hemsö bekostar Områdets samtliga 

anslutningsavgifter i enlighet med vid var tid gällande taxa. 
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2. Dagvatten 

Hemsö ska hantera dagvattnet i enlighet med Detaljplanens dagvattenutredning samt vid var 

tid gällande dagvattenplan/policy vid tidpunkten för bygglovsansökan. Den senaste versionen 

av dagvattenplan/policy blev antagen 2017-05-18 (KS 2013/1902-47-48).  

 

3. Renhållningsordning 

Hemsö ska ordna renhållning och avfallshantering i enlighet med vid var tid gällande 

renhållningsordning vid tidpunkten för bygglovsansökan. Den senaste versionen blev antagen 

2015-09-10 (§241/2015). 

 

4. El, värme och fiberanslutning 

Området ansluts till det befintliga el- och fjärrvärmenät som ägs av Kungälvs Energi AB och 

eventuella anslutningsavgifter bekostas av Hemsö. 

 

Området bör också anslutas till befintligt fibernät som ägs av Skanova AB och eventuella 

anslutningsavgifter bekostas av Hemsö. 

 

 

G. ÖVRIGT 

 

1. Hävning 

 

Kommunen har rätt att häva detta Avtal efter Tillträdesdagen 

(i) om Hemsö inte senast 8 månader efter att tilldelningsbeslut avseende 

Entreprenaden vunnit laga kraft inkommit med en i huvudsak komplett 

och planenlig bygglovsansökan (begäran om kompletteringar av 

Kommunen ska i sig inte medföra att bygglovsansökan inte anses 

komplett); 

(ii) om Hemsö inte uppfört huvudbyggnadens bottenplatta senast 8 månader 

efter att startbesked för bygglov har beviljats; eller 

(iii) om Kommunens kostnader för sanering av marken i enlighet med punkt 

C.9 ovan visar sig stå i orimlig proportion till projektets nytta och intäkter. 

Om Hemsö genom resultat från markprover eller på annat sätt intygar att Området inte är 

förorenat har Kommunen inte längre rätt att häva detta Avtal med stöd av punkten (iii) ovan. 

Inte heller har Hemsö då rätt att begära ersättning för saneringskostnader av Kommunen, oaktat 

vad som framgår av samverkansavtalet.   

Om Kommunen häver Avtalet i enlighet med denna punkt ska köpet av Området gå åter och 

erlagd Köpeskilling och eventuell Tilläggsköpeskilling återbetalas samt att Kommunen ska 

utge ersättning till Hemsö för upparbetade kostnader hänförliga till projektet i enlighet med 

punkt 7.1.3 i Parternas samverkansavtal och för faktiskt nedlagda kostnader för den del av 

Entreprenaden som vid den tidpunkten har utförts. För undvikande av oklarhet noteras att 

Kommunen har rätt att utöka de tider som framgår av punkt (i) och punkt (ii) ovan, dock får 

tiderna högst utökas till senast två (2) år efter Tillträdesdagen. 
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2. Syn och skador  

Hemsö skall iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande byggnader 

och anläggningar, inklusive häckar och träd. Skador som uppkommer utanför Området skall 

återställas av Hemsö, till den del skadan uppkommit till följd av Hemsö eller dennes 

entreprenörs verksamhet. Hemsö skall 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, alltså berörd ansvarig enhet, ska 

kallas och närvara vid besiktning av anläggningar och byggnader på allmän plats. 

Det åligger Hemsö att undvika lerspill och dylikt som uppkommer vid transporter till och från 

Området i samband med byggnationen. I det fall lerspill och dylikt ändå uppkommer, ska 

Hemsö åtgärda detta skyndsamt på egen bekostnad. 

 

3. Upplag och dylikt 

Upplag eller uppställning av bodar m.m. får inte ske utanför Området utan skriftligt 

medgivande i form av ett avtal från Kommunen eller annan markägare. En avgift kan komma 

att tas ut för detta. 

 

4. Överlåtelseförbud 

Detta Avtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 

kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Hemsö äger dock rätt att överlåta detta Avtal till 

bolag inom Hemsö Fastighets AB:s koncern. 

 

5. Tvist 

Tvist med anledning av detta Avtal skall avgöras i allmän domstol. 

 

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

 

 

 

Signatursida följer 
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 

 

Kungälv 2022-         Kungälv 2022-         

 

För KUNGÄLVS KOMMUN  För HEMSÖ 

 

 

________________________  ________________________ 

Miguel Odhner   Hanna Tengberg 

Kommunstyrelsens ordf.    

 

 

______________________________   

Haleh Lindqvist    

Kommundirektör    

 

 

Bevittnas: 
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Mellan Hemsö Bänken AB, org. nr: 556718–3396, nedan kallad Hemsö och 
Kungälvs kommun org. nr: 212000–1371, nedan kallad Kommunen, gemensamt kallade 
Parterna har träffats följande

MARKÖVERLÅTELSEAVTAL
nedan kallat Avtal avseende marköverlåtelse och exploatering inom del av Ängegärde 5:1 och 
Tveten 1:1 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

Till Avtalet hör bilagda handlingar:
Bilaga 1.1 och 1.2: Plan- och illustrationskarta samt Området
Bilaga 2: Karta över Kommunens VA-ledningar
Bilaga 3: Karta över fiberledningar
Bilaga 4: Karta över Kungälv Energis ledningar

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund och syfte
Hemsö och Kommunen har 2019-10-07 tecknat ett samverkansavtal, KS2018/1818, som 
bland annat anger att Hemsö ska samverka kring utvecklingen av samhällsfastigheter i 
Kungälv som Kommunen ska förhyra. Detta Avtal syftar till att reglera marköverlåtelse samt 
villkoren för genomförandet av det planerade nya äldreboendet i området Fridhem. 

I de fall det förekommer motstridiga uppgifter mellan detta Avtal och ingånget 
samverkansavtal, KS2018/1818 ska detta Avtal ges företräde. Parterna är dock överens att 
oaktat vad som anges avseende kostnader i detta Marköverlåtelseavtal äger parternas 
samverkansavtal företräde.

Hemsö har för avsikt att uppföra ett nytt äldreboende med utegård samt parkering på 
Området. Parterna är överens om att entreprenaden för att uppföra ovanstående ska 
upphandlas i enlighet med LOU, nedan kallad Entreprenaden.

B. DETALJPLAN

1. Beskrivning
För Området pågår en detaljplan, nedan kallad Detaljplanen, som förväntas antas inom en inte 
allt för lång tid, se nuvarande förslag i bilaga 1.1 och 1.2. Detta förslag kommer att behöva 
revideras något vilket Parterna härmed accepterar. Området är i nuvarande förslag till 
Detaljplanen utlagt som kvartersmark med ändamål vård och vårdbostäder och byggrätten är 
vidare definierad till 2500 kvm byggnadsarea och 28 m i nockhöjd vilket möjliggör 5 
våningar och därmed en total byggrätt om ca 12 500 kvm.

2. Planavgift
Plankostnaderna ingår i köpeskillingen. Hemsö ska inte betala planavgift i samband med 
bygglov inom Detaljplanen.
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C. MARKÖVERLÅTELSE

1. Marköverlåtelse
Kommunen överlåter härmed en markyta, ovan och nedan kallat Området, till Hemsö. Området 
är en del av fastigheten Kungälv Ängegärde 5:1 och Tveten 1:1, omfattar ungefär 7700 kvm 
och har markerats med blå kantlinje på bilaga 1.1 och 1.2. Området kan komma att marginellt 
justeras något då Detaljplanen alltjämt pågår.

Köpeskillingen har baserats på en extern värdering utförd av en auktoriserad värderingsman 
och utgör:

TRETTIOFYRAMILJONERÅTTAHUNDRASJUTTIOSEXTUSENÅTTAHUNDRASJ
UTTIOFEM/ 34 876 875 KRONOR 

I det fall Hemsö bygger mer än 8 900 kvadratmeter BTA i enlighet med beviljat bygglov 
(fristående komplementbyggnader, förråd, cykelparkeringar, avfallsutrymmen, loftgångar 
balkonger/ uteplatser och källare ingår inte) erläggs Tilläggsköpeskillingen med 
4125 kr per kvadratmeter BTA. 

Köpeskillingen för Området ska erläggas av Hemsö enligt följande:

 10 % av Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter att Detaljplanen har vunnit laga 
kraft efter fakturering av Kommunen.

 Resterande del av Köpeskillingen erläggs på Tillträdesdagen (såsom definierad 
nedan).

 Eventuell Tilläggsköpeskilling erläggs senast 30 dagar efter att aktuellt bygglov 
avseende äldreboendet inom Området har vunnit laga kraft efter fakturering av 
Kommunen.

Om Hemsö inte betalat Köpeskillingen i rätt tid äger Kommunen rätt att häva köpet eller 
kräva fullgörande av köpet. Skall betalningen fullgöras är Hemsö skyldig att betala 
dröjsmålsränta enligt lag.

2. Köpebrev 
När Hemsö betalat hela Köpeskillingen skall Kommunen överlämna kvitterat köpebrev till 
Hemsö som bekräftelse på fullgjord betalning. 

3. Tillträde

3.1 Tillträdesdagen
Tillträde ska ske inom tio vardagar efter uppfyllandet av tillträdesvillkoren i punkten 3.2, 
kallad Tillträdesdagen. På Tillträdesdagen övergår äganderätten till Området till Hemsö sedan 
Köpeskillingen erlagts till fullo. 

Parterna är överens om att Hemsö snarast efter det att villkoret i punkt 3.2 (iv) nedan har 
uppfyllts, eller den tidigare tidpunkt som Partena kommer överens om, äger rätt att 
kostnadsfritt nyttja Området i syfte att påbörja Entreprenaden. Risken för Området ska anses 
övergå till Hemsö från och med nyss nämnda tidpunkt, vilket innebär att Hemsö står för 
skador som uppkommer på Området. Kommunen ska, från och med denna tidpunkt och i sin 
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egenskap av lagfaren ägare av fastigheten och därmed Området, inte utöva någon rättighet 
mot myndigheter, domstolar eller annan part (tredje man) som negativt kan påverka Området 
eller Entreprenaden, utan Hemsös föregående skriftliga godkännande.

3.2 Tillträdesvillkor

Parternas skyldighet att fullfölja förvärvet enligt detta Avtal är villkorat av:  

(i) att Avtalet godkänns genom beslut i Kommunens kommunfullmäktige 
som vinner laga kraft.

(ii) att ett hyresavtal för nytt äldreboende inom Området godkänns genom 
beslut i Kommunens kommunfullmäktige som vinner laga kraft. 

(iii) att fastighetsbildning som innebär att Området bildas och blir en egen 
registerfastighet har vunnit laga kraft.   

(iv) att tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden har vunnit laga kraft.

För det fall villkoren i punkt (i) - (ii) ovan inte uppfylls ska detta Avtal i dess helhet vara utan 
verkan och eventuellt fullgjorda prestationer återgå. Partena ska i övrigt inte ha några 
ytterligare anspråk mot varandra. 

För det fall villkoren i punkt (iii)-(iv) ovan inte uppfylls ska Parterna vara berättigade att säga 
upp detta Avtal. Parterna är dock överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra 
en ny anpassad fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder 
som krävs för att tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder 
för att tillse att Hemsö erhåller bygglov. Om sådana åtgärder inte går att genomföra och någon 
av Parterna säger upp detta Avtal ska kostandsreglering ske enligt punkt 7 och andra 
tillämpliga delar i ingånget samverkansavtal.

4. Penninginteckningar
Kommunen garanterar att Området på Tillträdesdagen inte besväras av några 
penninginteckningar.

5. Servitut och nyttjanderätter
Kommunen garanterar att Området på Tillträdesdagen, inte belastas av några andra servitut 
eller nyttjanderätter än vad som framgår av detta Avtal, se vidare under punkt D3 nedan.

Kommunen upplåter ett markområde för tillfällig parkering utan ersättning till Hemsö fram till 
att den permanenta och fullständiga parkeringslösningen kan tas i bruk. Ett separat avtal härom 
ska tecknas efter att detta Avtal blivit giltigt.

6. Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av Hemsö.

7. Avräkning
Jordabalkens regler för fördelning av kostnader och intäkter ska gälla.
Hemsö betalar fastighetsskatt för tiden efter Tillträdesdagen, Kommunen skickar faktura. 
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8. Grundförhållanden
Kommunen ikläder sig inte något ansvar för Områdets grundförhållanden. Hemsö erinras om 
att noga undersöka grundförhållandena innan byggnationen påbörjas och ska följa den till 
Detaljplanen hörande geotekniska utredningen om inte annat följer av bygglovsprövningen.

Hemsö påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom Området kan 
åstadkomma på omkringliggande fastigheter och byggnader, orsakat av de arbeten som 
Hemsö utför. 

9.   Markföroreningar 
Köpeskillingen är bestämd efter förutsättningen att inga kända markföroreningar finns inom 
Området. 

Hemsö ansvarar för att beställa och bekosta en första undersökning av Området. 
Undersökningen ska vara utförd senast sex (6) 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 exempelvis vid byggstart, står Kommunen för kostnader för 
fördjupade undersökningar samt åtgärdsplan. Hemsö ansvarar för beställning av den 
fördjupade undersökningen som också ska innehålla en motiverad redovisning av uppskattade 
kostnader för efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Hemsö ska anlita någon av de tre 
konsultfirmor i Göteborgsregionen som har störst verksamhet inom området eller någon av de 
konsultfirmor 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/avhjälpandeåtgärd/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 rimliga 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 den tidigare dag som infaller tre månader efter att Hemsö skriftligen redovisat den 
fördjupade undersökningen med motiverad redovisning av uppskattade kostnader för 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering till Kommunen.

Kommunen står vid eventuell markförorening, för den 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering som krävs för att möjliggöra syftet med 
Detaljplanen. 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 
Hemsö senast den dag som infaller 48 månader efter att Avtalet undertecknats av båda Parter.

10. Förköpsrätt
Kommunen har förköpsrätt till Området i enlighet med punkt 9 i ingånget samverkansavtal.
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11. Bortforsling av byggnader

Kommunen åtar sig att se till och bekosta att byggnaderna och anläggningarna inom Området 
är rivna och att all erforderlig avflyttning från Området har skett senast på Tillträdesdagen.

D. FASTIGHETSBILDNING 

1. Ansökan om fastighetsbildning 
Kommunen och Hemsö ansöker genom undertecknandet av detta Avtal om 
lantmäteriförrättning för genomförandet av avstyckning av Området. Kommunen ska snarast 
efter att Avtalet har godkänts av kommunfullmäktige inge ansökan samt verka för att 
lantmäteriförrättning avseende avstyckningen genomförs snarast möjligt efter att Detaljplanen 
har vunnit laga kraft.

Kommunen bekostar fastighetsbildningen.

Parterna förbinder sig att vid kommande fastighetsbildning godta av lantmätaren påkallade 
mindre justeringar av fastighetsgränser, särskilda rättigheter etc. Skulle en större ändring 
påkallas än vad som följer av ovanstående skall Parterna i god anda förhandla i syfte att 
skyndsamt finna en för båda Parter rimlig överenskommelse. 

Parterna förbinder sig vidare att omedelbart efter lantmäterimyndighetens beslut om 
fastighetsbildning godkänna beslutet i syfte att beslutet skall vinna laga kraft utan dröjsmål.

2. Gemensamhetsanläggning 
Vid undertecknande av detta Avtal belastas Området av en gemensamhetsanläggning med 
beteckning Kabbelekan GA:1 och ändamål lokalgata, parkeringsplatser och grönområde. 
Parterna är överens om att denna gemensamhetsanläggning ska omprövas så att den inte 
längre belastar Området. 

Kommunen bekostar denna omprövning.

3. Servitut och Ledningsrätt
Inom Området finns ett antal befintliga fiber och VA-ledningar, se bilagorna 2-4. Några 
rättigheter förutom generella markupplåtelser har inte skapats för dessa ledningar då Området 
ägs av Kommunen.

Parterna är överens om att ledningsrätt ska skapas för de kommunala VA-ledningarna inom 
Området utan ersättning i samband med bildandet av Området. Kommunen bekostar denna 
fastighetsbildningsåtgärd. Det kan också bli aktuellt att flytta och anlägga nya VA-ledningar 
inom eller utanför Området som ersätter de befintliga som framgår av bilaga 2. I sådant fall 
anlägger och bekostar Kommunen de nya ledningarna varpå de befintliga ledningarna tas ur 
bruk och lämnas kvar i Området. 

I det fall befintliga VA-ledningar är belägna inom ett sådant område/avstånd att den planerade 
byggnationen, inom ramen för gängse avstånd från ledningar vid byggnation, inte kan 
genomföras kommer Kommunen bekosta flytt och/eller anläggning av nya ledningar.
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Övriga befintliga och nytillkommande ledningar som hamnar inom Området ska säkras med 
lämplig rättighet som Hemsö tillsammans med berörd ledningsägare ansvarar för att bilda. 
Detta avser t.ex. den tillkommande transformatorn som behövs för bl.a. äldreboendet och ska 
anläggas inom byggrätten markerad med E på bilaga 1 och som ligger inom Området.

E. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR

1. Husbyggnation
Hemsö ska inom Området uppföra ett nytt äldreboende med tillhörande gård och parkering. 

Hemsö ansvarar även för alla övriga åtgärder inom Området för att uppfylla syftet med detta 
Avtal.

2. Tillfällig och permanent parkering
Hemsö bekostar och ansvarar för att anlägga samtliga tillfälliga och permanenta 
parkeringsplatser för att uppfylla vid bygglovsprövningen gällande parkeringsnorm både för 
det nya äldreboendet och intilliggande förskola inom fastigheten Kabbelekan 3. 

Äldreboendets parkeringsplatser kommer att delvis byggas tillfälligt på av Kommunen 
anvisad närliggande mark i anslutning till Området (se även punkt C5 ovan) för att därefter 
när så är möjligt byggas i samma läge som det befintliga diket i direkt anslutning öster om 
Området.

Tidsaspekten för när ovanstående är möjligt styrs av kommande detaljplan för övriga delar av 
Ängegärdet utanför Området som bl.a. syftar till att möjliggöra den planerade flytten (inkl 
tillståndsprövning) av befintligt diket till andra sidan Tvetgatan.

Senast när diket är fullständigt undanflyttat, vilket Kommunen ansvarar för och bekostar, ska 
Kommunen överlåta den berörda ytan mellan den östra gränsen av Området och Tvetgatan till 
Hemsö mot en ersättning om 1 835 625 kronor. En separat överenskommelse om 
fastighetsreglering ska tecknas mellan Parterna för att reglera ovanstående i vilken det också 
regleras att Kommunen bekostar nödvändig fastighetsbildning.

Om det i framtiden mot förmodan visar sig att diket inte får flyttas och därmed omöjliggör 
parkering i det tänkta permanenta läget garanterar Kommunen att ny yta för permanent 
parkering i direkt anslutning till Området ska överlåtas till Hemsö mot en ersättning om 
1 835 625 kronor. 

F. TEKNISK FÖRSÖRJNING

1. VA-anslutning
Området är beläget inom det kommunala verksamhetsområdet för VA och får 
förbindelsepunkter för både färsk-, dag- och spillvatten. Hemsö bekostar Områdets samtliga 
anslutningsavgifter i enlighet med vid var tid gällande taxa.
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2. Dagvatten
Hemsö ska hantera dagvattnet i enlighet med Detaljplanens dagvattenutredning samt vid var 
tid gällande dagvattenplan/policy vid tidpunkten för bygglovsansökan. Den senaste versionen 
av dagvattenplan/policy blev antagen 2017-05-18 (KS 2013/1902-47-48). 

3. Renhållningsordning
Hemsö ska ordna renhållning och avfallshantering i enlighet med vid var tid gällande 
renhållningsordning vid tidpunkten för bygglovsansökan. Den senaste versionen blev antagen 
2015-09-10 (§241/2015).

4. El, värme och fiberanslutning
Området ansluts till det befintliga el- och fjärrvärmenät som ägs av Kungälvs Energi AB och 
eventuella anslutningsavgifter bekostas av Hemsö.

Området bör också anslutas till befintligt fibernät som ägs av Skanova AB och eventuella 
anslutningsavgifter bekostas av Hemsö.

G. ÖVRIGT

1. Hävning

Kommunen har rätt att häva detta Avtal efter Tillträdesdagen
(i) om Hemsö inte senast 8 månader efter att tilldelningsbeslut avseende 

Entreprenaden vunnit laga kraft inkommit med en i huvudsak komplett 
och planenlig bygglovsansökan (begäran om kompletteringar av 
Kommunen ska i sig inte medföra att bygglovsansökan inte anses 
komplett);

(ii) om Hemsö inte uppfört huvudbyggnadens bottenplatta senast 8 månader 
efter att startbesked för bygglov har beviljats; eller

(iii) om Kommunens kostnader för sanering av marken i enlighet med punkt 
C.9 ovan visar sig stå i orimlig proportion till projektets nytta och intäkter.

Om Hemsö genom resultat från markprover eller på annat sätt intygar att Området inte är 
förorenat har Kommunen inte längre rätt att häva detta Avtal med stöd av punkten (iii) ovan. 
Inte heller har Hemsö då rätt att begära ersättning för saneringskostnader av Kommunen, oaktat 
vad som framgår av samverkansavtalet.  

Om Kommunen häver Avtalet i enlighet med denna punkt ska köpet av Området gå åter och 
erlagd Köpeskilling och eventuell Tilläggsköpeskilling återbetalas samt att Kommunen ska 
utge ersättning till Hemsö för upparbetade kostnader hänförliga till projektet i enlighet med 
punkt 7.1.3 i Parternas samverkansavtal och för faktiskt nedlagda kostnader för den del av 
Entreprenaden som vid den tidpunkten har utförts. För undvikande av oklarhet noteras att 
Kommunen har rätt att utöka de tider som framgår av punkt (i) och punkt (ii) ovan, dock får 
tiderna högst utökas till senast två (2) år efter Tillträdesdagen.
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2. Syn och skador 
Hemsö skall iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande byggnader 
och anläggningar, inklusive häckar och träd. Skador som uppkommer utanför Området skall 
återställas av Hemsö, till den del skadan uppkommit till följd av Hemsö eller dennes 
entreprenörs verksamhet. Hemsö skall 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, alltså berörd ansvarig enhet, ska 
kallas och närvara vid besiktning av anläggningar och byggnader på allmän plats.

Det åligger Hemsö att undvika lerspill och dylikt som uppkommer vid transporter till och från 
Området i samband med byggnationen. I det fall lerspill och dylikt ändå uppkommer, ska 
Hemsö åtgärda detta skyndsamt på egen bekostnad.

3. Upplag och dylikt
Upplag eller uppställning av bodar m.m. får inte ske utanför Området utan skriftligt 
medgivande i form av ett avtal från Kommunen eller annan markägare. En avgift kan komma 
att tas ut för detta.

4. Överlåtelseförbud
Detta Avtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. Hemsö äger dock rätt att överlåta detta Avtal till 
bolag inom Hemsö Fastighets AB:s koncern.

5. Tvist
Tvist med anledning av detta Avtal skall avgöras i allmän domstol.

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

Signatursida följer
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Kungälv 2022-      Kungälv 2022-        

För KUNGÄLVS KOMMUN För HEMSÖ

________________________ ________________________
Miguel Odhner Hanna Tengberg
Kommunstyrelsens ordf.

______________________________
Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Bevittnas:

________________________

________________________
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Skärmtak

Fastighetsbeteckning

Lövträd

Ledningar

Grundkartans beteckningar

Traktnamn

Fastighetsgräns

Markhöjder
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5:1 Fastighetsbeteckning

Slänt

Ledningsrätt

14.89

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för vård och äldreboende 

ÄNGEGÄRDE 1:5 m.fl.

Kungälvs kommun Västra Götalands län

Granskning

2022-XX-XX

Upprättad Reviderad

Johan Altenius
Plankonsult AL Studio

Ida Brogren
Planchef

2022XXXX KS
Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Plankarta med planbestämmelser
Illustrationskarta

Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning
Geoteknisk utredning (PM och MUR)
BullerutredningPlanbeskrivning

UPPLYSNING
Kommunens dagvattenpolicy ska följas.
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hela planområdet.
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

ö1 Marken får inte förses med byggnad
ö2 Marken får endast förses med komplementbyggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 5,5 meter
h2 Högsta nockhöjd är 28 meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Högst 60% av marken får vara hårdgjord

Utförande
b1 Grundläggning ska utföras med xxxxxxxxxx

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 2500 m² inom användningsområdet

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
GENOMFÖRANDETID

Tekniska anläggningarE
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Skärmtak

Fastighetsbeteckning

Lövträd

Ledningar

Grundkartans beteckningar

Traktnamn

Fastighetsgräns

Markhöjder

ÄNGEGÄRDE

5:1 Fastighetsbeteckning

Slänt

Ledningsrätt

14.89

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för vård och äldreboende 

ÄNGEGÄRDE 1:5 m.fl.

Kungälvs kommun Västra Götalands län

Granskning

2022-XX-XX

Upprättad Reviderad

Johan Altenius
Plankonsult AL Studio

Ida Brogren
Planchef

2022XXXX KS
Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Plankarta med planbestämmelser
Illustrationskarta

Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning
Geoteknisk utredning (PM och MUR)
BullerutredningPlanbeskrivning

UPPLYSNING
Kommunens dagvattenpolicy ska följas.
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Fastighet  

 

Allmänt  
 

 

 

 

Fastigheter namn KÄRNA 67:1

Fastighetsnyckel 140155098

Kommun KUNGÄLV

Uppgift om tomträtt N

Allmän del senast ändrad 20210707

Inskrivningsdel senast ändrad 20211109T05:45:11.070Z

Aktualitetsdatum inskrivningsdelen

Har 3D-områden N

Områdesnummer 1

N-Koordinat 6416245,1

E-Koordinat 309189,2

Koordinatsystem SWEREF 99TM

Områdesnummer 2

N-Koordinat 6417484,4

E-Koordinat 309457,6

Koordinatsystem SWEREF 99TM

Områdesnummer 3

N-Koordinat 6417323,8

E-Koordinat 309899,2

Koordinatsystem SWEREF 99TM
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BILAGA 3 - Fiberledningar 
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 161/2022

Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för 
äldre (Dnr KS2022/0779)
Sammanfattning
Kungälvs kommun växer vilket leder till ökat antal barn, unga och äldre. Kommunen har 
med anledning av den ökande befolkningen behov av service, fler platser inom förskola, 
skola samt boenden inom LSS och äldreomsorg. Därmed ökar också investeringsbehoven i 
nya lokaler i de fall kommunens verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga 
lokaler. Förvaltningen har i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där 
det fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda. 

Kommunen och fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB (Nedan kallad Hemsö) tecknade i 
december år 2018 en avsiktsförklaring som syftar till att Hemsö ska bidra till att utveckla 
och investera i kommunen genom att fokusera på fastigheter och lokaler för samhällsservice 
(KS2018/1818-6). Parterna tecknade 2019 ett samverkansavtal (KS2018/1818–7). 

Sektor Trygghet och Stöd har i sin behovsanalys i lokalförsörjningsplanen (KS2021/1571) 
konstaterat att verksamheten inom äldreomsorgen behöver ca 80-90 nya boendeplatser fram 
till 2024/2025. Därför föreslås att ett nytt äldreboende med 90 lägenheter ska uppföras i 
Ängegärde. Kommunen äger mark på Tveten 1:1 och Ängegärde 5:1 i östra delarna av 
Kungälv. Kommunstyrelsen beslutade om planbesked i december 2020 och 
detaljplaneläggning av området pågår. Detaljplanen har varit på samråd. Förvaltningen har 
upprättat ett utkast till marköverlåtelseavtal för tomten där äldreboendet föreslås byggas av 
Hemsö. Tomten säljs enbart för ändamålet äldreboende och under förutsättning att ett 
hyresavtal tecknas. En oberoende värdering av marken har gjorts. Köpeskillingen är satt till 
34,8 miljoner kronor.

Enligt framtagen arbetsmodell handlar kommunen upp byggnationen enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling och överlåter sedan byggentreprenaden tillsammans 
med marken till Hemsö. Ett förslag till hyresavtal innehållande en rikthyra baserat på det 
aktuella projektet ”Ängegärde” har upprättats. Tecknandet av hyresavtalet innebär att Hemsö 
finansierar och bygger äldreboendet och att kommunen hyr det under 15 år med option på 
10 år. Förslaget innebär att kommunen inte kommer att belastas av investeringskostnader för 
att bygga ett äldreboende. Beräknad objektshyra för Ängegärde äldreboende är 18 874 996 kr 
år 1. Hyresavtalet innehåller en indexklausul, vilket innebär att hyran kommer att 
indexregleras under hyresperioden. I avtalet ingår 90 lägenheter för äldreboende samt en 
lokal för hemtjänst (stöd i ordinärt boende). Kommunen kommer att redovisa en moms om 
18% för bostäderna vilket innebär att hyran efter avdrag blir ca 15,5 mkr år 1.

Förvaltningen gör bedömningen att hyra ett äldreboende av Hemsö innebär att kommunen 
inte belastar investeringsramen. Verksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga 
lokaler vilket ger långsiktiga planeringsförutsättningar för äldreomsorgen. Lokalerna är 
byggda enligt väl beprövade koncept som kommunen får tillgång till i och med inhyrningen. 
Simuleringar visar att hyreskostnaden över tid är något högre än att bygga och äga i egen 
regi. Genom inhyrning behöver dock inte kommunen förvalta, underhålla och reinvestera i 
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byggnaden. Förvaltningen föreslår att ett nytt äldreboende inklusive en hemtjänstlokal hyrs 
in från Hemsö.

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av 
byggentreprenad av äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och 
Ängegärde 5:1, del av. 
2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av 
detsamma till Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling 
och kommundirektör. 
3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
Hemsö godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre
Bilaga 0. 51212 0100 00 Fomulär
Bilaga 1. Särskilda Bestämmelser Bilaga 1 220413
Bilaga 2. 2022-04-12_Angegarde_ritning_bilaga 2 220413
Bilaga 3. Gränsdragningslista, Bilaga 3 220413
Bilaga 4. Gränsdragningslista Brandskydd, Bilaga 4 220413
Bilaga 5 PGB Hemsö 220601
Bilaga 5.1 Gränsdragningslista investering Ängegärde 220413
Bilaga 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413
Bilaga 5.3 ritning med planslösning och situationsplan 220426
Bilaga 5.4 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 220413
Bilaga 5.5 ÄTA-blankett
Bilaga SIGNINGSVERSION Marköverlåtelseavtal Ängegärde Hemsö
Bilaga SIGNINGSVERSION Marköverlåtelseavtal Ängegärde Hemsö
Bilaga Bilaga 1.1 - Detaljplanen och Området Illustrationskarta
Bilaga Bilaga 1.2 - Detaljplanen och Området Plankarta
Bilaga Bilaga 2 - Kommunens VA-ledningar
Bilaga Bilaga 3 - Fiberledningar
Bilaga Bilaga 4 - Kungälv Energi ledningar
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Beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av 
byggentreprenad av äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och 
Ängegärde 5:1, del av. 

2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av 
detsamma till Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling 
och kommundirektör. 

3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till Kommunfullmäktige 

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns. 

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
Hemsö godkänns. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

__________
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga

Expedieras till: Rickard Holmgren, Håkan Wallentin, Åsa Berglie, Pia Jakobsson

För kännedom till: Carl Adiels, Lena Arnfelt, Andreas Blixt
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Anteckning Tveten 1:1 marköverlåtelse (Dnr KS2022/0779–1) 
	
Vi är glada att de finansiella analyserna avseende alternativen hyra/äga nu äntligen 
har tagit ett steg framåt, där skuld och ”investering” i hyresavtal synliggörs, även om 
det fortfarande krävs en del utveckling för att få en fullödig analys inkl. 
grundinvestering, restvärden och diskonterade kassaflöden i stället för avskrivningar.  
 
Detta är ett viktigt steg för att på ett riktigt sätt visa kommunens skuld och att den 
därmed inkluderas i analysen för att undvika beslut som påverkar skattebetalarna 
negativt. Dessutom är det ett steg framåt för att kunna inkludera även hyresavtal 
inom investeringsbudgeten.  
 
Det var också bra med en icke finansiell analys med för- och nackdelar avseende 
hyra/äga så att man får ett mer komplett underlag för att kunna ta ett medvetet 
beslut.  
 
 
Sverigedemokraterna 
 
Greger Plannthin Morgan Carlsson 
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§ 161/2022

Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för 
äldre (Dnr KS2022/0779)
Sammanfattning
Kungälvs kommun växer vilket leder till ökat antal barn, unga och äldre. Kommunen har 
med anledning av den ökande befolkningen behov av service, fler platser inom förskola, 
skola samt boenden inom LSS och äldreomsorg. Därmed ökar också investeringsbehoven i 
nya lokaler i de fall kommunens verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga 
lokaler. Förvaltningen har i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där 
det fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda. 

Kommunen och fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB (Nedan kallad Hemsö) tecknade i 
december år 2018 en avsiktsförklaring som syftar till att Hemsö ska bidra till att utveckla 
och investera i kommunen genom att fokusera på fastigheter och lokaler för samhällsservice 
(KS2018/1818-6). Parterna tecknade 2019 ett samverkansavtal (KS2018/1818–7). 

Sektor Trygghet och Stöd har i sin behovsanalys i lokalförsörjningsplanen (KS2021/1571) 
konstaterat att verksamheten inom äldreomsorgen behöver ca 80-90 nya boendeplatser fram 
till 2024/2025. Därför föreslås att ett nytt äldreboende med 90 lägenheter ska uppföras i 
Ängegärde. Kommunen äger mark på Tveten 1:1 och Ängegärde 5:1 i östra delarna av 
Kungälv. Kommunstyrelsen beslutade om planbesked i december 2020 och 
detaljplaneläggning av området pågår. Detaljplanen har varit på samråd. Förvaltningen har 
upprättat ett utkast till marköverlåtelseavtal för tomten där äldreboendet föreslås byggas av 
Hemsö. Tomten säljs enbart för ändamålet äldreboende och under förutsättning att ett 
hyresavtal tecknas. En oberoende värdering av marken har gjorts. Köpeskillingen är satt till 
34,8 miljoner kronor.

Enligt framtagen arbetsmodell handlar kommunen upp byggnationen enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling och överlåter sedan byggentreprenaden tillsammans 
med marken till Hemsö. Ett förslag till hyresavtal innehållande en rikthyra baserat på det 
aktuella projektet ”Ängegärde” har upprättats. Tecknandet av hyresavtalet innebär att Hemsö 
finansierar och bygger äldreboendet och att kommunen hyr det under 15 år med option på 
10 år. Förslaget innebär att kommunen inte kommer att belastas av investeringskostnader för 
att bygga ett äldreboende. Beräknad objektshyra för Ängegärde äldreboende är 18 874 996 kr 
år 1. Hyresavtalet innehåller en indexklausul, vilket innebär att hyran kommer att 
indexregleras under hyresperioden. I avtalet ingår 90 lägenheter för äldreboende samt en 
lokal för hemtjänst (stöd i ordinärt boende). Kommunen kommer att redovisa en moms om 
18% för bostäderna vilket innebär att hyran efter avdrag blir ca 15,5 mkr år 1.

Förvaltningen gör bedömningen att hyra ett äldreboende av Hemsö innebär att kommunen 
inte belastar investeringsramen. Verksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga 
lokaler vilket ger långsiktiga planeringsförutsättningar för äldreomsorgen. Lokalerna är 
byggda enligt väl beprövade koncept som kommunen får tillgång till i och med inhyrningen. 
Simuleringar visar att hyreskostnaden över tid är något högre än att bygga och äga i egen 
regi. Genom inhyrning behöver dock inte kommunen förvalta, underhålla och reinvestera i 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

byggnaden. Förvaltningen föreslår att ett nytt äldreboende inklusive en hemtjänstlokal hyrs 
in från Hemsö.

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av 
byggentreprenad av äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och 
Ängegärde 5:1, del av. 
2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av 
detsamma till Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling 
och kommundirektör. 
3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
Hemsö godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre
Bilaga 0. 51212 0100 00 Fomulär
Bilaga 1. Särskilda Bestämmelser Bilaga 1 220413
Bilaga 2. 2022-04-12_Angegarde_ritning_bilaga 2 220413
Bilaga 3. Gränsdragningslista, Bilaga 3 220413
Bilaga 4. Gränsdragningslista Brandskydd, Bilaga 4 220413
Bilaga 5 PGB Hemsö 220601
Bilaga 5.1 Gränsdragningslista investering Ängegärde 220413
Bilaga 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413
Bilaga 5.3 ritning med planslösning och situationsplan 220426
Bilaga 5.4 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 220413
Bilaga 5.5 ÄTA-blankett
Bilaga SIGNINGSVERSION Marköverlåtelseavtal Ängegärde Hemsö
Bilaga SIGNINGSVERSION Marköverlåtelseavtal Ängegärde Hemsö
Bilaga Bilaga 1.1 - Detaljplanen och Området Illustrationskarta
Bilaga Bilaga 1.2 - Detaljplanen och Området Plankarta
Bilaga Bilaga 2 - Kommunens VA-ledningar
Bilaga Bilaga 3 - Fiberledningar
Bilaga Bilaga 4 - Kungälv Energi ledningar
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av 
byggentreprenad av äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och 
Ängegärde 5:1, del av. 

2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av 
detsamma till Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling 
och kommundirektör. 

3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslag till Kommunfullmäktige 

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns. 

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
Hemsö godkänns. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av. 

__________
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga

Expedieras till: Rickard Holmgren, Håkan Wallentin, Åsa Berglie, Pia Jakobsson

För kännedom till: Carl Adiels, Lena Arnfelt, Andreas Blixt
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BEREDNINGEN FÖR 
BILDNING OCH LÄRANDE

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns 
kommunala grundskolors skolgårdar

Diarienummer:

KS2022/0834-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 

kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 

Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 

måluppfyllelse. 

På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 

många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 

finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 

utveckling och vara en del i skolans verksamhet. 

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 

skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 

undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 

behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras. 

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 

många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 

Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 

himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
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i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 

skolgården som kan fungera i uteundervisningen. 

Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala 

skolor är att:

● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir 

ändamålsenlig

● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro

● Ytan ska vara varierad

● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas

● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade 

och skadegörelse minskar

● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar antas.

Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till:  

För kännedom till:
Dennis Reinhold
Annie Alsterholm

 



37/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Policy för Kungälvs kommuns 
kommunala grundskolors skolgårdar

Diarie-/dokumentnummer: <KS201X/…>
Beslut: <Datum-…Instans §…/År>
Beredande politiskt organ: Beredningen för bildning och lärande 
Ersätter tidigare beslut <Datum-…Instans §…/År>                                                                                                                                                              
Giltighetstid:    <Datum-...>
Dokumentansvarig:    <Funktion>
Senast uppdaterad av:                             <Handläggare vid dokumentets upprättande>



37/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Sida 2 av 10

Innehåll

Förord ......................................................................................................................................................3

Inledning .................................................................................................................................................3

Syfte ........................................................................................................................................................4

Begreppsdefinition ..................................................................................................................................4

Relation till andra styrdokument .............................................................................................................5

Plan- och bygglagen ............................................................................................................................5

I dagsläget är skolgårdar helt oreglerade i skollagstiftningen. Det fanns tidigare en statlig föreskrift 
för hur stor en skolgård skulle vara. Dock nämns det i plan- och bygglagen att en obebyggd tomt 
som ska bebyggas till skolverksamhet ska ha tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek eller 
utevistelse i anslutning till verksamheten eller i dess närhet. Det står även att friytor ska prioriteras 
framför andra typer av ytor och bebyggelse om det är brist på utrymme för utevistelse.....................5

Skollagen .............................................................................................................................................5

Kungälvs kommuns Idrottspolitiska program......................................................................................5

Kungälvs kommuns strategiska mål ....................................................................................................5

Forskningsresultat och fakta....................................................................................................................6

Kvaliteter och innehåll av skolgårdar ......................................................................................................6

Med en kvalitativ skolgård finns möjlighet att bedriva uteundervisning.................................................7

Framtida vision........................................................................................................................................8

Sammanfattning ......................................................................................................................................9

Uppföljning .............................................................................................................................................9

Källhänvisning ......................................................................................................................................10



37/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Sida 3 av 10

Förord
I början på mandatperioden (2018–2022) hade beredningen för Bildning och lärande dialog 

med förvaltningen där de informerade om skolgårdar och hur de såg ut på de skolor som finns 

i kommunal regi i Kungälvs kommun. Det framkom att förvaltningen efterfrågade av 

beredningen en inriktning och vision om hur skolgårdarna skall byggas vid nybyggnationer. 

Beredningen har under mandatperioden (2018–2022) arbetet med frågan kring skolgårdarnas 

utformning. Beredningen för Bildning och lärande har sammanställt långsiktiga visioner kring 

skolgårdar i detta dokument, policy gällande Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 

skolgårdar. 

Inledning
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 

många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 

finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 

utveckling och vara en del i skolans verksamhet. Forskning visar att skolgårdarna fyller 

många viktiga delar i elevernas lärande, hälsa och sociala utveckling. Skolgårdens yta har 

betydelse för att kunna innehålla många olika varierande delar som ger eleverna möjlighet till 

att röra sig och få en god hälsa. 

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 

skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och 

i undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras1. 

För både lärande och folkhälsa är det viktigt med variationsrika och inspirerande utemiljöer 

som stimulerar barn och elever att vara ute på lediga stunder, uppmuntrar till lek, rörelse, 

social samvaro, skapande och upptäckarglädje, men också till stillhet, lugn och reflektion.

Beredningen för bildning och lärande har reflekterat över skillnaderna på skolgårdarna på de 

kommunala grundskolorna. Det verkar som om låg- och mellanstadier har olika möjligheter 

1 Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M., & Fridell, L. (2021). s.3.



37/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Sida 4 av 10

till stor yta och många olika saker att göra på sin skolgård. Tittar man i stället på de 

högstadieskolor vi har i kommunal regi är avsaknaden till olika aktiviteter stor. Hur kommer 

sig detta? Minskar behovet att röra på sig och vilja göra saker på rasten med åldern? 

Syfte
Allt arbete som rör elevers hälsa, lärande och utveckling, på alla nivåer i vår organisation, är 

av stor betydelse att beakta. Detta policydokument för Kungälvs kommuns kommunala 

skolgårdar är ett stöd för organisationens framtida planeringsarbete med hur skolgårdarna bör 

utformas. Här beskriver vi för bildning och lärande beredningen våra visioner om de framtida 

kommunala skolgårdarna i Kungälvs kommun. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av de kommunala 

grundskolornas skolgårdar. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitén på våra 

grundskolors skolgårdar. De skall anpassas och vara likvärdiga och alla elever skall få 

rörelseutmaning utefter möjlighet och behov. Det innebär även att elever med minskad 

rörelseförmåga skall få möjlighet till fysisk aktivitet på de grundskolornas skolgårdar.  

Beredningen bildning och lärande föreslår att denna policy för Kungälvs kommuns 

kommunala grundskolors skolgårdar ligger till grund för en ny skolgårdhandlingsplan för de 

kommunala grundskolorna i kommunen.  

Begreppsdefinition 
Begreppet skolor i policyn innebär den kommunala grundsärskolan och de kommunala 

grundskolor som finns i Kungälvs kommun.  

Tolkning av ordet skolgårdar är de platser där eleverna är utomhus och kan utmanas till 

rörelse, lek och kunskap. 

Begreppet likvärdighet innebär att alla elever skall ha tillgång till rörelseutmaningar utomhus 

oavsett vilken kommunal grundskola eleven går på i Kungälvs kommun. Hur verksamheten 

skall utformas för att nå målet kan variera beroende på skolornas möjligheter och 

förutsättningar. 

I Kungälvs kommuns skrift om policy för styrdokument står följande; En policy är en 

övergripande avsiktsförklaring, som vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden 

som ska beaktas 2. 

2 Policy för styrdokument Kungälv kommun



37/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Sida 5 av 10

Relation till andra styrdokument
Här beskrivs vilka olika styrdokument som policyn förhåller sig till.

Plan- och bygglagen
I dagsläget är skolgårdar helt oreglerade i skollagstiftningen. Det fanns tidigare en statlig 

föreskrift för hur stor en skolgård skulle vara. Dock nämns det i plan- och bygglagen att en 

obebyggd tomt som ska bebyggas till skolverksamhet ska ha tillräckligt stor friyta som är 

lämplig för lek eller utevistelse i anslutning till verksamheten eller i dess närhet3. Det står 

även att friytor ska prioriteras framför andra typer av ytor och bebyggelse om det är brist på 

utrymme för utevistelse.

Skollagen  
I skollagen står det om rektorns ledningsansvar och beslut. Rektorn ansvarar för det 

pedagogiska arbetet på skolenheten. I skollagen definieras en skolenhet som en verksamhet 

där det finns en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra. Verksamhet som inte 

bedrivs i förskolans eller skolans byggnader men som ändå ingår i enheten kan till exempel 

vara skolgårdar eller idrottsplatser i nära anslutning till byggnaderna4.

Kungälvs kommuns Idrottspolitiska program
I kommunens idrottspolitiska program står det om vikten av att alla i Kungälvs kommun har 

en god hälsa och upplever att de har livskvalité. Under avsnittet skola står det bland annat om 

att det skall finnas mötesplatser för idrotten och skolan. Skolans utemiljö skall inspirera till 

lek, rörelse och att det skall skapas möjligheter till gemensamma aktiviteter.

Kungälvs kommuns strategiska mål
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar tar även hänsyn till 

kommunfullmäktiges strategiska mål inom utbildningsområdet som är:

 -att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Kommunen är som huvudman ansvarig för 

den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om elevhälsa, bra 

och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler mm. Det handlar också om 

ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå5.

3 PBL 2 kap 9–10§§
4 1 kapitlet 3 § och 2 kapitlet 9 § skollagen.
5 Kungälvs Trion 2021–2022 
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Forskningsresultat och fakta
Forskningen visar att skolgårdar fyller många viktiga behov, där ändamåls egen yta är en 

förutsättning för att kunna skapa och bibehålla kvalitet.

Många olika saker behöver rymmas för att skolgården ska kunna främja barns hälsosamma 

utveckling, samt bidra till skolverksamhet och lokalsamhället. Varje skolas kontext är också 

unik, där många olika faktorer spelar roll. 

En sammantagen bild av forskningen visar att storleken av gården har stor betydelse, eftersom 

ytan krävs för att rymma en mängd olika typer av platser och element som tillsammans skapar 

god funktion.

Enligt SCB:s kartläggning Grundskolor och friytor får barn i grundskolor får allt mindre 

skolgårdar att leka på och det är stora skillnader mellan olika delar av landet.

• Friytan minskar, 44 m2 / elev

• 40 % av alla grundskoleelever har för liten skolgård

• Storstäderna är generellt sämst 

• Norra Sverige & glesbygd generellt bäst

• Friskolor hade i snitt 18 m2 mindre friyta per elev, jämfört med kommunala skolor.

Kvaliteter och innehåll av skolgårdar
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 

många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 

”Skolgårdar på över 10 000 kvm tycks ha särskilt goda förutsättningar att rymma alla dessa 

funktioner. Alltför små ytor begränsar leken och aktiviteten och kan ge upphov till problem 

såsom aggressivt eller undvikande beteende hos barn, låg fysisk aktivitet och fetma. Trängsel 

gör det dessutom svårt att uppnå god social samvaro, med plats för barn med olika ålder, 

könstillhörighet och funktionsvariation.”6    

6  Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M., & Fridell, L. (2021).(s.3).



37/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Sida 7 av 10

För att främja fysisk aktivitet behövs:

● ytstorlek i sig

● vegetation

● varierad topografi

● slingrande gångar

● dynamik i gestaltningen

● lösa lekobjekt

● fast lekutrustning

● hårdgjorda ytor

● sportytor

Naturkontakt kopplat till lärande, lek och återhämtning främjas bland annat av olika typer av 

vegetation och odling.

Det sociala livet på skolgården främjas av: 

● en tillräcklig yta relaterat till antalet barn

● lösa lekobjekt 

● varierade, gröna miljöer. 

För att barn oavsett köns, ålder och funktionsvariationer ska kunna använda skolgården på 

lika villkor krävs en variation av funktioner och ytor. Grönska är viktig ur flera aspekter för 

skolgårdens kvalitet men kräver area för att kunna utveckla och bibehålla kvaliteten utan att 

slitaget blir för högt.

Med en kvalitativ skolgård finns möjlighet att bedriva uteundervisning
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Linköpings 

universitet har gjort en forskningssammanställning, Klassrum med himlen som tak, som visar 

att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleålder till 

exempel7:

● Förbättrad inlärning

7 Klassrum med himlen som tak, En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i 
grundskolan,  Faskunger et al, Skrifter  från  Forum  för  ämnesdidaktik  vid  Linköpings  universitet  nr  10 ©  
2018  Linköpings  universitet,  Sveriges  lantbruksuniversitet  och  Utenavet.
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● Ökad kognitiv förmåga, förbättrad koncentration, förbättrat arbetsminne och förhöjd

studiemotivation var andra viktiga effekter.

● Utomhusundervisning leder till ökad fysisk aktivitet, bättre matvanor och ökad 

naturkontakt hos eleverna

● Nästan alla studier på området redovisar positiva resultat (93 % för naturkunskap). I 

stort sett ingen studie har negativa resultat

Effekter av ökad undervisning utomhus:

• Ökat självförtroende hos elever

• Bättre processfärdigheter i naturvetenskap

• Ökad förståelse för design och teknologi

• Ökad stolthet över lokalsamhället

• Högre motivation till inlärning

• Ökat ansvarstagande

• Mer lek och rörelse

• Ökad motivation till hälsosammare matvanor

• Ökad motivation till att träna/motionera

Fördelar med uteundervisning:

• Utomhusmiljön har stor potential att bidra till en ny pedagogik

• Elever lär av varandra och elever och lärare lär sig saker tillsammans

• Främjar delaktighet, inflytande, reflektion och kreativt skapande

• Gynnar elever med låg motivation till traditionell undervisning

• Leder till ökad fysisk aktivitet, välbefinnande och hälsa

• Leder till ökad naturkontakt

Framtida vision
Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala 

skolor är att:

● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir 

ändamålsenlig

● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro

● Ytan ska vara varierad

● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas



37/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-1 Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Sida 9 av 10

● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade 

och skadegörelse minskar

● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever

Sammanfattning
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 

många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 

finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 

utveckling och vara en del i skolans verksamhet. 

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 

skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och 

i undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras8. 

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården

som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 

Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 

många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 

Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 

himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 

i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 

skolgården som kan fungera i uteundervisningen. 

Uppföljning
I samband med att Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 

revideras varje mandatperiod blir ansvariga politiker uppdaterade och dialog förs om 

utvecklingen inom området. 

8 Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M., & Fridell, L. (2021).(s.3).
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 § 32/2022 

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834) 

 
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 
kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.  
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 
finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 
utveckling och vara en del i skolans verksamhet.  
 
Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.  

 
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården 
som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.  
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.  
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.  

 
Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala skolor 
är att: 
o Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir ändamålsenlig. 
o Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro. 
o Ytan ska vara varierad. 
o Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas. 
o Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade och 

skadegörelse minskar. 
o Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever. 

Beslutsunderlag 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar                     
Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
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Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala
grundskolors skolgårdar

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Det bedöms vara förenligt med de kommunala angelägenheterna i 2 kap. kommunallagen
(2017:725) att behörig instans i en kommun antar en policy gällande utformningen av
grundskolornas skolgårdar.

Förslaget till policy innehåller hänvisningar till relevanta delar av plan- och bygglagen
(2010:900) samt skollagen (2010:800). Hänvisningen som görs till plan- och bygglagen
(fotnot 3) bör ses över. Hänvisningen bör rätteligen avse bestämmelsen i 8 kap. 9 § 2 st
samma lag.

Ekonomisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av handläggare på ekonomienheten.

Policyn för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar ryms inom befintlig
budgetram.
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§ 111/2022

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för 
Kungälvs

kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget:
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med 
hög
måluppfyllelse.

På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna 
ser ut från början. Det finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna 
gynna barns hälsosamma utveckling och vara en del i skolans verksamhet.

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast 

och i
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården som alla kräver areal: 
förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum 

med
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för 

elever
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.

Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala
skolor är att:
● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir
ändamålsenlig
● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro
● Ytan ska vara varierad
● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas
● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade
och skadegörelse minskar
● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.
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Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse -Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar 
Bilaga Förvaltningens bedömning

Förslag till Kommunfullmäktige
           Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala
           grundskolors skolgårdar antas.

__________

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold 
Annie Alsterholm 
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§ 164/2022

Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för 
Kungälvs
kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget:
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med 
hög
måluppfyllelse.

På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. 
Det
finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma
utveckling och vara en del i skolans verksamhet.
Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och 
i
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården
som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för 
elever  i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.

Beredningen för bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs 
kommunala
skolor är att:

● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir
ändamålsenlig
● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro
● Ytan ska vara varierad
● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas
● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade
och skadegörelse minskar
● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.
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Bilaga Protokollsutdrag-Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
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Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 
skolgårdar antas.

__________
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§ 164/2022

Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för 
Kungälvs
kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget:
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med 
hög
måluppfyllelse.

På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. 
Det
finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma
utveckling och vara en del i skolans verksamhet.
Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och 
i
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården
som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för 
elever  i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.

Beredningen för bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs 
kommunala
skolor är att:

● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir
ändamålsenlig
● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro
● Ytan ska vara varierad
● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas
● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade
och skadegörelse minskar
● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar
Bilaga Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar
Bilaga Protokollsutdrag-Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar - Utskottet för Bildning och lärande

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 
skolgårdar antas.

__________
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 111/2022

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för 
Kungälvs

kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget:
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med 
hög
måluppfyllelse.

På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna 
ser ut från början. Det finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna 
gynna barns hälsosamma utveckling och vara en del i skolans verksamhet.

Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast 

och i
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. 

Därför
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.

Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården som alla kräver areal: 
förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum 

med
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för 

elever
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.

Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala
skolor är att:
● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir
ändamålsenlig
● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro
● Ytan ska vara varierad
● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas
● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade
och skadegörelse minskar
● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever.
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
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Justeras sign

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse -Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar 
Bilaga Förvaltningens bedömning

Förslag till Kommunfullmäktige
           Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala
           grundskolors skolgårdar antas.

__________

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold 
Annie Alsterholm 
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 § 32/2022 

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834) 

 
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 
kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.  
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 
finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 
utveckling och vara en del i skolans verksamhet.  
 
Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.  

 
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården 
som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.  
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.  
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.  

 
Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala skolor 
är att: 
o Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir ändamålsenlig. 
o Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro. 
o Ytan ska vara varierad. 
o Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas. 
o Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade och 

skadegörelse minskar. 
o Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever. 

Beslutsunderlag 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar                     
Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 

 

 



37/22 Beredningsskrivelse- Policy för skolgårdar - KS2022/0834-2 Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse-Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar : Protokollsutdrag-Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-27 
Sida  6 (10) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

Förslag till Kommunfullmäktige 

          Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala  
           grundskolors skolgårdar antas. 

             
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till Dennis Reinhold 
Annie Alsterholm 
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

2022-04-27

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Uppdrag från Kommunfullmäktige till 
ekonomiberedningen, studera 
samhällsbyggnadsprocessen 

Diarienummer:

KS2022/0836–1

Instans:

Ekonomiberedningen

Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen 

Ekonomiberedningen har studerat samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på 
bygglovsverksamheten, ur ett ekonomiskt perspektiv i enlighet med uppdrag från 
kommunfullmäktige. Den övergripande slutsatsen är att vi ligger på en rimlig nivå gällande 
våra nettokostnader inom området. Vi ser inte heller något behov av att föreslå förändrade 
avgifter eller taxor.

Bakgrund

Ekonomiberedningen har fått i uppdrag att studera samhällsbyggnadsprocessen ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Beredningen har valt att avgränsa uppdraget och i beredningsskrivelse 
stämt av uppdraget och dess avgränsningar med kommunfullmäktige. Uppdraget beredningen 
arbetat med är följande:

Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån 
produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen skall särskilt belysa i vilken utsträckning 
avgifter respektive skatter finansierar verksamheten. Vid behov, och i den mån så är möjligt, ska 
beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100% 
avgiftstäckningsgrad. (Uppdrag EB5).

Beredningens slutsatser

Samhällsbyggnadsområdet är, som så mycket av den kommunala verksamheten, ett område där 
ekonomin är starkt lagreglerad. Även processen som sådan är styrd av lagar. De delar av ett 
bygglovsärende eller ett detaljplanearbete som får täckas av avgifter täcks idag av avgifter enligt 
det material beredningen tagit del av. Vid en jämförelse av nettokostnaderna med andra 
kommuner ser vi att vi med något undantag ligger under eller i nivå med genomsnittet. Det 
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Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen 2(2)

Datum

2022-04-27

bör nämnas att jämförelser av det här slaget inte alltid är helt rättvisande då kostnader kan 
bokas under olika poster i olika kommuner. Men den övergripande bilden beredningen får är 
att vi hävdar oss ganska väl kostnadsmässigt i förhållande till andra kommuner.

Beredningen ser därmed varken anledning eller utrymme att föreslå några förändrade avgifter 
eller taxor med anledning av genomförd studie.

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Ekonomiberedningens uppdrag, EB5, anses avslutat

Jonas Andersson (S)
Beredningsordförande

Expedieras till:  

För kännedom till:  
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Förvaltningens bedömning

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-04

Handläggarens namn
Mats Mikulic

2022-05-04

Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera
samhällsbyggnadsprocessen (Dnr KS2022/0836-1)

Juridisk bedömning

Kommunen har enligt plan- och bygglagen (PBL) rätt att ta ut avgifter för att täcka
kostnaderna för åtgärder som exempelvis ingår i ärenden om lov, förhandsbesked
eller anmälan. Det anges i PBL vilka åtgärder som kommunen får ta betalt för.

Kommunens avgifter får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den
handläggning som avgifterna gäller avser, den kallade självkostnadsprincipen.
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som
kommunfullmäktige beslutar om.

Beredningen föreslår inga förändrade avgifter eller taxor med anledning av
genomförd studie.

Förvaltningen har inte gjort någon förnyad juridisk bedömning av avgiftsnivåerna
utan hänvisar till det beslutsunderlag som låg till grund för respektive taxabeslut.

Mats Mikulic
kommunjurist
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 130/2022

Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen (Dnr KS2022/0836)

Ekonomiberedningen har studerat samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på
bygglovsverksamheten, ur ett ekonomiskt perspektiv i enlighet med uppdrag från
kommunfullmäktige. Den övergripande slutsatsen är att vi ligger på en rimlig nivå gällande
våra nettokostnader inom området. Vi ser inte heller något behov av att föreslå förändrade
avgifter eller taxor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen
Bilaga Förvaltningens bedömning

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Ekonomiberedningens uppdrag, EB5, anses avslutat

__________
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 130/2022

Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen (Dnr KS2022/0836)

Ekonomiberedningen har studerat samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på
bygglovsverksamheten, ur ett ekonomiskt perspektiv i enlighet med uppdrag från
kommunfullmäktige. Den övergripande slutsatsen är att vi ligger på en rimlig nivå gällande
våra nettokostnader inom området. Vi ser inte heller något behov av att föreslå förändrade
avgifter eller taxor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen
Bilaga Förvaltningens bedömning

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Ekonomiberedningens uppdrag, EB5, anses avslutat

__________
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Jämförelser andra kommuner 
(Kolada) och politiska uppdrag



38/22 Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera samhällsbyggnadsprocessen  - 2022-224 Presentation samhällsbyggnadsprocessen - ekonomiberedningen  : Ekonomiberedningen nov SoU

Innehåll
• Genomgång av uppdrag EB5

• Jämförelser av ett urval av verksamheter (Kolada)

• Projektens olika faser
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Ekonomiberedningens uppdrag
• EB5 Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på 

bygglovsverksamheten, utifrån produktions- och 
kostnadsparametrar

• Nytt digitalt system ger bättre förutsättningar att analysera 
data i bygglovsprocessen. Driftsättning februari/mars (något 
försenat pga svårigheter att integrera Public 360)

• Ger effektivisering av verksamheten och bättre möjlighet till 
analys. Nu är det mycket handpåläggning för att ta fram och 
sammanställa data. 

• Bifogar Tillväxtrapport som är under uppbyggnad. Den 
kommer innehålla fler intressanta resultat efter årsskiftet.

Uppdraget är en sammanslagning av 4 tidigare uppdrag. (EB1, EB2, EB3, EB4)
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Bygglovs ekonomi
• I ett ärende om bygglov, rivningslov eller marklov får byggnadsnämnden 

ta betalt för följande:

Beslut om lov, expediering och kungörelse, tekniskt samråd, beslut om startbesked, 
arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen, slutsamråd, beslut om 
slutbesked, framställning av arkivbeständiga handlingar, andra tids- och 
kostnadskrävande åtgärder.

• Ca 2,5 miljoner ram för kostnader som inte får täckas av avgift

Rådgivning, tillsyn, APT mm. 
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Kostnadstäckning bygglov tkr
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Intäkter avgift Skattefinansierat

• Större 
bygglovsärenden 
generar mer intäkter.

• Mindre ärenden 
genererar mindre 
intäkter men mycket 
administration. 



38/22 Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera samhällsbyggnadsprocessen  - 2022-224 Presentation samhällsbyggnadsprocessen - ekonomiberedningen  : Ekonomiberedningen nov SoU

Antal inkomna bygglovsärenden
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Kolada
• Kolada är en databas som drivs av RKA (rådet för främjande av 

kommunala analyser). 

• RKA är en ideell förening som bildats i ett samarbete mellan staten 
och SKR.

• Uppdraget är att underlätta uppföljning och analys av olika 
verksamheter i kommuner och regioner.

• Samlar tillgänglig statistik från olika myndigheter och andra källor

• Krävs mycket jobb för ekonomer att säkerställa att kostnader och 
intäkter bokförs på likadant som i andra kommuner så att siffrorna blir 
jämförbara. 

www.kolada.se
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Nettokostnad miljö, hälsa och 
hållbar utveckling, kr/inv

Bokförda poster
• Folkhälsa

Sedan 2019 inkluderas även
• Kommunekolog
• Miljöstrateg
• Strandstädning
• Stipendie hållbar utveckling

31

112

81
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Nettokostnad miljö, hälsa, 
myndighetsutövning mm, kr/inv
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Nettokostnad fysisk o. teknisk planering, 
bostadsförbättringar, kr/inv 28 miljoner bidrag till 

ridklubben (2020). Om 
vi exkluderar den 
siffran landar vi på ca 
660 kr/inv.
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Nettokostnad väg- och järnvägsnät, 
parkering, kr/inv
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Nettokostnad parker, kr/inv
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Samhällsbyggnadsprocessen
Samhällsbyggnadsprocessen beskriver kommunens arbete med stora bygg- och 
infrastrukturprojekt, från idé till färdig byggnad, infrastruktur eller utemiljö.

En projektidé för nya bygg- eller anläggningsprojekt i kommunen kan komma från 
olika håll: externa byggherrar, fastighetsägare, förvaltningen eller som ett politiskt 
uppdrag. Den består av fyra steg:
• Initiering
• Planering
• Genomförande
• Avveckling
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Initiering
Nya projektidéer tas emot av sektorchef för SOU som tillsammans med berörda enheter inom 
sektorn och förvaltningen avgör om idén ska övergå till en planeringsfas eller inte. Gruppen 
avgör om idén:

• behöver lyftas till berörd politisk instans och sektor för beslut

• kan påbörjas direkt eller annan tid

• om det redan vid detta skede bör utses en huvudprojektledare för att ta fram ett 
beslutsunderlag/förstudie inför ett beslut i berörd nämnd.

Initieringsfasen kan ta från några dagar till ett halvår beroende på dess omfattning.
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Initiering, forts
I de fall där projektidén kräver en något mer omfattande förstudie utser sektor 
SOU en huvudprojektledare som tar fram ett förslag tillsammans med 
kompetenser från exempelvis exploatering, planenheten, gata och park, vatten 
och avlopp, eller fastighet.

Projektgruppen säkerställer att projektidén går i linje med kommunens mål, 
strategiska dokument, planer och inriktning.

Planbesked: förstudien går ibland ut på att skriva ett underlag inför 
planbesked.
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Detaljplan eller ramavtal:
Förstudien undersöker även om projektidén förutsätter att en ny detaljplan 
tas fram eller om ett nytt ramavtal behövs. Om projektidén handlar om 
exempelvis att bygga en ny skola måste man här säkerställa att det finns 
resurser för genomförandet och ta fram underlag för investeringsbeslut. I 
en exploateringskalkyl tydliggörs kommunens kostnader.
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Planering
När kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden tagit ett 
inriktningsbeslut påbörjas själva planeringsarbetet som i bästa fall resulterar i 
att den initiala projektidén kan genomföras. Planeringsfasen kan ta 1/2 till 3 år.

Syftet med planeringsfasen är att utreda projektets genomförbarhet samt ge 
ytterligare underlag för detaljplan. Arbetet resulterar antingen i ett avslag eller i 
ett genomförandebeslut i form av planbesked, planuppdrag, ramavtal och/eller 
beslut om kommunal investering.
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Planering, forts
Planeringsarbetet består av en rad olika utredningar som berör till exempel 
exploateringsmöjligheter, detaljplan, Va-anläggningar, gator, parker och driftskostnader.

Om det handlar om att ta fram en ny detaljplan genomförs också viktiga steg av samråd 
när kommuninvånarna bjuds in för att tycka till om framtagna förslag.

Vid projekt som innebär uppförande av nya bostäder med en extern 
byggherre/exploatör behövs ett exploateringsavtal/ markanvisningsavtal som tydliggör 
byggherren/exploatörens åtaganden.



38/22 Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera samhällsbyggnadsprocessen  - 2022-224 Presentation samhällsbyggnadsprocessen - ekonomiberedningen  : Ekonomiberedningen nov SoU

Om projektet istället handlar om kommunala verksamheter ex uppförande av en 
ny förskola behövs underlag för ett investeringsbeslut.

När kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden tagit ett 
inriktningsbeslut påbörjas själva planeringsarbetet som i bästa fall resulterar i att 
den initiala projektidén kan genomföras. Planeringsfasen kan ta 2 till 3 år.

Syftet med planeringsfasen är att utreda projektets genomförbarhet samt ge 
ytterligare underlag för detaljplan. Arbetet resulterar antingen i ett avslag eller i 
ett genomförandebeslut i form av planbesked, planuppdrag, ramavtal och/eller 
beslut om kommunal investering.

Planering, forts
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Planeringsarbetet består av en rad olika utredningar som berör till exempel 
exploateringsmöjligheter, detaljplan, Va-anläggningar, gator, parker och 
driftskostnader.

Om det handlar om att ta fram en ny detaljplan genomförs också viktiga inslag 
av samråd när kommuninvånarna bjuds in för att tycka till om framtagna 
förslag.

Planering, forts



38/22 Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera samhällsbyggnadsprocessen  - 2022-224 Presentation samhällsbyggnadsprocessen - ekonomiberedningen  : Ekonomiberedningen nov SoU

Genomförande
När genomförandebeslutet är fattat, samt eventuellt exploateringsavtal/ 
markanvisningsavtal är påskrivet och detaljplan beslutad kan själva genomförandet 
inledas. Genomförandefasen kan ta allt från några månader till flera år.

Det första som sker är ansökan om bygglov och därefter startbesked. Om detta inte 
beviljas kan genomförandet inte fullföljas.

Syftet med genomförandefasen är att säkerställa att den initiala projektidén 
realiseras på ett tidsmässigt och kostnadseffektivt sätt i enlighet med de beslut som 
tagits.
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Genomförande, forts
I detta skede bevakas att parternas åtaganden fullgörs enligt träffade avtal, 
att investeringar sker i gator och parker på ett tidsmässigt och 
kostnadsmässigt effektivt sätt samt att åtgärder i övrigt samordnas på ett sätt 
som minimerar störningar i omgivningen på miljö, trafik samt boende och 
verksamma i området.

Det är också viktigt med en löpande kommunikation med kommuninvånarna 
och andra intressenter som berörs av genomförandet.
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Avslut
När bygg- eller anläggningsprojektet är avslutat ska det besiktas och formellt 
avslutas. Det ska även utvärderas så att erfarenheter överförs till kommande 
projekt.

Syftet med avvecklingsstegen är dels att ta fram underlag för beslut om projektets 
avslutning, dels att följa upp och säkerställa att projektet har haft en effektiv 
måluppfyllelse gentemot genomförandebeslutet. Syftet är också att utveckla 
kommunens samhällsbyggande genom erfarenhetsutbyte.
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Avslut, forts
Under avslutningsfasen sker en så kallad ”besiktning av allmän plats”. 
Delprojektledarna från gata och park samt VA övertar handlingar från 
byggherren samt ansvaret för drift, underhåll och eventuella kvarstående frågor 
som garantiåtgärder etc.

Kommunstyrelsen och utskottet får rapport om projektets avveckling.
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Detaljplaneprocessen EB 15 dec 2021
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Funktioner inom Planenheten
• Översiktsplanerare

• Detaljplanehandläggare

• Stadsarkitekt

• GIS-ingenjör

• Kommunekolog

• Samhällsplanerare

• Administratör
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Olika typer av planer
• Översiktsplan

• Fördjupad översiktsplan

• Planprogram

• Detaljplan

• Ändring av detaljplan
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Översiktsplan (ÖP)
• ÖP är central för att formulera strategier för långsiktig hållbar utveckling

• Långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi

• Grunddragen i avsedd användning av mark- och vattenområden

• ÖP ska visa hur 

• kommunen ska ta hänsyn till allmänna intressen

• riksintressen ska tillgodoses

• miljökvalitetsnormer ska följas

• Ska ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras.

Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun
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Fördjupad översiktsplan (FÖP) och tillägg
• Översiktsplanen kan ändras, utan att hela planen behöver 

göras om, det sker då genom fördjupningar och tillägg. 

• Fördjupningar gäller ett visst geografiskt område med mer 

komplicerade förhållanden än i övrigt, till exempel tätorter och 

kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora 

bevarandevärden.

• Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas 

upp i tillräcklig utsträckning i den översiktsplan som gäller nu. 

Exempel på frågor som kan behandlas genom tillägg är 

vindkraft, översvämningsrisker och områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
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Planprogram
• Kommunen får ange mål och utgångspunkter för planarbetet i ett särskilt 

program. Det finns inte något krav på att ett program ska tas fram utan det är 

kommunen själv som avgör om det ska göras

• Det kan vara en fördel att upprätta ett program inför komplicerade planer som 

berör många intressenter och som innehåller starka motstående intressen.

• Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som 

underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programsamrådet innebär 

då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika 

alternativa lösningar.

• Exempel på planprogram i uppstartsfas är Nordre älvstranden (Kexfabriken)
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Detaljplan
• Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och 

vattenområden.

• Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt 

för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas 

nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

• Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden 

och gränserna för dessa.

• Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en 

särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år.
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Ändring av detaljplan
• En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. Ändring av detaljplan 

omfattar förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett 

detaljplanelagt område samt upphävande av en geografisk del av en detaljplan.

• En ändring av en detaljplan 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.

• Ändring går inte att använda om ett detaljplaneområde behöver utökas 

eftersom det nya markområdets lämplighet inte har prövats tidigare. Det går 

dock att genom ändring minska planens geografiska omfattning.
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Detaljplaneprocessen
• Standardförfarande

• Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

• Utökat standardförfarande

• När något av kriterierna ovan inte medger standardförfarande ska ett utökat förfarande tillämpas. 

• Begränsat standardförfarande

• Kan göras under vissa förutsättningar

• Samordnat förfarande

• Kan tillämpas att undvika dubbla prövningar för åtgärder eller verksamheter som processas enligt 
annan lagstiftning. Kan användas för verksamheter som tillståndsprövas enligt miljöbalken, eller 
åtgärder som prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg.
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Detaljplaneprocess standardförfarande
Samråd

När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen 

samråda med bland andra länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som 

berörs.

Underrättelse

Inför granskning ska kommunen anslå en underrättelse på 

kommunens anslagstavla

Granskning

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och 

kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter 

som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för 

granskning inför beslut om antagande.

Granskningsutlåtande

När granskningen är klar ska kommunen sammanställa de 

skriftliga synpunkter som har inkommit i ett 

granskningsutlåtande.

Antagande

En detaljplan får antas om marken anses lämplig för de 

användningar som planen reglerar. Beslutet ska som 

huvudregel fattas av kommunfullmäktige, men fullmäktige kan 

i regel delegera beslutet till kommunstyrelsen eller 

byggnadsnämnden.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre 

veckor efter beslut. Det förutsätter att ingen har överklagat 

beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har 

beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.
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Detaljplanens innehåll
• Plankarta med bestämmelser

• Plankartan ska visa för vilket område detaljplanen gäller. Det 
ska framgå hur planområdet delas upp för olika ändamål och 
vilka bestämmelser som gäller för de olika delområdena.

• Planbeskrivning

• Beskriver syftet med planen och på vilket sätt den ska 
genomföras

• Utredningar

• Exempelvis arkeologiska eller geotekniska utredningar, 
naturvärdesinventering, trafik- och mobilitetsutredning, VA-
och dagvattenutredning. 
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Tid från planstart till antagande

”Handläggning”

• Framtagande av 
planbestämmelser, 
plankarta, 
planbeskrivning 
mm 
(”handläggning”)

Demokrati

• Medborgardialog

• Samråd, granskning

• Politisk 
beslutsprocess

• Överklaganden

Övrigt

• Avtalsskrivning

• Upphandling/avrop

• Avvaktande/pauser

• Omprioriteringar av 
resurser

• Kungälv mediantid 25 månader
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Jämförelse mediantid kommungrupp 

Källa: SKR Öppna jämförelser 2020

Kommungruppen pendlingskommuner nära storstäder 

har längre handläggningstider än övriga kommungrupper. 

• 53% av kommunerna i den kommungruppen har en 

handläggningstid på 2-3 år. Samtidigt har samma 

kommungrupp flest antal planlagda bostäder per 1000 

invånare under tvåårsperioden. 

• Kommungruppen har också en stor total 

planberedskap. 

• Många av kommunerna i kommungruppen har också 

ett högt antal beviljade bygglov för bostäder. De längre 

handläggningstiderna inom kommungruppen tycks 

därmed inte leda till att ett lågt antal bostäder 

planläggs eller beviljas bygglov. 

• Detta är kommuner med ett stort exploateringstryck 

och ofta komplexa planeringssituationer.
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Jämförelse mediantid alla kommuner
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Jämförelse mediantid alla kommuner
Diagrammet visar hur många 
kommuner som har en 
mediantid på mindre än ett år, 
ett till två år, två till tre år 
respektive mer än tre år från 
planuppdrag till antagande. 

Kungälv ligger i gruppen 25-36 
månader 
(Mediantid Kungälv är 25 
månader)
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”Balansräkning” – Plan 2021
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Pågående planer/planprogram

Pågående planer/planprogram

Max 

Antal 

bostäder

BTA 

Industri

BTA 

Handel 

Lokal-

försörjning

Björkås, Baljan 1 382 750

Planprogram för Aröd 50

Detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke Verksamhetsområde 17 000

Detaljplan för seniorboende och rehabiliteringslägenheter, Kastellegården 1:380 100

Detaljplan för Kastellegården 1:267 (IKANO)

Detaljplan för bostäder och verksamheter ENTRÉ YTTERBY Pumpen 3 m.fl. 80 5 000 1 000

Tjuvkil 3:5 m fl  - Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil

Lokaliseringsstudie och detaljplan för Kode nya skola (ingår i  projekt 19-19) 12 500

Detaljplan för bostäder, Ytterby-Tunge 2:72 (Västra Tunge) 400

Detaljplan för parkering, Marstrand 44:2

Planprogram Dammbergen

Detaljplan för värmeverk, Tippen 1 m.fl. 170 000

Detaljplan för verksamheter och bostad LYCKE-TOFTA 1:9 OCH DEL AV 1:7 4 000

Detaljplan för bostäder, del av HALLTORP 2:4 5

Detaljplan för Arntorp 1:4 m. fl. 19

Detaljplan för centrumverksamhet, Fontin 1:1

Detaljplan för kurbad, hotell och vandrarhem, Marstrand 5:39 m.fl (Båtellet) 6 400

Detaljplan för  bostäder, Tjuvkil Etapp A, Tjuvkil 2:67 m.fl. Plan A 9

Detaljplan för bostäder och parkeringshus, del av Gärdet 1:3 50 800

Detaljplan för Nytorgstaden, Tveten1:1 400

Detaljplan för äldreboende, Ängegärde 5:1 (även gruppboende?) 140

Detaljplan för bostäder, Gaffelkremlan 1 73

Projekt Detaljplan för bostäder på Klåverön (3 DP) 2

Summa 1 710 192 000 12 950 12 500

Ingen uppgift än

Ingen uppgift än

Ingen uppgift än
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Jobbar på flera sätt för att möta beslut ang
stadsplanering/exploatering

• Planberedskap: Laga kraftvunna planer vi har i ”byrålådan”. 

Dessa ska inventeras för att kartlägga volymer 

verksamhetsmark, bostäder mm

• Planeringsberedskap: Processutveckling för att så flexibelt 

och effektivt som möjligt kunna möta behov/efterfrågan där 

det uppstår. Inkluderar strategisk beredskap (tex ÖP /FÖP), 

markberedskap och resurs- och organisationsberedskap

• Planintressenters medverkan (byggaktörsdrivna)
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Byggaktörsdrivna planer
• Rollsbo Västerhöjd Laga kraft 39 månader

• Rishammar 1:1, 2:1 Kareby Laga kraft 25 månader

• Entré Ytterby Pågående Start 2016

• Tippen 1 Pågående Start sep 2020

• Arntorp 2:12 (”Kullen”) Pågående Start okt 2020

• Kastellegå. 1:380 (Boviera) Pågående Start mars 2021

• Kastellegå. 1:267 (Ikano) Pågående Start maj 2021
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Byggaktörsdrivna planer

• Plankoordinator på plats sedan 2020 – kommunens samordnare för byggaktörsdrivna 

planer

• Målet är max löpande 10% (av heltid) intern arbetstid per plan  

• Utvärdering ska ske när Entré Ytterby  klar

• Processutveckling pågår, bl a framtagande av kriterier för urval av planer om ger 

arbetssättet förutsättningar att vara max effektivt 

• Exempel på kriterier (från Göteborg): i huvudsak privatägd mark, i huvudsak investeringar 

endast avsedda för området, inte stora natur- el kulturvärden, lägre komplexitet.
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Finansieringsmodeller
Plankostnadsavtal

Finansiering av planen löpande. Avtalet och finansiering gäller oavsett om planen vinner laga kraft eller inte. 

Timtaxa fastställd av KF samt faktisk kostnad för utredningar. 

Planavgift

Planen finansieras i skattefinansierad driftkostnad. Ersättning kan sedan tas ut i form av planavgift i samband 

med att bygglov beviljas. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen eller 

områdesbestämmelserna är till nytta för fastigheten. Taxa med indexering fastställd av KF. Denna 

konstruktion gäller även internt, t.ex. för kommunens verksamheter som skola m.fl. 

Medfinansieringsavtal/exploateringsavtal 

Plankostnadsavtal ingår ofta som del i mer omfattande avtal med kommunen. Under förutsättning att 

exploatören gör en planvinst kan kommunen ta ut beräknad självkostnad för vissa investeringar på förhand 

av exploatörerna. Ersättningar får inte tas ut för verksamhet som kommunen enligt lag är skyldig att 

tillhandahålla, exempelvis vård, skola och omsorg. 
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

5/5/2022

Beredningen för trygghet 
och stöd 

Ärende:

Beredningsskrivelse - Framtidens LSS-boende

Diarienummer:

KS2022/0840-1

Instans:

Beredningen för trygghet och stöd

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende

Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och 
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (LSS). 

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för 
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som 
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att 
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning.

Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för att 
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara, 
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör olika 
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter. 

Förslag till Kommunfullmäktige
Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas.

Beredningen för trygghet och stöd
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Beredningsskrivelse- Policy för framtidens LSS-boende 2(2)

Datum

5/5/2022

Expedieras till:

För kännedom till:
Lena Arnfelt
Annie Alsterholm
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   2022-04-12 
   Sid 1 (8) 
 

 
Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

 

Remissyttrande:”Framtidens LSS-boende i 

Kungälv” 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har från Beredningen för Trygghet och Stöd en remiss om 

Framtidens LSS-boende i Kungälv. Vid föreningarnas förmöte den 6 april 2022 beslöts att 

FUB Kungälv skulle ta fram förslag på yttrande på remissen. Här följer förslaget. 

FUB Kungälvs förhoppning är att våra synpunkter ska tas emot på ett positivt sätt. Vi är inte 

ute efter att klaga utan vi vill bidra till att Kungälv är ett samhälle för alla där personer med 

funktionsnedsättning lever ett bra liv. 

För att säkerställa våra synpunkter har vi tagit hjälp av RiksFUB.  

FUB Kungälv är införstådda med att policyn ska vara en övergripande avsiktsförklaring för 

LSS-boenden i Kungälv. Läs mer under Syfte.  

 

Sid 4 1. Sammanfattning 

  Att Kungälvs kommun vill skapa förutsättningar för bra och ändamålsenliga  

  bostäder för de kommuninvånare som omfattas av LSS tycker vi är positivt.  

  Likaså att framtidsbehovet ska finnas med redan när översiktsplaner och  

  detaljplaner görs. 

  Vi hade gärna sett att kommunen utvecklade tankarna ”framtidens  

  LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt  

  för att passa de individuella behov individerna har under sin livscykel”.  

  Att utveckla tankarna kring gruppbostäder och servicebostäder är bra,  

  men var finns tankarna kring annan anpassad bostad, bostäder för barn och  

  unga samt boendestöd?  

  Vi har några frågor om texten under punkt 1 Sammanfattning: 

  -  På flera ställen i förslaget skrivs om ”smarta” bostäder. Vad menas?  

  -  Vad menas med ”god digitataliseringsgrad”? Är det att de boende får 

   tillgång till wifi och stöd i att vara digitalt delaktiga eller handlar det om 

   att ersätta personal med digitala lösningar, t ex kameraövervakning 

   nattetid? 

Sid 4  2. Relation till andra styrdokument 

  Varför hänvisas till Policy äldres boenden – hållbar bostadsförsörjning? 

  Finns det i detta dokument något om LSS-bostäder för äldre med  
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   Sid 2 (8) 
 

 
Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

  intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning som 

 omfattas av LSS?   

  Finns det något styrdokument i Kungälv som tar upp barnens rätt till sin  

  familj och att de i första hand ska bo i närheten av sina föräldrar? I Kungälv  

  finns idag inget barnboende för barn med funktionsnedsättning, vilket vi  

  tycker är en stor brist    

Sid 4  3 Syfte 

  Vi har följande kommentar till den text som står under Syfte: 

 

  I första stycket talas om LSS centrala perspektiv? Perspektiv betyder något  

  helt annat (överblick, panorama, aspekt etc).  

 
  Vid specificeringen av de bärande principerna finns inte kontinuitet med. 

 

  Föreslår i stället den här texten: 

  ”Policyns syfte är att säkerställa att kommunen lever upp till Lagen om stöd  

  och service till vissa funktionshindrade (LSS) när det gäller kommunens  

  LSS-boenden. Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av  

  lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 

  Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även  

  kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde  

  får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är  

  tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och 

  kontinuitet (5-6 §§ LSS)” 

  Som syfte anges även ett resonemang om individens ”möjligheter och  

  skyldigheter” samt en kort lista som är nästan exakt kopierad från en annan 

 policy; den om äldres bostäder. Listan känns inte direkt applicerbar på  

  invånare med intellektuell funktionsnedsättning: Om listan ska vara kvar 

  föreslår vi att ni byter ut ”Öka tillgängligheten till övriga samhället” mot  

  ”öka delaktigheten i samhället”. 

 
Sid 5  Vision, mål, viljeinriktning 

Här bör kommunens övergripande avsiktsförklaringar och vilka värden kommu-

nen vill ska beaktas, tydligare framgå. 

 FUB Kungälv hade gärna sett att kommunen under det här avsnittet tar upp vil-

ken nivå insatser för personer med funktionsnedsättning ska ha. I dag hänvisas 

ofta till olika domar för att neka personer sökta insatser. Vill kommunen ha så 

få insatser som möjligt eller vill kommunen att personer med funktionsnedsätt-

ning ska kunna leva ett liv som andra? 
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Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

 Vi förstår inte andra stycket som börjar med ”Den enskilde och deras  

  anhöriga …”. Eftersom dokumentet har rubriken ”Framtidens LSS-boende” 

 utgår vi från att detta gäller LSS-insatsen bostad med särskild service 

 för vuxna samt bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 

 LSS.  

  Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) tillhör grupp 1 i  

  personkretsen. Om de är i behov av en LSS-bostad på grund av omvårdnad  

  och tillsyn, ska kommunen se till att det finns lediga lägenheter i  

  LSS-bostäder. 

  Kommunen har ett ansvar enligt Lag (2000:1383) om kommunernas  

  bostadsförsörjningsansvar att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.  

  Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska  

  utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda  

  grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska  

  antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

  Vår förhoppning är att när de nya riktlinjerna ska antas vid årsskiftet, finns  

  det med en tydlig planering av kommande byggnation av LSS-bostäder.  

  I sista stycket bör ordet ”omsorg” ändras till ”omvårdnad” (se specifikation  

  sid 7), vilket är rätt begrepp när det gäller LSS-insatser.  

  Läs mer i Socialstyrelsens Handbok Bostad med särskild service för vuxna  

  enligt LSS, sid 34: 

  ”I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår, enligt 9 e § LSS,  

  omvårdnad. I omvårdnaden ligger en skyldighet att stödja och hjälpa  

  personer med funktionsnedsättning med dagliga personliga behov som de  

  kan ha svårighet med att klara själva. Omvårdnaden är en nödvändig del av  

  insatsen för att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor, och begreppets  

  innebörd har därför stor betydelse.” 

Sid 5 Bakgrund 

  LSS har en personkrets som omfattas av tre grupper. 

  Socialstyrelsen har en bra förklaring i handboken Bostad med särskild service  

  för vuxna enligt LSS, sid 20: 

  ”Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för rätt till insatser anges i 7 § LSS.  

  Rätten till insatser gäller om den enskilde omfattas av lagens personkrets  

  och behöver sådan hjälp i sin livsföring om behovet inte tillgodoses på annat  

  sätt. För att en viss insats enligt 9 § LSS ska kunna nekas den enskilde på  

  grund av att behovet tillgodoses på annat sätt, ska behovet också faktiskt  

  tillgodoses på annat sätt. Det räcker alltså inte att behovet kan tillgodoses  

  på annat sätt, vilket är en skillnad gentemot socialtjänstlagen. Även om  

  behovet i viss mån tillgodoses på annat sätt kan den enskilde ha rätt till  

  kompletterande insatser enligt LSS. 
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Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

Sid 6 Bakgrund (forts.) 

  Det känns förlegat att hänvisa till institutioner och vårdhem, då de sista  

  avskaffades i början av 1990-talet. Det är bättre att skriva att dagens  

  20-åringar (om vi pratar om dem som står i begrepp att flytta hemifrån) har  

  vuxit upp tillsammans med föräldrar och syskon och gått i skola på  

  hemorten etc.  

  Man kan fortsätta med att skriva att de och deras anhöriga har berättigade  

  önskemål om att få flytta hemifrån till en egen lägenhet i en gruppbostad,  

  servicebostad eller annan särskild anpassad bostad i hemkommunen.  

  Här vill vi återigen lyfta att det inom kommunen finns behov av boende för  

  barn med funktionsnedsättning. 

Sid 6  Omvärldsbild - Personalförsörjning 

 Vad menas med ”lämplig storlek på boendena”?  

  Eftersom detta är ett policydokument förstår vi att ytan inte anges, men vi  

  skulle vilja ha en formulering som mer preciserar kommunens vilja att ha  

  fungerande lägenheter. 

  Kommunen och FUB har i många år haft helt olika uppfattningar om vad en  

  fungerande lägenhet är. FUB anser att bostadens storlek måste göra det  

  möjligt för den boende att leva ett liv som andra, i sin bostad kunna ta  

  emot besök även under en pandemi, kunna bo under livets olika skeden.  

  Lägenheten ska ha utrymme för sömn och vila, samvaro, matlagning och  

  hygien. Enligt Göteborgs Stads lokalprogram är en lägenhet med normal  

  tillgänglighet 42,8 kvm och en lägenhet med förhöjd tillgänglighet 50,3 kvm.  

  Vi reagerar på formuleringen ”Kungälvs förmåga att tänka nytt och utanför  

  boxen för en god kvalitet”. Vad menas?   

  Vi blir riktigt oroliga när vi läser ”effektivisera genom bland annat  

  digitalisering, samutnyttjande med andra verksamheter”. Handlar det om  

  kameraövervakning, samarbete med hemtjänsten??? Konsekvenserna kan  

  bli katastrofala om man inför detta i gruppbostäder, där personer bor som  

  inte har förmåga att larma om något händer alternativt får en epilepsikramp  

  och behöver omedelbar hjälp. Och vad skulle hända om det börja brinna?  

  Det finns också exempel på positiv digitalisering av LSS-boenden, t ex digitala  

  scheman, som redan nu borde finnas i boendena.  

Sid 6 och 7 Omvärldsbild – LSS boende 

  Det finns exempel på typhus där man med genomtänkta lösningar har  

  utformat boenden som minskar stress och ökar tryggheten hos boende och  

  personal. Vi hoppas det är den typ av boenden kommunen tänker på när  

  man skriver ”Byggnaderna behöver byggas på ett smart och effektivt sätt”? 
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Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

  I samma stycke talas om att bygga tillsammans med andra verksamheter. Vi  

  citerar Kunskapsguiden: ”I förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör  

  ligga i vanliga bostadsområden. Undantag från detta bör dock kunna göras  

  då det gäller bostäder för en mindre grupp personer, som är i så stort  

  sjukvårdsbehov att det är nödvändigt att medicinsk vård är lättillgänglig. 

 För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för  

  vuxna enligt 9 § 9 LSS inte ligga i nära anslutning till en annan sådan bostad,  

  eller andra bostäder som inte är ordinära så som till exempel korttidshem  

  eller särskilda boendeformer för äldre personer. Som regel bör en bostad  

  med särskild service för vuxna inte heller samlokaliseras med lokaler för  

  daglig verksamhet. Det anger Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  

  (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen  

  (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.” 

 Vi är inte övertygade om att det bästa för personer med IF är att byta  

  bostäder i en boendekedja. Förändringar är svåra och ska endast tas till i  

  undantagsfall. Därför är det viktigt med fungerande lägenheter redan från  

  början. 

  Det är fel att skriva ”gruppbostäder med särskild service” eftersom även  

  servicebostäderna har särskild service. Vi föreslår följande skrivning: Kungälv  

  har idag 19 bostäder med särskild service för vuxna, varav 14 gruppbostäder  

  (75 boende) och 5 är servicebostäder (40 hyresgäster). Inga bostäder för  

  barn finns i kommunen. 

Sid 7  Brukarna 

 Formuleringen ”Precis som resten av befolkningen lever våra brukare allt  

  längre” bör ändras till ”Precis som övriga befolkningen lever personer med IF  

  allt längre.” 

  När det gäller formuleringen ”Det är behoven rörande individen som avgör  

  vad som kan vara rimligt för kommunen när det gäller tid för verkställande”  

  ber vi kommunen precisera vad som avses.  

Sid 7 Rubrik ”Boendealternativ enligt LSS” 
 Vi skulle vilja ha in mellanrubrik ”Boendealternativ enligt LSS” som innefattar 
  gruppbostad, servicebostad, annan särskild anpassad bostad och bostad  
  med särskild service för barn och ungdomar. 

  En bostad för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till   
  vissa funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak  
  beskrivs tre former av bostäder i förarbetena till lagstiftningen: 

• gruppbostad 
• servicebostad 
• annan särskilt anpassad bostad 
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Yttrande: ”Framtidens LSS-boende i Kungälv” 

 

  I gruppbostad och servicebostad ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket  
  däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Alla  
  dessa typer av bostäder är den enskildes hem. 

Sid 7  Gruppbostad 

  Formuleringen ”I gruppbostaden får man stöd av personalen för att känna  

  sig så självständig som möjligt.” Inte vet väl kommunens tjänstemän om  

  personer med IF känner sig självständiga! Mer korrekt är att hänvisa till att  

  den boende ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.   

Sid 8 Servicebostad 

  Föreslår att ni använder den definition av servicebostäder som finns med i  

  Socialstyrelsens handbok Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, sid  

  31 ff:”I förarbetena till LSS står att med servicebostad avses vanligen sådana 

 bostäder som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal.  

  Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta  

  samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboendet kan vara en  

  mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en  

  lägenhet i gruppbostad. Även servicebostäder har gemensamma utrymmen  

  för service och gemenskap.  

Finns ej med Annan särskild anpassad bostad 

  I förslaget till policyn finns ej annan särskild anpassad bostad med. I denna  

  typ av boende ingår ej fast bemanning. Om den enskilde behöver stöd och  

  service i anslutning till boendet kan personen ansöka om andra insatser 

  enligt LSS – till exempel personlig assistans och/eller ledsagarservice.  

  Personen kan också ansöka om stöd i form av hemtjänst eller boendestöd  

  enligt socialtjänstlagen (2001:453). Denna form av boende ger ett bra  

  tillskott till möjligheterna att få flexibla boendelösningar.   

 Regeringen skriver i propositionen 1992/93: 159, s 180: Om den enskilde,  

  med hjälp av övriga insatser enligt detta lagförslag och en viss grundpassning  

  av bostaden, klarar ett boende i en särskilt anpassad bostad utan fast  

  bemanning, kan detta vara att föredra framför servicebostad eller  

  gruppbostad.  

Finns ej med Bostad med särskild service för barn och ungdomar 

  Idag har Kungälv inga bostäder med särskild service för barn och  

  ungdomar inom kommunen. Istället köper man platser i andra kommuner.  

  I en policy för Framtiden LSS-boende i Kungälv bör det finns en avsikts-  

  förklaring från politiken om man vill att barn i Kungälv ska få bo nära sina  

  föräldrar eller ej.  
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Sid 8 BoDa  

  BoDa är inte ett boendealternativ enligt LSS utan bör komma under en egen  

  rubrik, kanske tillsammans med äldreboende för personer med IF och  

  demens.  

Sid 8  Bogemenskap/kollektivboende 

  Detta handlar inte om personer med behov av LSS-insatser. När vi läser  

  policy för äldres boende kan vi konstatera att ungefär samma text finns där.  

  Stycket bör strykas i detta policydokument. 

Finns ej med Rubrik 

  Här skulle vi vilja ha med en ny mellanrubrik ”Olika driftsformer”. 

Sid 9  Intraprenad 

 Föreslår en tydligare inledning (hämtad från Mölndals kommun): 

  ”Personal i vård- och omsorgsförvaltningen har möjlighet att starta och driva  

  intraprenader. Intraprenad är ett sätt att driva en verksamhet som ger ökat  

  ansvar och som syftar till att öka inflytandet för de anställda (…)   

Sid 9 Framtidsprognos 

  Vi reagerar på att kommunen inte anser sig kunna göra en prognos över  

  behovet av bostäder enligt LSS. Börja med att bedöm behovet hos de som  

  nu bor i kommunen utifrån ungdomar som går i särskolan och har olika  

  LSS-insatser. Att hänvisa till att det är fritt att söka boende inom regionen  

  stämmer inte. Det är fritt att söka boende i en annan kommun oavsett var  

  du bor i landet.  

  Vi föreslår att kommunen gör en beräkning av hur många som flyttat in  

  under de senaste 10-åren från andra kommuner och bosatt sig i en  

  LSS-bostad i Kungälv. Gör också en beräkning av hur många Kungälvsbor  

  med behov av LSS-bostad som har flyttat från kommunen. Vad blir nettot?  

  Problemet är nog istället att man inte gör individuella planer och/eller har 

  dialog med företrädare. Ofta är det så att föräldrar inte vill att barnen ska  

  flytta hemifrån förrän de är 25-30 år. När sedan verkligheten kommer ikapp  

  efter att barnen har slutat skolan och när LSSs skyddsnät inte längre 

  fungerar, så ändrar sig företrädarna och vill ha lägenhet NU till sina barn. 

  Detta borde vara ett välkänt faktum och det kan man ta med i planerna.   

Sid 9 Levandegöra 

  Vi skulle vilja ha en förklaring på vilket sätt policyn innebär kvalitetssäkring? 

 

Även om boendestöd för personer med IF inte är en LSS-insats utan en insats enligt 

SoL (socialtjänstlagen) bör den tas med i detta policydokument. Boendestöd har en stor  

betydelse för många personer med IF och sett över en livscykel så kommer många som idag 

bor i egen lägenhet att behöva mer hjälp framöver. I servicebostäder och gruppbostäder 
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ingår omvårdnad och det gör att de boende får hjälp med  

• äta, dricka och förflytta sig 

• sköta personlig hygien och klä sig, 

• sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp,  

• kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering,  

• göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg,  

• planera framåt,  

• göra tillgänglig den hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering och  

   hjälpmedel, och den tandvård som den enskilde behöver, samt  

• se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde polisanmäls.  

Idag får de som har boendestöd inte motsvarade hjälp och det innebär att många inte får 

den hjälp de behöver. Ett exempel är att personer med boendestöd inte får hjälp med att 

tillreda måltider. De är därför hänvisade till sämre alternativ både när det gäller hälsa och 

ekonomi. 

Här har politikerna stora möjligheter att genom en avsiktsförklaring påverka så att de som 

har boendestöd får rätt till omvårdnad.  

 

 

Det är vår förhoppning att våra synpunkter ska tas emot på ett positivt sätt.  

Kungälv 2022-04-12 

 

 

 

Lars-Gunnar Andersson Gunnel Trygg 
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1. Sammanfattning
Kommunfullmäktige lägger här en policy för att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd
och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen
som behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller
dessutom på att förändras både ur perspektiv av ålder och former av
funktionsnedsättning.

Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt
sätt för att passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade
och smarta (hållbara, bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad
funktionalitet som möjliggör olika lösningar och tjänster) bostäder planeras in i
samverkan mellan kommunens olika verksamheter.

2. Relation till andra styrdokument
Utifrån  policy för styrdokument (KS2019/1577) definieras policy som en övergripande
avsiktsförklaring. Policyn vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden som
ska beaktas.

Program social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202).

Policy äldres boende – hållbar bostadsförsörjning (KS2019/0192)

Plan för funktionshinderpolitiska programmet (KS2019/1500).

3. Syfte
Policyn är ett politiskt långsiktigt styrdokument som ska peka ut riktning för planer
och arbetsplaner. Policyn framtidens LSS-boenden ska i sin riktning svara upp mot
LSS centrala perspektiv kring självbestämmande, inflytande, delaktighet,
tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet.

Detta ska underlättas genom att individen möter samma möjligheter och skyldigheter
som andra genom ett tryggt och uppskattat boende, för att:

Öka självständighet
Motverka ensamhet och öka gemenskap
Möjliggöra ett aktivt liv
Öka delaktigheten i samhället.
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4. Vision, mål och viljeinriktning
Vision – Vi vill stödja våra medborgare till ett självständigt och aktivt liv för att kunna
bidra till vårt gemensamma goda Kungälv.

Den enskilde och dennes anhöriga ska så långt det är möjligt, med valfrihet och på
eget initiativ söka efter eget boende. För att uppnå bästa möjliga lösning bör
planering för eget boende ske i god tid före att själva flytten ska ske. I samverkan
med den enskilde och / eller deras anhöriga ska kommunen för de personer som inte
själva klarar att hitta eget boende, inom rimlig tid på individuell grund erbjuda
passande boende för den enskilde.

Kommunen ska i olika former av planer för byggnation, tidigt planera in LSS-boenden
i lämpliga delar av kommunen.

Kommunen ska starta LSS-boenden i en omfattning, som syftar till balans mellan
kommunens utbud samt invånarnas behov.

Boendena ska utformas både för en god boendemiljö samt möjliggöra omsorg med
god kvalitet.

Kommunen ska tillse största möjliga insyn i verksamheternas drift och ekonomi
oavsett driftsformer.

5. Bakgrund
LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som
ska garantera goda levnadsvillkor för den som omfattas av lagen. En kommun har
skyldighet att erbjuda boende som insats i olika former för de som tillhör lagrummets
personkretsar nedan.

Inom LSS definieras personer med funktionsnedsättning enligt tre personkretsar:

1. Med utvecklingsstörning, autism och autismspektrumtillstånd.
2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av
stöd eller service.

En person har rätt till insatser enligt LSS om:

Hen omfattas av lagens personkretsar
Behov föreligger av sökt insats
Behovet inte tillgodoses på annat sätt
Insatserna behövs för att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

LSS innefattar tio insatser som är preciserade enligt nedan:
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1. Rådgivning och annat personligt stöd
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
10. Daglig verksamhet

Idag kan vi prata om den första integrationsgenerationen inom LSS. De personer
som är i stånd att flytta har vuxit upp tillsammans med föräldrar och syskon och gått i
skola på hemorten. Person som berörs av LSS kommer troligen, tillsammans med
anhöriga, ha höga krav och förväntningar på insatsen.

Den utveckling som gått från institutionsboende till alltmer individuella perspektiv för
berörda medborgare inom LSS finns med i policyns grundtankar för ett samhälle för
alla. Ett troligt scenario inom framtidens LSS-boenden kommer att innebära ökande
ålder inom gruppen samt en ökning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
vilket därför behöver mötas med motsvarande kompetens.>

6. Omvärldsbild
Personalförsörjning

Personal och ledarskapsförsörjning är mycket en viktig fråga och faktor som både
Socialstyrelse och intresseorganisationer betonar som kvalitetsfaktor. Att både extern
och intern kompetensförsörjning utvecklas och etableras inom Kungälvs kommun är
grundläggande för verksamheten.

Flera driftsformer och lämplig storlek på boendena ska göra det attraktivt att arbeta
inom sektorn. Detta ställer stora krav på flexibilitet och Kungälvs förmåga att tänka
nytt och utanför boxen för en god kvalitet. Personal ska först och främst skapa
mänskligt värde för brukaren. Verksamheten måste därför upplevas stimulerande att
arbeta i och skapa en bra arbetsmiljö för att personal med god kompetens ska främja
kontinuitet och utveckling. Det är också viktigt att kommunen strävar efter att
effektivisera genom bland annat digitalisering, samutnyttjande ihop med andra
verksamheter.

LSS boende

Byggnaderna behöver byggas på ett smart och effektivt sätt, gärna tillsammans med
andra aktörer och verksamheter. Det är viktigt med närhet till service för att kunna
leva ett så självständigt, aktivt och socialt liv som möjligt. Digitala lösningar och
annan teknik kommer att bli än mer viktigt för att nå god kvalitet.
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Flexibilitet vid byggande ska leda till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Bostaden ska så långt det är möjligt motsvara den boendes nuvarande behov och
möjliggöra en boendekedja för att kunna skifta bostad under en levnadstid.

Redan när planering görs av Samhälle och Utveckling ska behovet av anpassade
och smarta bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens verksamheter.

Kungälv har idag 14 gruppbostäder med särskild service, samt fem serviceboenden.
Det bor totalt 105 boende fördelat på 75 hyresgäster i bostad med särskild service
samt 40 hyresgäster i serviceboenden.

Brukarna

Kungälvs kommun ska ge möjlighet till ändrat boende för brukaren baserat på olika
behov i livet och egen livsstil. Precis som övriga befolkningen lever personer med
intellektuell funktionsnedsättning (IF) allt längre. Det gör att omsorgsbehov skiftar
under olika delar av livet exempelvis ungdomstiden med nära till aktiviteter,
vuxenperioden med möjlighet till partnerskap, samt ålderdom med större behov av
vård och omsorg.

Den enskilde brukarens rätt att inom en viss tid bli erbjuden en bostad efter beslutad
insats baseras på rimligheten i det individuella fallet. Den enskilde kan inte hänvisa
till en specifik lagtext som anger ett krav på tid, då detta inte finns. Däremot ska ett
beslut rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från kommunen, om
det inte verkställts inom 3 månader. Det är inte samma sak som att bostaden ska var
tillgänglig inom 3 månader. Det är behoven rörande individen som avgör vad som
kan vara rimligt för kommunen när det gäller tid för verkställande.
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Boendealternativ enligt LSS

Gruppbostad

En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt
utrymme. Brukaren har en egen lägenhet. I det gemensamma utrymmet kan de träffa
andra som bor i gruppbostaden och personalen. I gruppbostaden får man stöd av
personal för att känna sig så självständig som möjligt.

Serviceboende

En servicebostad innebär vanligen tillgång till gemensam service och fast anställd
personal. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger
oftast samlade i samma hus eller kringliggande hus. Det kan ses som en mellanform
mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.
Även en servicebostad har gemensamma utrymmen.

Annan särskild anpassad bostad

En annan särskild anpassad bostad är en bostad utan fast grundbemanning. För en
person som klarar ett boende i en särskilt anpassad bostad utan fast bemanning kan
detta vara att föredra framför servicebostad eller gruppbostad.

BoDa

Det är en förkortning av boende och daglig verksamhet. De som bor i en BoDa-
verksamhet, har ett mer omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Brukaren bor i
en gruppbostad, men åker inte iväg till daglig verksamhet. Istället har brukaren sin
dagliga verksamhet i anslutning till bostaden.

Bogemenskap/ kollektivboende

Här bor alla sorters hyresgäster i sin egen lägenhet som är fullt utrustad, men har
gemensamma ytor såsom matsal, gemensamhetskök, gym, trädgård. Ytor och
aktiviteter drivs gemensamt och ideellt. Bogemenskapen kan innehålla både
gruppboende och serviceboende med olika driftsformer.

Utifrån boverket är bogemenskap, eller gemenskapsboende ett samlingsnamn för
boendeformer som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap i
vardagen, grannar emellan. Det är ofta väl tilltagna utrymmen för spontant umgänge
och gemensamma aktiviteter. Entréer, trapphus och andra kommunikationsytor
brukar vara utformade med tanke på att det ska kännas naturligt att stanna till för en
pratstund där.

En bogemenskap skapas av människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans
planerar, låter bygga och använder en byggnad. Det handlar alltså om att de som
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ska bo i huset gemensamt går ihop, planerar dess utformning och kan vara sin egen
byggherre.

Olika driftsformer

Kooperativ

Det kan inom policyns verksamhetsfält innebära både personalkooperativ och
brukarkooperativ.

Ett personalkooperativ är ett sätt att driva och organisera en verksamhet på. De som
är medlemmar äger verksamheten och har kunder. Där kan en kommun köpa en
plats på ett boende. Kooperativet är vanligen en ekonomisk förening. Det måste vara
minst tre medlemmar som är styrelse och jobbar i verksamheten. Verksamheten kan
ha anställda som arbetar utan att vara medlemmar i kooperativet. En ordförande kan
ses som egen företagare på grund av det höga inflytandet i kooperativet.

Ett brukarkooperativ är en driftsform där ofta personlig assistans är involverad. Här är
det brukarna som har personlig assistans som är medlemmar eller ägare av
kooperativet. Det innebär att brukare är arbetsgivare för medlemmarnas personliga
assistenter.

Intraprenad

Personal i vård- och omsorg har möjlighet att starta och driva intraprenader.
Intraprenad är ett sätt att driva en verksamhet som ger ökat ansvar och syftar till att
öka inflytande för de anställda. Driftskostnader och övergripande ansvar ligger kvar i
kommunens organisation.

Privata LSS-boenden

Privata aktörer bygger och driver boenden utifrån tydliga ekonomiska ramar, mål och
kvalitet- samt kvantitetskrav från kommunen.

Framtidsprognos

Kommunens framtidsprognos rörande behov och tillgång av bostäder är svår att
ställa. Att beräkna antal i behov av boende kompliceras av tillhörigheten till
Göteborgsregionen. Det är fritt att söka boende inom regionen, därför kan personer
som inte funnits inom Kungälvs verksamheter (Skola, korttids, avlastning) oväntat
komma upp med behov av bostad.

Den byggnation och tillväxt som sker i kommunen bör medföra en viss ökning av
behov av boende inom LSS i Kungälv. Det finns givetvis inflyttande familjer med
representation inom personkrets ett till tre.
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Det finns också behov av boende för barn och unga med funktionsnedsättning. Det
saknas och kan ses som en brist i betraktelse av lagens intentioner.

Kungälvs kommun har idag ett antal gruppboenden i villor samt serviceboenden
centralt i Kungälv som inte motsvarar de krav som bör kunna ställas på en bostad
inom framtidens LSS i Kungälv. Så förutom de nya planerade boenden som kan
byggas utifrån termen av smarta bostäder behövs en standard kring de boenden som
inte lever upp till Kungälvs kommuns viljeinriktning i policyn.

7. Levandegöra
Policyn ska ses som politiska riktlinjer för att styra Kungälvs utveckling inom området
boenden med särskild service/serviceboenden inom LSS.

Den ger ett bidrag till kvalitetssäkring av rättighetsperspektiven kring boende som
insats enligt LSS. Policyn ska löpande följas upp och revideras utifrån förändringar i
övriga samhället.

8. Uppföljning
Policyn framtidens LSS-boende gäller fram till 2030-12-31, med möjlighet till
revidering utifrån aktuellt nuläge och omvärldsanalys.
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Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840) 

 
Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och 
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (LSS).  
Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för 
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som 
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att 
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning. 
 
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för att 
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara, 
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör olika 
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende 
Policy- Framtidens LSS-boende 
Remissyttrande- Rådet för funktionshinderfrågor och Kungälvs pensionärsråd 

Förslag till Kommunfullmäktige 

        Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas. 
 
 
     

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till Lena Arnfelt 
Annie Alsterholm 
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Förvaltningens bedömning

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-23

Handläggarens namn 2022-05-06

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr
KS2022/ 0840)

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår vika
insatser som kommunen ansvara för.

Det aktuella ärendet avser antagande av en policy för att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de som omfattas av LSS. Det är inget formellt styrande
dokument som medför rättigheten eller skyldigheter för kommunen eller berörda personer.
Vilka insatser som beviljas avgörs i varje enskilt ärende. Vidare prövas lokalisering och
byggnation av boenden enligt bestämmelserna i plan- och bygglagstiftningen.

Förslaget att anta policyn  Framtidens LSS-boendebedöms inte strida mot någon lag eller
annan författning.

Ekonomisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av ekonomichef.

En policy är en övergripande avsiktsförklaring. Policyn vägleder och anger förhållningssätt
samt vilka värden som ska beaktas.

Behov av för framtidens LSS-boende arbetas fram och specificeras i förvaltningens
lokalförsörjningsplan.

Prioritering och finansiering av specifika utbyggnadsprojekt inom LSS-verksamheten arbetas
in i budgetprocessen och redovisas i Investerings- och driftsprogrammet som antas årligen av
kommunfullmäktige.
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 62/2022

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)

Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning.
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för 
att
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara,
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör 
olika lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika
verksamheter.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Remissyttrande:”Framtidens LSS-boende i Kungälv”
Policy- Framtidens LSS-boende
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Förvaltningens bedömning

Utskottet ajournerar sig mellan kl.16:45 och kl.16:55.

Förslag till Kommunfullmäktige
            Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas.

__________
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till
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Anteckning till protokollet Ancy Wahlgren (UP) §62/2022                                           
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)

Jag ställer mig inte bakom denna policy då den innehåller felaktigheter samt att den inte är 
framtagen av en hel beredning. Det är tydligen ett majoritets dokument som till största del 
arbetats med av två personer.

En beredning ska jobba framåtsyftande och ha fokus på många år framöver, det innebär för 
mig att en policy skall hålla över mer än en mandatperiod oavsett vilka som styr. Att man inte 
kan vara helt överens i en policy är självklart, men man ska kunna stå för huvuddelen och 
sedan gå in och revidera utifrån den majoritet som styr.

Om man ska lägga arbete, arvode, tjänstemannatid (våra Kommuninvånares pengar) att arbeta 
fram olika policys så ska dom hålla över tid med vissa reviderngar.

Om man inte arbetar så är att slösa med Kommuninvånares pengar!

En policy skall ge inriktning för våra tjänstemän och medborgare att se långsiktigt vilken 
viljeinriktning politiken har. Hur ska tjänstemän kunna planera långsiktigt om vi i politiken 
arbetar på detta sätt.

Ett jättebra exempel på slöseri med medborgarnas pengar är Världsfärdspolicyn som en hel 
beredning arbetade med under en lång tid. Det var en enig beredning samt att KF ställde sig 
bakom den. Men av någon anledning blev den inte implementerad och när den nuvarande 
majoriten tillträdde så tog man bort denna för att ersätta med flera olika policys.

Det är våra kommuninvånares pengar vi använder till sådant här, då borde vi som politiker ta 
ansvar för hur vi använder dessa! Nu är det dessutom val om några månader, ska man anta en 
sådan policy som inte är framtagen på rätt sätt och riskera att den kanske tas bort om några 
månader igen?!

Ni har säkert läst policyn allihopa men lite nedan varför jag tycker som jag gör.

Det står i policyn att:

”Den enskilde och dennes anhöriga ska så långt det är möjligt, med valfrihet och på eget 
initiativ söka efter eget boende. För att uppnå bästa möjliga lösning bör planering för eget 
boende ske i god tid före att själva flytten ska ske. I samverkan med den enskilde och / eller 
deras anhöriga ska kommunen för de personer som inte själva klarar att hitta eget boende, 
inom rimlig tid på individuell grund erbjuda passande boende för den enskilde.”

Policy gäller för LSS-bostäder!

Enligt lag har kommunen skyldighet att tillhanda hålla dessa och inte lägga över ansvaret på 
anhöriga (dom har det tufft redan). Det står också att man ska ha ”samutnyttjande ihop med 
andra verksamheter” som klart strider mot intentionerna i LSS. Tar vi inte hänsyn till 
intentionerna?

Sen undrar jag över BOENDEKJEDJA är detta verkligen rätt målgrupp att prata om sådant?!

Sen att man inte kan säga något om att inom vilken tid en brukare kan få ett boende kan ju 
tyckas lite märklig formulering. Vite kan ju komma att uppstå!
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Denna policy är inte tydlig vad det är vi vill och menar!

Nedan ser ni hur arbetet gått till och det är fler i oppositionen som bekräftat detta.

”Som vice ordförande i beredningen för trygghet och stöd borde jag opponerat mig!

Jag skulle sagt till Britta (ordförande) att jag inte stod bakom policyn för framtidens LSS-
boende när hon frågade alla ledamöter på senaste mötet.

Men vad hade det spelat för roll? Denna policy är ett tvåmansarbete mellan Britta och 
tjänstemannen Rolf Fransson. De har haft sina egna träffar och skrivit ihop denna policy. De 
säger sig ha ändrat en hel del, men exakt vad vet vi inte.

Fast flera sakkunniga opponerade sig mot vissa formuleringar, skulle de vara kvar.

Det var inte så jag tänkte mig när jag föreslog att vi inte skulle ha en arbetsgrupp denna gång. 
Jag berättade tydligt att jag blev imponerad av en annan beredning som delade upp arbetet 
mellan alla i beredningen för att alla skulle kunna delta och känna att de medverkat.

Dessa fyra år har varit helt olika de fyra åren innan, säger de som suttit med båda 
mandatperioderna. Perioden innan var ordföranden mycket mån om att alla skulle delta och 
kunna stå bakom en skrift eftersom det är ett långsiktigt arbete vi utför. Nu får vi höra att allt 
är ”majoritetens dokument”.

Likaså har ingen innan varit med om att en majoritet ajournerat sig tre gånger under sittande 
möte för att de ska bestämma formuleringen i policyn utan oss i oppositionen.

Så varför skulle jag opponera mig, när ordförande far fram som en bulldozer och ändå inte 
bryr sig om vad oppositionen säger?”

Sammanfattning

Så sammantaget av allt detta så kommer jag i KS att yrka på att denna remitteras tillbaka till 
beredningen. Detta för att ge alla i beredningen möjlighet att arbeta med denna policy och göra 
de justeringar som behövs för att den ska bli tydligt vad politiken vill. Samt att man ser över så 
att man säkerställer att man följer LSS lagar i texten.

Ancy Wahlgren
Oppositionsråd
Utskottet Trygghet och stöd
Utvecklingspartiet
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 165/2022

Beredningsskrivelse - Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och 
Service
till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning.
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för 
att
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara,
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör 
olika
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika
verksamheter.

Yrkanden
Ancy Wahlgren (UP): Ärendet återremitteras för att ge alla i beredningen möjlighet att arbeta 
med denna policy och göra de justeringar som behövs för att den ska bli tydligt vad 
politiken vill. Samt att man ser över så att man säkerställer att man följer LSS lagar i texten.

Anders Holmensköld (M): Ärendet avgörs idag. 

Beslutsunderlag
Policy för framtidens LSS-boende
Beredningsskrivelse

Förslag till kommunfullmäktige
Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas.

__________
Ancy Wahlgren (UP) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga
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Anteckning Beredningsskrivelse – Policy för framtidens LSS-boende (Dnr KS2022-0840-1) 

 

Sverigedemokraterna anser att framställningen i ett remissvar från FUB och Folkhälsorådet inte har 
tillvaratagits på ett bra sätt. Där finns också en skrivning som uppfattas som att det är föräldrar till 
barn med funktionshinder som har ett krav på sig att söka bostad i kommande vuxenliv. 

Det har också kommit till vår kännedom om att beredningen inte jobbat på ett demokratiskt sätt 
under framställningen av denna policy.  

Av detta skäl kommer vi att i kommande Kommunfullmäktige att yrka på återremiss av förslaget.  

 

 

 

Sverigedemokraterna 

Greger Plannthin Morgan Carlsson 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 27 (48)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 165/2022

Beredningsskrivelse - Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och 
Service
till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning.
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för 
att
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara,
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör 
olika
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika
verksamheter.

Yrkanden
Ancy Wahlgren (UP): Ärendet återremitteras för att ge alla i beredningen möjlighet att arbeta 
med denna policy och göra de justeringar som behövs för att den ska bli tydligt vad 
politiken vill. Samt att man ser över så att man säkerställer att man följer LSS lagar i texten.

Anders Holmensköld (M): Ärendet avgörs idag. 

Beslutsunderlag
Policy för framtidens LSS-boende
Beredningsskrivelse

Förslag till kommunfullmäktige
Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas.

__________
Ancy Wahlgren (UP) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 62/2022

Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)

Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning.
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för 
att
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara,
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör 
olika lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika
verksamheter.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Remissyttrande:”Framtidens LSS-boende i Kungälv”
Policy- Framtidens LSS-boende
Protokollsutdrag- Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)
Förvaltningens bedömning

Utskottet ajournerar sig mellan kl.16:45 och kl.16:55.

Förslag till Kommunfullmäktige
            Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas.

__________
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

5/5/2022

KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs 
kommun

Diarienummer:

KS2022/0868-1

Instans:

Kultur- och fritidsberedningen

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun

I Kultur- och fritidsberedningens arbetsordning framgår att beredningen ska jobba med 
besöksnäringens långsiktiga styrdokument. 

Beredningen har tagit del av underlag från Göteborgs stad, Västsvenska turistrådet och regionen 
med flera, även agenda 2030 har inkluderats i underlaget.

Beredningens rekommendation:

Det övergripande målet för arbetet med besöksnäringen är att öka dess ekonomiska omsättning. 
Detta till gagn för kommunens invånare och näringsliv. Beredningen föreslår att omsättningen 
fördubblas till 2035.

Arbetet ska ske inom ramen för hållbarhetsklivet som tagits fram at turistrådet i Västsverige.
Det betyder:

a. Bra för besökare och dem som bor i Kungälv
b. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
c. Fler besökare när och där det inte är fullt
d. Fler heltidsjobb och mer robust verksamhet

Förslag till kommunfullmäktige
1. Beredningsskrivelsen antas i sin helhet.
2. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla arbete med 

besöksnäringen i enlighet med beredningens skrivelse. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen

 

För kännedom till:  
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Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun 2(2)

Datum

5/5/2022
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se 
 

www.kungalv.se 
 
 
 

           Förvaltningens bedömning 
 

Sid 1 (1) 
 
 

 
   

  
  

 
 

Handläggarens namn 
Mats Mikulic / Pia Jakobsson 

2022-05-05 

 
 

 

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun (Dnr 
KS2022/0868-1) 
Juridisk bedömning  
Enligt 2 kap 1 § kommunallagen får kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse 
som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar. Av 8 § framgår 
att kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen.  
 
Beredningsskrivelsen är allmänt hållen och anger det övergripande målet för besöksnäringen. Det 
ligger inom ramen den kommunala kompetensen att allmänt vidta åtgärder för att stärka 
besöksnäringen i kommunen. Lagligheten av de åtgärder som avses att vidtas inom ramen för 
arbetet måste emellertid prövas i varje enskilt ärendet.  

Ekonomisk bedömning 
Det övergripande målet för besöksnäringen är att fördubbla dess ekonomiska omsättning till 2035. 
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla arbete med besöksnäringen i 
enlighet med beredningens skrivelse.  
 
I Budgetdirektivet för 2022 har inga nya ekonomiska resurser tillförts till frågan. Arbetet med 
utvecklingen av besöksnäringen får därför ske med befintliga medel. 
 

 
 
Mats Mikulic Pia Jakobsson   
kommunjurist ekonomichef 
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 166/2022

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun (Dnr 
KS2022/0868)

I Kultur- och fritidsberedningens arbetsordning framgår att beredningen ska jobba med
besöksnäringens långsiktiga styrdokument.

Beredningen har tagit del av underlag från Göteborgs stad, Västsvenska turistrådet och 
regionen
med flera, även agenda 2030 har inkluderats i underlaget.

Beredningens rekommendation:
Det övergripande målet för arbetet med besöksnäringen är att öka dess ekonomiska 
omsättning.
Detta till gagn för kommunens invånare och näringsliv. Beredningen föreslår att 
omsättningen
fördubblas till 2035.

Arbetet ska ske inom ramen för hållbarhetsklivet som tagits fram at turistrådet i Västsverige.

Det betyder:
a. Bra för besökare och dem som bor i Kungälv
b. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
c. Fler besökare när och där det inte är fullt
d. Fler heltidsjobb och mer robust verksamhet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun
Bilaga Förvaltningens bedömning

Förslag till kommunfullmäktige
1. Beredningsskrivelsen antas i sin helhet.
2. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla arbete med besöksnäringen i 

enlighet med beredningens skrivelse. 
__________
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 166/2022

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun (Dnr 
KS2022/0868)

I Kultur- och fritidsberedningens arbetsordning framgår att beredningen ska jobba med
besöksnäringens långsiktiga styrdokument.

Beredningen har tagit del av underlag från Göteborgs stad, Västsvenska turistrådet och 
regionen
med flera, även agenda 2030 har inkluderats i underlaget.

Beredningens rekommendation:
Det övergripande målet för arbetet med besöksnäringen är att öka dess ekonomiska 
omsättning.
Detta till gagn för kommunens invånare och näringsliv. Beredningen föreslår att 
omsättningen
fördubblas till 2035.

Arbetet ska ske inom ramen för hållbarhetsklivet som tagits fram at turistrådet i Västsverige.

Det betyder:
a. Bra för besökare och dem som bor i Kungälv
b. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
c. Fler besökare när och där det inte är fullt
d. Fler heltidsjobb och mer robust verksamhet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun
Bilaga Förvaltningens bedömning

Förslag till kommunfullmäktige
1. Beredningsskrivelsen antas i sin helhet.
2. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla arbete med besöksnäringen i 

enlighet med beredningens skrivelse. 
__________
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 KULTUR- OCH 
FRITIDSBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

§24/2022 

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun 
 (KS2022/0868)   

I Kultur- och fritidsberedningens arbetsordning framgår att beredningen ska jobba med 
besöksnäringens långsiktiga styrdokument.  

Beredningen har tagit del av underlag från Göteborgs stad, Västsvenska turistrådet och 
regionen med flera, även agenda 2030 har inkluderats i underlaget. 

Beredningens rekommendation: 

Det övergripande målet för arbetet med besöksnäringen är att öka dess ekonomiska 
omsättning. Detta till gagn för kommunens invånare och näringsliv. Beredningen föreslår att 
omsättningen fördubblas till 2035. 

Arbetet ska ske inom ramen för hållbarhetsklivet som tagits fram at turistrådet i Västsverige. 
Det betyder: 
a. Bra för besökare och dem som bor i Kungälv 
b. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
c. Fler besökare när och där det inte är fullt 
d. Fler heltidsjobb och mer robust verksamhet 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Beredningsskrivelsen antas i sin helhet. 
2. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla arbete med besöksnäringen i 

enlighet med beredningens skrivelse.  
__________ 
 
 

 Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

 

 För kännedom till  
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Datum

3/31/2022

BEREDNINGEN FÖR 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Beredningsuppdrag, BSU – Kartlägga framtidens 
infrastrukturbehov, förslag till kommunal 
infrastrukturplan

Diarienummer:

KS2019/0191-13

Instans:

Beredningen för samhälle och utveckling

Infrastrukturplan - Vision 2050

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i 
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett 
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att 
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida 
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning. 
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional 
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle och 
utveckling.

Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 
antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

Beredningen för samhälle och utveckling

Expedieras till: Anders Holm/SoU
Mikael Svensson /TGP
Nämndsekreterare

För kännedom till:  
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 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE 
OCH UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 31/2022 

Beredningsuppdrag, BSU – Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan 
 
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i 
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett 
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att 
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida 
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning. 
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional 
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle och 
utveckling. 
 
Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 
antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse Infrastrukturplan - Vision 2050 
Infrastrukturplan – Vision 2050 

 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas. 
2. Beredningsuppdraget anses slutfört. 

 
__________ 
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1. Inledning 
Den nationella och regionala transportplaneringen är grunden för kommunens 
utvecklingsmöjligheter men det saknas idag en övergripande 
transportinfrastrukturplan i Västra Götalandsregion ”VGR”. I den regionala 
systemanalysen lyfts de viktigaste funktionerna för regionens transportinfrastruktur 
med tillhörande strategier. Den vägledning som finns är bland annat Målbild för tåg 
2035 och Målbild för koll 2035.  

Översiktsplanens (ÖP 2010) ingång är att framtida markanvändning ska stärka 
underlaget för kollektivtrafik, för att möjliggöra en mer långsiktigt hållbar, klimat- och 
miljöanpassad utveckling av bebyggelsestruktur och transportsystem. 
Bebyggelseutveckling ska i första hand ske i orterna längs E6 och Södra 
Bohusbanan, d v s kommunens huvudstråk. Samordning av transportsystemet och 
bebyggelse är av stor vikt för ett ökat kollektivtrafikresande. 

2. Relation till andra styrdokument 
Dokumentet kan ses som ett underlag till kommande revidering av Översiktsplanen 
(ÖP) 2010. 

3. Syfte 
Beredningen för Samhälle och utveckling har haft i uppdrag att kartlägga framtidens 
infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal infrastrukturplan och återkomma till 
kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i december 2020. Beredningens 
horisont är satt till 2050. 

 

4. Mål och viljeinriktning 
Avsaknaden av en övergripande inriktning för transportsystemet i regionen samt 
invänta revidering av ÖP 2010, är visionsdokumentets inriktning att beskriva en ny 
vision om hur framtida transportsystem kan komma se ut och med en uppskattad 
ekonomisk bedömning. Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt 
i regional transportinfrastrukturplan sedan år 2010 samt att dokumentet kan ses som 
ett underlag till kommande revidering av ÖP 2010. 

 

5. Mål för transportplanering    
I detta kapitel beskrivs en kortversion av de mål som är utgångspunkter för 
bland annat transportplaneringen.  

5.1 Globala Hållbarhetsmål  
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FN beslutade om en 
Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, med 17 
globala mål.  
Aktuellt  
för transportplaneringen 
är mål nr 11 Hållbara 
städer och samhällen -  
Hållbar stadsutveckling 
omfattar hållbart 
byggande och hållbar 

planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, 
transporter med mera.  
 
 

5.2 Nationella transportmål 
 

Övergripande mål: Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 
 
Funktionsmål: Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov. 

 
Hänsynsmål: Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra 
till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås 
samt bidra till ökad hälsa. 
 
 

5.3 Regionala ställningstaganden 

Vision Västra Götaland – Det goda Livet är den övergripande vision följt av 
analyser och program enligt figur nedan.  
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Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland beskriver kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling fram till år 2025. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens 
marknadsandel ska öka för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region.  
 
Klimatstrategi för Västra Götaland pekar ut sex fokusområden för skapandet av 
hållbar tillväxt för regionen. Prioritering 2, 3 och 4 avser transportsystemet; 2: 
Effektiva godstransporter – grön logistik, 3: Effektiva persontransporter – mobilitet 
och 4: Alternativa drivmedel och effektivare fordon samt sjöfart.  
 
Enligt Godstransportstrategi för Västra Götaland ska Västra Götaland fortsätta 
utvecklas som högklassig och hållbar transport- och logistikregion både nationellt och 
internationellt.  
 
Målbild tåg 2035 är ett förslag till målbild för tågtrafiken i Västsverige fram till år 2035. 
Tågtrafiken är det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem 
och växande arbetsmarknadsregioner i regionen.  
Cykelstrategin innehåller visioner och mål ska utgöra ett stöd i arbetet med att 
planera, prioritera och bygga ut cykelvägar i länet.  
 
Målbild Koll2035 beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande 
storstadsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille ska utvecklas fram till år 2035. 
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Göteborgsregionens strukturbild är en överenskommelse om ett gemensamt 
ansvar för en långsiktigt hållbar regional struktur. Strukturbilden visar på samspelet 
mellan kärnan (centrala Göteborg) det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken för infrastruktur, kustzonen, de gröna kilarna och Göta älv. 

 
I framtagen strukturbild fastslås huvudstråk för regi-
onens utveckling som utgör ryggraden i 
Göteborgsregionen. I ett av regionens huvudstråk 
innefattar Bohusbanan och E6 som utgår från 
Regionens kärna, Göteborg.  

Utvecklingen av huvudstråken i regionen ska ske 
med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och 
regiontågstrafik. I stationslägen är det särskilt 
attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar 
för gång- och cykel, etablera handel-, service och 
arbetsplatser med ett större upptagningsområde än 

den egna orten. 

 

 

5.4 Kommunala ställningstaganden 

Kommunfullmäktiges strategiska mål  
Kommunfullmäktiges strategiska mål nr 6 En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation i hela kommunen och 7 Att underlätta för invånare 
och företag som vill reducera klimatutsläppen berör transportplanering. 
 
Översiktsplan  
I översiktsplanen säger att bland annat att ny bebyggelse främst ska utvecklas på 
platser som har förutsättningar för kommunal service, bra kollektivtrafik och 
miljöanpassade avloppslösningar. 

  
Trafikplan 2017 
Trafikplanen är en även konkretisering av översiktsplanen där den övergripande 
trafikrelaterade inriktningen är att ny bebyggelse ska stödja, och stödjas av, god 
kollektivtrafik. Under Trafikplanen finns handlingsplaner för respektive trafikslag 
där det görs mer fördjupning. Plan för Konkurrenskraftig kollektivtrafik, Plan för 
Smart och effektiv parkering och plan för Attraktiva gång och cykelstråk 
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6. Transportsystemet i Kungälv 

I samband med ÖP 2010 arbetades det fram en vision 2020 för transportsystemet 
och viktiga väglänkar för det framtida transportsystemet. 

   

I ÖP 2010 beskrivs infrastrukturåtgärder i transportsystem i strukturbild 2020, vilka är 
Väg 168 Ekelöv-Kareby, Väg 168 Tjuvkil, Södra Bohusbanan (mötesspåret i Grohed, 
Uddevalla), GC-vägar längs med statligt vägnät och ökad framkomlighet för 
kollektivtrafiken. I samverkan med VGR och Trafikverket lyftes aktuella alla åtgärder 
med redan i regional transportinfrastruktur plan 2010–2019 med en 
genomförandeplan inom planperioden. VGR är planupprättare tillika beställare och 
Trafikverket är utförare.  Kungälv resecentrum planerades in i regional 
transportinfrastruktur plan 2014–2025. 

Vad är nu statusen för objekten år 2020? 

Vägobjekten på väg 168, Kareby- Ekelöv och Tjuvkil är fortfarande i 
planeringsskedet.  

Ekelöv-Kareby är i ett omstartskede pga. resurs- och kostnadsskäl. Beslut om ny 
korridor planeras under år 2021 och väglänken planeras att färdigställas till år 2029.  

Tjuvkil är först nu i granskningsskede pga. bland annat resursskäl och 
planeringsutmaningar. Dock är tillhörande detaljplan överklagad och objektet är 
framflyttad till cirka år 2026.  

Åtgärder för kollektivtrafiken är genomförda enligt plan, nytt mötesspåret i Grohed på 
Södra Bohusbanan färdigställdes år 2020, perrongförlängningar i Kode och Ytterby 
färdigställdes år 2016 och kollektivtrafikkörfält mellan Angeredsbron (Göteborg) och 
Kungälv Resecentrum, är merparten färdigställd. Fler åtgärder för bland annat Södra 
Bohusbanan och framkomligheten för kollektivtrafiken på Väg 168 (Ytterby och 
Kungälvs motet) är hittills inte prioriterade av regionen eller Trafikverket. Nytt 
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Resecentrum i Kungälv invigdes år 2018, ett samverkansprojekt mellan kommun, 
Regionen och Västtrafik. 

Utbyggnaden av cykelbanor är enligt kommunalplanering och följande sträckor är 
färdigställda, Kungälv-Diseröd, Ullstorp-Kareby-Kode, Risby-Vävra, Tega-Kärna, och 
Stället-Risby. Kvarstående sträckor är Vävra-Tjuvkil planeras till år 2022/23 och 
Kode-Kommungräns norr planeras till tidigast år 2025. 

7 Vision 2050 
Regionen växer framför allt i Göteborgsregionen och behovet av fler bostads- och 
verksamhetsområden ökar. Vilket sin tur generera fler resenärer, mer trafik och mer 
gods i regionen. Samtidigt som arbetsmarknadsregionen växer och fler söker sig till 
kustbandet i Södra Bohuslän som permanentboende och/ eller fritidsboende. 

Kungälv är med sin lokalisering tydligt sammankopplad med Göteborgsregionen och 
är en del av arbetsmarknaden i regionen. Tillväxten inom kommunen i närtid som på 
längre sikt kommer ställa nya krav att befintlig infrastruktur används effektivt. I 
kombination med kommunala, regionala och nationella mål om ökad hållbarhet inom 
miljö, transport och bebyggelse finns ett behov av att tänka efter, och även tänka 
nytt, kring hur trafiken ska planeras såväl som i och utanför kommunen. Kommunens 
bostads- och näringsutveckling kommer att efterfråga ett väl utbyggt transportsystem 
inom regionen men också nationella kopplingar mot kontinenten. 

I ÖPs strukturbild 2050 finns långsiktiga infrastrukturidéer i ett regionalt perspektiv. 

 

I strukturbild 2050 pekar på vikten av 
att ett robust transportsystem och 
främja för kommunens utveckling 
som fler bostäder och verksamheter i 
stråk med god framkomlighet för 
kollektivtrafiken. 

I ÖPs utblick lyfts sårbarheten fram i 
regionens huvudstråk, där det endast 
finns en koppling över Göta älv och 
enkelspår på Södra Bohusbanan.  

Samt att anslutande stråk i 
kommunen från både väst och öst 
ansluts till en anslutningspunkt till 
huvudstråket. 

ÖPs långsiktiga förslag är fler kopplingar över älven - Alelänk och Kornhallslänk, fler 
spår på Södra Bohusbanan och fler trafikplatser på E6. 

Vision 2050 är en bild på alternativa infrastrukturförslag som är viktiga i ett större 
regionalt perspektiv vilka kan bidra till ökad robusthet för såväl kollektivtrafik som 
gods- och fordonstrafik i framtida transportsystem i regionen och i kommunen. 
Visionens förslag är höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg, ”Skytrain” längs 
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med kustbandet mellan Göteborg, Kungälv och Lysekil, kustförbindelse för 
persontrafik mellan Tjörn och Kungälv (Marstrand). Ett kompletterande 
spårvagnsspår mellan Kungälv och Göteborg (Kärra), samt ÖPs tvärförbindelser över 
älven - Alelänk och Kornhallslänk.   

 
Figur: Vision 2050.   
 

Numreringen enligt bild, i prioriteringsordning  

6. Utreda möjligheten för en ny koppling över Nordre älv - Kornhallslänken. 

7. Samverka och verka för att möjligheten för ett alternativ till Jordfallsbron (v 587) 
men en ny koppling -Alelänken. 

1. Planläggning för en höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg som läggs i 
anslutning till huvudstråket.   

3. Se på möjligheterna för en kustförbindelse med personfärja mellan Tjörn och 
Kungälv (öarna i Marstrand) 

5. Följa upp och utreda möjligheterna att kunna ansluta med ett 
spårvagnsspår/skytrain el dyl. mot Göteborg i framtiden.  

2. Utreda efterfrågan av en ”Skytrainbana” längs med kustbandet mellan Göteborg 
och Lysekil med en koppling via Kungälv i väst.  

4. Har utgått 

 

8 Ekonomisk bedömning 
Den ekonomiska bedömningen ger en överblick på kostnaden för respektive förslag. 
Bedömningen är baserad på ekonomiska inriktningstal på kilometerkostnad för att 
anlägga järnväg/skytrain eller spårvagnsspår eller väg. Medan för personfärja är 

Vision 2050 



41/22 Infrastrukturplan - Vision 2050 - KS2019/0191-13 Infrastrukturplan - Vision 2050 : Infrastrukturplan Vision 2050

  

 
10 

 

inriktning att tjänsten köps in vilket innebär en kostnad för årlig driftkostnad, 
exempelvis 5 årsavtal. 

Kostnaden för respektive infrastrukturförlag är baserad på den uppskattade sträckan 
som ligger inom kommunens gränser.  Ingen hänsyn är tagen till hela sträckan 
mellan målpunkterna till exempel Kungälv-Alingsås. 

 

 

Figur visar beräknade förslag som redogörs i tabellen 

Nr4 Linbanan har utgått då prioritet ligger på förbindelse Ale-Kungälv 

 

9 Prioriteringsordning  
Kommunens prioriteringsordning mellan befintliga och nya infrastrukturobjekt kan beskrivas 
på följande sätt. Objekten A till C är med i ÖP 2010 och Trafikverket har antingen påbörjat 
vägplan eller inte prioriterat objektet. Objekten D och E är med i ”utblick 2050” i ÖP 2010 och 
är inspelade till Trafikverket, GR och regionen sedan några år tillbaka men inte prioriterade.  
Övriga objekt (F till L) är nya och planeras att arbetas in i kommande revidering av 
översiktsplan. 

A. Väg 168, Ekelöv-Kareby – I ÖP 2010 och i regional plan år 2010  

B. Väg 168, Tjuvkil – I ÖP 2010 och i regional plan år 2010   

C. Södra Bohusbanan – I ÖP 2010 och i regional plan år 2010  

E. Kornhallslänk – I ÖP 2010 och är inspelad till regional plan år 2018   

D. Alelänk - I ÖP 2010 och är inspelad till regional plan år 2018 

F. Skagerrakbanan – är ett samarbete mellan Bohusläns kommunerna sedan år 2019 

H. Personfärja mellan Tjörn och Kungälv (öarna i Marstrand) 

I. Spårvagnsspår/skytrain mot Göteborg i framtiden. 

G. Kustbanan/skytrain mellan Göteborg och Lysekil via Kungälv i väst.  
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10. Levandegöra 
Dokumentet kommer att spridas till berörda handläggare samt publiceras på 
hemsidan med övriga styrdokument. 

 

7 Uppföljning 
Vision 2050 kommer att arbetas in i revideringen av ÖP och nya objekt i 
transportsystemet kommer att integreras med bebyggelse- och 
näringslivsutvecklingen i kommunen. Parallellt behöver en kontinuerlig samverkan 
ske med VGR, GR, Trafikverket och grannkommuner. Den regionala samverkan är 
en förutsättning för att möjliggöra för fler kompletterande nationella/ regionala 
infrastrukturlösningar för transportsystem.  

I pågående revidering för nationell transportinfrastruktur plan 2022 – 2033 kan Södra 
Bohusbanan bli aktuell med kapacitetåtgärder som mötesspår och 
perrongförlängningar i bland annat i Kode och Ytterby. I den i regional 
transportinfrastruktur plan 2022–2033 sker det en uppdatering för vägobjekten på 
väg 168 (Tjuvkil och Ekelöv-Kareby) samt ett nytt namngivet objekt 
”Marstrandsfärjan”. Gång och cykelbana Kode - kommungräns i norr (väg 574) 
delfinansieras i regional plan 2022–2033 och med bidrag från Väst svenskapaket. 

Under 2021/22 kommer förvaltningen fortsätta samverkan för: 

• att Södra Bohusbanan blir ett namngivet objekt i nationell plan 2022–33.   

• att göra nationella och regionala inspel på brister för att öka robustheten i 
transportsystemet inom kommunen, exempelvis saknade tvärförbindelser, utbyggd 
kollektrafik med mera. 

• att bidra och samverka för att möjliggöra för Skagerrakbanan. 

• att vara med och bidra till att Marstrandsfärjan får eldrift. 

• att nya objekt kommer att beskrivas mer ingående kommande revidering av 
översiktsplanen. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-07
Sida 21 (24)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 83/2022

Infrastrukturplan - Vision 2050 (Dnr KS2019/0191)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning.
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle 

och
utveckling. Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – 
Vision 2050 antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Infrastrukturplan - Vision 2050
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag BSU- Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan - Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Infrastrukturplan Vision 2050

Förslag till kommunfullmäktige
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

__________
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Anteckning Infrastrukturplan – Vision 2050 (Dnr KS2019/0191–13) 

Sverigedemokraterna anser att den främsta prioritering av infrastruktursatsning bör ligga på att få till 
en betydligt effektivare överfart vid Kornhall över Nordre älv.  

Idag byggs det väldigt frekvent med nya bostäder i Kärna, Tjuvkil, Lycke och vidare ut till Marstrand 
som exempel. Den befintliga färjan har inte den kapaciteten att klara rusningstrafiken morgon och 
eftermiddag och utgör en av tre möjliga överfarter från Kungälvs kommun till Göteborgs kommun.   

 

Sverigedemokraterna 

Greger Plannthin Morgan Carlsson 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 24 (48)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 163/2022

Infrastrukturplan - Vision 2050 (Dnr KS2019/0191)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning.
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle och
utveckling.

Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – Vision 2050
antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Infrastrukturplan - Vision 2050
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag BSU- Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan - Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Infrastrukturplan Vision 2050
Bilaga Protokollsutdrag - Infrastrukturplan - Vision 2050 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

__________
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 24 (48)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 163/2022

Infrastrukturplan - Vision 2050 (Dnr KS2019/0191)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning.
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle och
utveckling.

Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – Vision 2050
antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Infrastrukturplan - Vision 2050
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag BSU- Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan - Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Infrastrukturplan Vision 2050
Bilaga Protokollsutdrag - Infrastrukturplan - Vision 2050 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

__________
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-07
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 83/2022

Infrastrukturplan - Vision 2050 (Dnr KS2019/0191)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning.
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle 

och
utveckling. Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – 
Vision 2050 antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Infrastrukturplan - Vision 2050
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag BSU- Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan - Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Infrastrukturplan Vision 2050

Förslag till kommunfullmäktige
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

__________
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Tjänsteskrivelse
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Sid 1 (6)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-06-23

Handläggarens namn
Dan Gorga

2022-04-29

Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr
KS2022/0331-8)

Sammanfattning

Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till dagens
avfallshantering och ändringar i lagstiftningen samt för att kunna möta de nya avfallstjänster
som erbjuds via avfallstaxan för 2022.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för
allmänheten under perioden 25 mars - 24 april 2022. Förvaltningen har inte mottagit några
invändningar eller synpunkter mot förslaget.

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse).

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter
från 1 augusti 2022.

Juridisk bedömning

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter
som kommunen har meddelat med stöd av miljöbalken 15 kap.

Enligt miljöbalken 15 kap ska även ändringar i avfallsföreskrifterna ställas ut för
allmänheten under minst fyra veckor innan förslaget antas av kommunfullmäktige, om de
inte berör ett mindre antal fastighetsägare eller annars är av begränsad omfattning.
Kommunen ska informera på sin webbplats före utställningens början. Informationen ska
innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid
och till vem som
synpunkter ska lämnas. Innan de reviderade avfallsföreskrifterna antas ska de synpunkter
som kommit fram vid samrådet och granskningen beaktas.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för
allmänheten under perioden 25 mars - 24 april 2022. Allmänheten har kunnat granska
förslaget på kommunens hemsida, Kundcenter i Stadshuset och på Kungälvs bibliotek.
Förvaltningen har inte mottagit några invändningar eller synpunkter mot förslaget.
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Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Varje kommun är skyldiga att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av 
två dokument: avfallsföreskrifter och avfallsplan. Av avfallsföreskrifterna framgår vilka 
skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter 
om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, 
farlighet etc. Nuvarande renhållningsordning antogs av Kommunfullmäktige den 10 
september 2015 och började gälla från och med 1 oktober 2015. 

Sedan senaste uppdatering av avfallsföreskrifterna 2015 har kommunen upphandlat samtliga 
avfallstjänster i kommunen. Detta har medfört att avfallstaxa har behövt justeras och flera 
nya avfallstjänster har tillkommit. Under 2020 beslutades om ändringar av 
avfallslagstiftningen i miljöbalken och om en ny avfallsförordning. Syftet är bland annat att 
genomföra reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i 
miljöbalken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft den 1 augusti 
2020.

För att spegla avfallstaxa för 2022 och kunna möta dessa nya avfallstjänster, samt 
ändringarna i lagstiftningen behöver nuvarande avfallsföreskrifter revideras. Några delar av 
avfallsföreskrifterna har blivit inaktuella och föreskrifterna är i behov av uppdatering. 
Sedan den senaste uppdateringen av avfallsföreskrifterna har en del lagstiftning ändrats eller 
kommer att ändras, bland annat lagstiftning rörandes ansvar för tidningar och bygg- och 
rivningsavfall, samt lagstiftningens definition av kommunalt avfall.

Nuvarande avfallsplan berörs inte av denna revidering.  

Verksamhetens bedömning
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram av Renhållningsenheten i samarbete 
med berörda från Miljöenheten. Samrådsmöte kring förslaget har hållits med fastighetsägare 
och berörda myndigheter. Avfallföreskrifterna har även ställs ut för allmänheten, på 
kommunens hemsida, i Stadshuset och på Kungälvs bibliotek. Det har inte inkommit några 
synpunkter på förslaget till reviderade avfallsföreskrifter under utställningstiden 25 mars till 
24 april. 

Revideringen har gjorts utifrån Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter som de flesta 
kommuner använder. Laghänvisningarna är korrigerade samt benämningen ”hushållsavfall” 
har ersatt med ”avfall under kommunalt ansvar”. I förslaget till föreskrift ligger fokus på 
avfall inom det kommunala ansvaret, det vill säga ett tydligare fokus på avfall under 
kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall från verksamheter. 

Revideringen kommer inte påverka den enskilde i någon större omfattning eller hur 
avfallshanteringen utförs idag. I förslaget till reviderade avfallsföreskrifter föreslås dock att 
utsortering av matavfall ska ske för hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse), via 
hemkompostering eller via kommunens insamlingssystem. Detta för att uppfylla krav i 
kommande lagstiftning inom matavfall. 
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Övergripande sammanfattning av gjorda ändringar
Strukturen i de reviderade avfallsföreskrifterna har ändrats så att det bättre passar Avfall 
Sveriges mall. Paragrafer har fått nya nummer och hänvisningar till lagrum har uppdaterats. 
Begreppet ”hushållsavfall” har tagits bort och ersatts med ”avfall under kommunalt ansvar”. 
En ny bilaga 2 har tagits fram som beskriver hämtningsintervall för avfall (beskrevs tidigare i 
22 §). Strukturen i bilaga 1, som beskriver hur sortering och avlämning ska ske, har 
förändrats. Nu beskrivs detta i tabellform, bland annat krav på utsortering, krav på 
emballering och instruktioner för hämtning och lämning. 

Förändringarna utifrån nuvarande avfallsföreskrifter kan utläsas av bilaga 2 till 
tjänsteskrivelsen. Gulmarkerad text innebär att texten har skrivit om och struken text har 
tagits bort i de nya avfallsföreskrifterna. 
 
Följande är exempel på större förändringar i förslaget till nya avfallsföreskrifter:

- Nya begrepp ersätter begreppet hushållsavfall. I och med ändringar i miljöbalken 
försvinner begreppet hushållsavfall och ersätts med en lista med olika avfallsslag som 
kommunen ansvarar för. I förslaget till föreskrifter har begreppet ”hushållsavfall” ersatts 
med ”avfall under kommunalt ansvar”. 

- Nya sorteringskrav och förändrat ansvar för bygg- och rivningsavfall. I miljöbalken 
införs nya sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall och ansvaret för det som inte 
uppstår i yrkesmässig verksamhet läggs på kommunen. Föreskrifterna har uppdaterats för 
att spegla denna förändring. 

- Nya regler för farligt avfall från verksamheter på återvinningscentralerna.  
Kommunstyrelsen har beslutat att inte längre ta emot farligt avfall från verksamheter på 
kommunens återvinningscentraler. Verksamheter hänvisas i stället till företag som tar 
emot avfallet. 

- Kommunens informationsansvar om förebyggande. I de nya lagar som rör 
avfallsområdet har kommunerna fått i uppdrag att informera om att förebygga avfall till 
hushåll och verksamheter som har avfall under kommunalt ansvar.

- Tömningsintervall för sluten tank har införts, en gång per år
- Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april – v.39, 

september) tillhandahålls enligt de intervall som framgår av avfallstaxan. 
- Hämtning vid tillfälliga evenemang har tagits bort. 
- Hämtning av trädgårdsavfall, har ändrats till perioden april till november varannan 

vecka, från april till oktober och hämtning en gång per månad. 
- Avfall från oljeavskiljare och hur sortering och avlämning ska ske har tillkommit.
- Flera avfallstyper som ska sorterats ut har lagts till i bilaga 1, föreskriftsbilaga för 

sortering och lämning av avfall.
- Hämtning av tidningar och elektronikbox har lagt till.
- Utsortering av matavfall ska ske för hämtningsområde 2.
- Eget omhändertagande av slam, längre tömningsintervall för avloppsanläggning, sluten 

tank och fosforfälla har justerats och förenklats. 
- Testområde har lagts till, efter samråd med Miljö- och byggnadsnämnden får andra 

hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem än vad som anges i dessa föreskrifter 
tillämpas under, testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot 
medborgarna.
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- Renhållningsenheten har ersatts av kommunen, miljöenheten har ersatt med miljö- och 
byggnadsnämnden.

- Information och upplysningar om exempel vart blanketter finns har tagits bort. Sådan 
information kan lämnas i informationsbroschyr eller dylikt som kommunen kan ha på 
hemsidan eller dela ut till hushållen. Sådan information bör vara detaljerad, 
mottagaranpassad och uppdaterad, vilket inte medges av de beslutsformer som krävs för 
föreskrifterna och bilagor till dessa. Bilagor till föreskrifterna är en del av dessa och 
beslut ska tas i kommunfullmäktige för avfallsföreskrifterna i sin helhet, inklusive 
bilagor. 

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägare. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse), där det ställs 
krav på utsortering av matavfall, via hemkompostering eller via kommunens 
insamlingssystem. Detta för att uppfylla krav i kommande lagstiftning inom matavfall. 

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter 
från 1 augusti 2022. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Avfallsföreskrifterna påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för 
invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. 

Av avfallsföreskrifterna framgår hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet 
och vilka fastighetsinnehavare som omfattas. Genom avfallsföreskrifterna kan den lokala 
avfallssituationen påverkas, föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur 
avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. Med hjälp av avfallstaxa och vad som anges i 
föreskrifterna ges en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering 
av matavfall, förpackningar och tidningar.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Avfallsföreskrifterna berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 kan ha 
anknytning till föreskrifterna.  

Genom avfallsföreskrifterna kan den lokala avfallssituationen påverkas, föreskrifterna 
innehåller bland annat bestämmelser om hur avfalls ska sorteras, förvaras och hämtas. Med 
hjälp av avfallstaxa och vad som anges i föreskrifterna ges en tydlig återkoppling till 
hushållen genom att uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13
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Kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Kungälvs kommuns renhållningsordning. 
Enligt 

15 kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och 
de 

föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. 
Av avfallsföreskrifterna framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet 

och 
vilka fastighetsinnehavare som omfattas. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse), där det ställs 
krav på utsortering av matavfall, via hemkompostering eller via kommunens 
insamlingssystem. Detta för att uppfylla kommande lagstiftning inom matavfall.  

I miljöbalken införs nya sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall och ansvaret för det som 
inte uppstår i yrkesmässig verksamhet läggs på kommunen. Detta innebär att kommunen ska 
kunna ta emot bygg- och rivningsavfall från hushållen, vilket är en förenkling jämfört med 
tidigare lagstiftning. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Förslaget bedöms inte påverka medarbetarperspektivet.

Ekonomisk bedömning

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna som innebär 
ökade kostnader.

Förslag till beslut

Avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från och med den 
1 augusti 2022.

Avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§241/2015) och
Renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 
(§151/2020) upphör att gälla från och med den 31 juli 2022.

Renhållningsordning för Kungälvs kommun innehållande; antagna Avfallsföreskrifter och 
tidigare antagen Avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030” av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§151/2020) antas att gälla 
från och med den 1 augusti 2022.

Anders Holm Sofia Samuelsson
Sektorchef Enhetschef Renhållning
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Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Kommunal renhållningsordning 
Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 
kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Kungälvs kommuns renhållningsordning. Enligt 15 
kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. 
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder 
för att minska avfallets mängd och farlighet. 
 

1. Inledande bestämmelser 
Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Kungälvs kommun. 
 
Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används begrepp med de betydelser som anges 
nedan: 
 

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall 
som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 
1–6 punkterna. 
a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under 

kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 
b. Med kärl och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får 

läggas i kärl eller säck. 
c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck 
eller kärl, underjordsbehållare eller sopsug. 

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet 
med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår 
vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs 
med en avfallskod markerad med en asterisk (*), 

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning.  

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under 
kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar 
ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller 
livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. 
Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men 
ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före 
detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det 
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avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall 
och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 
kärl- och säckavfall. 

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från 
bygg- och rivningsarbeten. 

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet 
avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. 

l. Med returpapper avses tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande produkter av papper.  

 
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Kommunstyrelse. 
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Miljö- och byggnadsnämnd. 
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, säckhållare, 

latrinbehållare eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar. Tankar och brunnar för slam, spillvatten, fett etc. räknas inte som 
behållare. 

7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 
25 personekvivalenter om anläggningen endast används för a) hushållspillvatten eller 
spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten och, b) latrin 
från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar. 

8. Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlings- och 
behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall 
som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier och 
läkemedel.  

9. Med återvinningscentral menas kommunens mottagningscentral för grovavfall, bygg- och 
rivningsavfall under kommunalt ansvar och trädgårdsavfall. Avfall som kan lämnas på 
återvinningscentralen är exempelvis metallskrot, elavfall och trasiga möbler. 

10. Med dragväg menas avståndet mellan behållaren, anläggningen eller avfallsutrymmet 
och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen 
flyttar avfallet. Anges som gångväg eller slanglängd i avfallstaxan. 

11. Avfallsföreskrifter: Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna 
fastställer bl.a. vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. 
Avfallsföreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplanen i en renhållningsordning som 
varje kommun enligt miljöbalken ska ha. 

12. Avfallskvarn: Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa 
med avloppsvattnet ut på kommunens ledningsnät eller samlas upp i tank. 

13. Avfallsplan: Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering och åtgärder för att nå målen. 

14. Fettavskiljare: Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från 
lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet 
och bl.a. kunna förorsaka stopp. Fettavfallet omfattas av kommunens 
bortforslingsansvar. 
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15. Flerfamiljshus: Fastighet med mer än två lägenheter.  
16. Fritidsboende: Boende där fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är folkbokförd 

på annan fastighet. 
17. Hushåll: En familj eller ett gemensamt boende bestående av en till fem personer. Hushåll 

med fler än fem personer innebär normalt större eller fler behållare än vad som normalt 
används vid en enfamiljsbostad. 

18. Hämtningsställe: Den plats där behållare ställs på hämtningsdagen och varifrån 
hämtning/tömning sker. 

19. Kompostering: Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns. 

20. Permanentboende: Boende där fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är 
folkbokförd på fastigheten. 

21. Påhängsbox: Avtagbar box främst avsedd för fastighetsnära insamling av farligt avfall 
och elektronik. 

22. Serviceort/tätort: En ort där det finns service i form av butiker, samt service såsom 
vårdcentral. Med tätort avses ett tätbebyggt område med minst 200 invånare och där 
avståndet mellan husen är mindre än 200 meter. 

23. Sommarhämtning: Hämtning av matavfall och brännbart restavfall som begränsar sig till 
perioden vecka 20–37 (maj–september). 

24. Småhus: Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en 
byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. 

25. Verksamhetsutövare: Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är 
ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten. 

26. Återvinningsstation (ÅVS): Insamlingsplats där förpackningar med producentansvar 
lämnas, ex. glas, plast, kartong och metall. 

 
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 
kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 
 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen 
av avfall under kommunalt ansvar i Kungälvs kommun, med särskilt ansvar för att kommunalt 
avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning.  
 
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som 
kommunen anlitar för ändamålet.  
 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 
6 § Kommunstyrelsen informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar 
om avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § miljöbalken. 
 
7 § Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen.  
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Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallshantering 
8 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för att uppfylla kraven enligt dessa föreskrifter, samt 
ansvarar gentemot kommunen för det avfall som uppkommer på fastigheten eller av andra skäl 
finns på fastigheten.  
 
9 § Fastighetsinnehavare bekostar installation och underhåll av alla inom fastigheten 
förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Fastighetsinnehavare 
ansvarar också för att installationer, anordningar och utrymmen fungerar, är säkra och har 
avsedd effekt. 
 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig att se till att avfallsutrymmen, förvaringsplats, 
avfallsbehållare, hämtningsplats och andra anordningar är utformade så att krav på god 
arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls för boende och hämtningspersonal. Underhåll, rengöring 
och tillsyn ska utföras regelbundet för att förebygga driftavbrott, så att olägenhet för 
människors hälsa och för miljön inte uppstår, såsom buller och lukt, samt medger god 
arbetsmiljö 
 
10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att hålla de som bor eller är 
verksamma på fastigheten informerade om var möjlighet finns att lämna utsorterade fraktioner 
av avfall som listas i bilaga 1 och om gällande regler för avfallshantering samt verka för att 
dessa efterlevs. En del av detta ansvar är att förse de som bor eller verkar på fastigheten med 
påsar för matavfallsinsamling som tillhandahålls av kommunen. 
 
11 § Fastighetsinnehavaren ska informera kommunen om ändrade förhållanden som har 
betydelse för avfallshanteringen på fastigheten. 
 
12 § Om fastighetsinnehavaren överlåter sitt ansvar för avfallshantering på en 
nyttjanderättshavare så övertar nyttjanderättshavaren fastighetsinnehavarens ansvar. 
Överlåtelsen ska vara skriftlig. Om nyttjanderättshavaren inte fullföljer sitt ansvar återgår det 
till fastighetsinnehavaren.  
 
13 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har 
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.  
 
14 § Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för avfallshanteringen. Avgift ska betalas för 
den hantering av avfall som utförs av kommunen, och enligt avfallstaxan. Avgiftsskyldighet 
föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll 
föreligger. 
 
15 § Vid ägarbyte av fastighet ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla ändringen till 
kommunen i samband med bytet.  
 
16 § Verksamhetsutövare ska lämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen. 
Verksamhetsutövare är ansvarig för att sådant avfall som kommunen inte är skyldig att hämta, 
omhändertas på ett sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppkommer. 
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2. Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar 
 
Skyldighet att sortera avfall 
 
17 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 
1, och hålla dessa skilda från annat avfall. 
 
18 § Fastighetsinnehavaren ska göra det möjligt att sortera ut och hålla de avfallsslag åtskilda 
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen för borttransport.  
 
19 § Nyttjanderättshavaren ska sortera ut avfall i de behållare som fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller. 
 
20 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut förpackningar och 
returpapper i det insamlingssystem som tillhandahålls av producenterna eller kommunen.  
 
Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar 
21 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till kommunen för borttransport genom 
abonnemang på avfallstjänster och vid behov genom beställning av enstaka hämtning, om inte 
annat anges i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Avfall som omfattas av 
producentansvar ska lämnas i producenternas eller kommunens insamlingssystem. 
 
22 § Utsorterade avfallsslag ska hämtas vid fastigheten, avfallsutrymmet, vid överenskommen 
eller anvisad plats enligt 61 § eller lämnas enligt instruktioner i bilaga 1.  
 
23 § Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår. 
 
24 § För fastigheter anslutna till en kommunalt ägd sopsug ska denna användas för 
överlämning av rest- och matavfall. 
 
Krav på behållare, anordningar och emballage 
 
25 § I behållare och avfallsutrymme får endast det avfall lämnas som behållaren och utrymmet 
är avsett för. 
 
Avfall ska vara emballerat så att skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppkommer. Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. Kraven på 
emballering finns i bilaga 1. 
 
26 § Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport från 
fastigheten. Kommunen fastställer intervall för hämtning utifrån bilaga 2, samt placering, typ, 
storlek och antal behållare vid fastighet efter samråd med fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. 
 
27 § Behållare och anordningar som används för insamling av avfall under kommunalt ansvar 
ska vara godkända av kommunen. Endast de behållare som föreskrivs enligt avfallstaxan och 
kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem får användas. 
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28 § Fastighetsinnehavare svarar själv för montering av sopsäck i säckhållare, samt om 
innersäck i kärl förekommer även denna montering. 
 
29 § Lock/manlucka till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska kunna öppnas av 
en person. Lock/manlucka ska vara försedd med handtag och får inte väga mer än 15 kg såvida 
inte särskilda skäl föreligger. Om locket kan skjutas åt sidan utan att i något avseende behöva 
lyftas kan en vikt om 40 kg accepteras. Lock/manlucka ska vara barnsäkrad och får vid 
tömningstillfället inte vara övertäckt.  
 
30 § Anslutningar för sugslang till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara av 
den typ som kommunen anvisat. 
 
 
Avfallsutrymme 
31 § Utrymmen för avfallshantering ska svara mot det behov som föreligger och i övrigt vara 
anordnade enligt kommunens anvisningar i dessa lokala avfallsföreskrifter. För detaljer om 
dimensionering m.m, se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.  

a) Avfallsutrymme ska vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på utrymmet bestäms av 
storleken på det antal behållare som behöver finnas där. 

b) Där kärl hanteras ska den fria gångytan mellan kärlen vara minst 1,5 meter bred och 
avståndet mellan varje kärl minst 6 cm (se illustration i bilaga 4). 

c) Kärl ska placeras med draghandtaget ut mot gången. 
d) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara placerat i markplan. 
e) Avfallsutrymme ska ha en egen entré om inte särskilda skäl finns. Avfallsutrymmet får 

inte placeras så att avfall måste transporteras genom utrymmen där personer vistas mer 
än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. 

f) Avfallsutrymmet får inte placeras så att matavfall måste transporteras genom 
kommunikationsutrymmen i direkt anslutning till utrymmen där personer vistas mer än 
tillfälligt eller där livsmedel förvaras. 

g) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dörrar, eventuella lock, 
handtag, inkast etc. ska utformas och placeras så att de kan användas och öppnas av 
personer som har nedsatt styrka eller som t.ex. är rullstolsburna. Om container används 
ska den ha ramp så att alla kan använda den.  

h) Dörröppning som används vid hämtning av avfall ska: 
- om matavfall, restavfall och återvinningsmateriel hanteras: ha ett karmdagmått om 
minst 1,0 meter och en fri höjd om minst 2,0 meter. 
- om grovavfall hanteras: ha ett karmdag mått om minst 1,2 meter och en fri höjd om 
minst 2,0 meter. 
- inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. I undantagsfall kan tröskel tillåtas om den 
förses med ramp på båda sidor. 
- ha skyddsplåt på dörrkarm som skydd mot nötning, slag och stötar. 

i) Dörr som används vid hämtning av avfall ska: 
- vara lätt att öppna och stänga. Tunga dörrar ska förses med dörröppningsautomatik 
och inte orsaka störande buller. 
- ha uppställningsanordningar som enkelt kan aktiveras. Antalet dörrpassager ska så 
långt som möjligt minimeras. 
- ha släplist som skydd mot skadedjur. 
- kunna öppnas inifrån utan nyckel. Låsvred ska ha skydd som förhindrar att låset skadas 
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av slag eller påkörning. 
- ha skyddsplåt på insidan dörrblad som skydd mot nötning, slag och stötar. 

j) Det är bra om alla avfallsutrymmen i ett bostadsbestånd kan öppnas med samma nyckel. 
Kodlås kan användas. 

k) Rumshöjd i avfallsutrymme eller förvaringsplats ska vara minst 2,1 meter. Installationer 
får inte begränsa den fria höjden. 

l) Vägg i avfallsutrymme ska vara försedd med avbärarlist som skydd mot nötning, slag 
och stötar. Avbärarlisten ska åtminstone täcka väggens yta mellan 0,95 meter och 1,25 
meter räknat från golvet. 

m) Strömbrytare i avfallsutrymme ska placeras på en höjd om ca 1,3 meter över golv. 
Eluttag bör finnas på lämpliga ställen. 

n) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska utformas så att det är lätt att hålla rent. Kravet 
omfattar även installationer och övrig utrustning. Golv i avfallsutrymme ska vara halkfritt 
och lätt att rengöra. Kravet omfattar även markyta på förvaringsplats. 

o) Belysningen ska vara snabbtändande och finnas både i och utanför avfallsutrymmet. 
p) Ljusstyrkan ska vara minst 100 lux. Det är lämpligt att använda flera armaturer för att 

öka ljusspridningen och säkerheten om någon lampa går sönder. 
q) Rörelsedetektor kan användas och kan vara inställda så att lampan/ lamporna tänds 

direkt när dörren öppnas och hålls tänd/tända hela tiden som någon befinner sig i 
rummet. 

r) I avfallsutrymme ska god ventilation finnas.  
s) Avfallsutrymme ska utformas så att råttor och andra skadedjur hindras att komma in. 

Öppningar större än 5,0 mm får inte förekomma. Nät ska finnas för ventilationsöppning. 
Om avfallsutrymmet är råttsäkert behöver kärlen inte ha lock. 

t) Avfallsutrymme för matavfall bör vara kylt alternativt utrustat med annan utrustning som 
förhindrar uppkomsten av lukt eller att annan olägenhet för människor och miljö uppstår. 
Lock rekommenderas dock för att minska risken för lukt. 

u) Avfallsutrymme ska vara väl isolerat mot bostad eller arbetslokal som ligger vägg i vägg 
med utrymmet. Avlämning av avfall samt hämtning/tömning får inte medföra 
bullerstörning för de som bor eller vistas i närheten av avfallsutrymme eller 
lastningsplats. 

v) Avfallsbehållare ska vara tydligt märkta med uppgift om vilken typ av avfall som ska 
läggas i respektive behållare. Märkning och information om sortering bör även finnas på 
vägg, anslagstavla eller liknande. Skyltar ska på ett tydligt sätt kommunicera både via 
text på svenska och lättförståeliga symboler, vilket avfall som ska sorteras i respektive 
behållare. Exempel på godkänt skyltsystem är det nordiska gemensamma skyltsystemet 
för avfallssortering. 

w) Gemensamt avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara försett med information om till 
vem/vilka som avfallslämnare ska vända sig vid driftstörning. 

 
Anskaffande och ägande 
32 § Kommunen äger och tillhandahåller latrinbehållare, kärl, säckar, säckhållare och 
containrar. Fastighetsinnehavaren kan äga eller hyra container. Fastighetsinnehavaren 
anskaffar, installerar och äger bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare. Fastighetsinnehavaren äger eller hyr mobil toalett. 
 
Säckhållare och sopsäckar tillhandahålls av kommunen om inte annat överenskommits. 
 
Kompostbehållare ägs av fastighetsinnehavare. 
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Sopsugsanläggningen på Kongahälla ägs av kommunen. Inkasten till sopsugen ägs av 
fastighetsägarna.  
 
33 § Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. 
När kommunen ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske 
enligt anvisning från kommunen. 
 
34 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 
 
35 § Avfallskvarn för matavfall får endast undantagsvis anslutas till spillvattenledning om 
huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta. Vid sådant medgivande ska åtgärder 
vidtas for att separera matavfallet. 
 
 
Nyanläggande eller ändring av hämtställe 
36 § När utrymme för kärl, enskilda avloppsanläggningar, sopsug och bottentömmande 
behållare installeras eller anläggs ska lämplig plats utses med hänsyn till vad som är god 
arbetsmiljö vid avfallshantering och för att förebygga olägenheter såsom buller, skadedjur och 
lukt, eller trafikolyckor och risker med hängande last vid tömning med kranbil. Instruktioner och 
anvisningar som meddelats av kommunen ska följas. Hämtningsfordonet får vid hämtning inte 
hindra annan trafik. 
 
Kärl ska på hämtningsdagen vara uppställda i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets 
uppställningsplats. 
För hämtning av tidningar, restavfall, matavfall och blandat avfall utgår en avgift enligt 
avfallstaxan om dragvägen överstiger 3 meter för villor, radhus och fritidshus och 10 meter för 
flerbostadshus och verksamheter. För hämtning av trädgårdsavfall i kärl får ingen dragväg 
förekomma. 
 
För styckvis hämtning av grovavfall får dragvägen vara högst 10 meter mätt från 
avfallsutrymmets dörr till hämtningsfordonets bakre del och vägen ska ha en fri bredd på minst 
1,2 meter vid rak passage. 
 
37 § Dragvägen mäts från behållaren eller avfallsutrymmets mittpunkt och hämtningsfordonets 
inmatningsanordning uppställd på närmast möjliga godkända angöringsplats. Avståndet mäts 
som enkelt gångavstånd. Hinder i form av dörrar, grindar, och liknande mäts inte. Varje 
trappsteg räknas som två meter. Gång och cykelbana räknas ej.  
 
38 § Dragvägen ska ha en fri bredd på minst 1,2 meter vid rak passage. Där dragvägen ändrar 
riktning ska bredden vara minst 1,35 meter. Lutningen mellan avfallsutrymme och lastplats bör 
inte överstiga 1 meter på 20 meter och får vara högst 1 meter på 12 meter vid nyanläggande. 
Om friktionen mellan kärl och underlag är hög eller om lutningen är stor måste kärlet vara 
lättare än om underlaget är plant. Dragväg ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter. Träd och 
annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. Trottoarkant eller liknande nivåskillnad i 
dragväg ska vara avfasad. Transportband eller hiss i dragväg får inte förekomma. 
 
39 § Inom område med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter, inom 
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bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller inom grupp av hus/villor där gemensamt 
avfallsutrymme är anordnat sker hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme, om inte 
särskilda skäl föreligger. 
 
40 § Avfallsutrymme/förvaringsplats ska placeras så nära de bostäder som det ska betjäna som 
möjligt och i omedelbar anslutning till bilväg. Avståndet till mellan 
avfallsutrymme/förvaringsplats och bostadsentré ska inte överstiga 25 meter om inte särskilda 
skäl föreligger. 
 
41 § Vid en återvändsgata ska det finnas en vändplats som är dimensionerad för 
hämtningsfordon. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller som en trevägskorsning. 
 
42 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska 
avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anslutningspunkt för tömning inte 
överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Sträckan ska vara fri från hinder och 
skarpa svängar som försvårar slangdragning. Höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda 
skäl föreligger. Lock eller manlucka ska uppfylla kraven enligt 29 § 
 
43 § Bottentömmande behållare eller anläggning som kräver byte av filterkassett eller filtersäck 
ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon med kran. Inga hinder inom kranens 
rörelseområde får finnas. Lyft får inte ske över, väg/gata, gång och cykelbana, parkeringsplats 
etc. 
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett 
eller filtersäck inte överskrider 4 meter för filterkassett eller filtersäck som väger högst 1000 
kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Den fria höjden ska vara minst 7 meter. 
 
För tömning av bottentömmande behållare får avståndet mellan hämtningsfordonets 
uppställningsplats 
och behållaren inte överskrida 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 
 

3. Förutsättningar för hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
Rengöring och tillsyn 
44 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. 
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i 
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Ansvaret för rengöring och 
tillsyn gäller oavsett ägarförhållande.  
 
45 § Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas och hanteras så att kraven på god arbetsmiljö 
uppfylls, onödigt slitage undviks och risken för olycksfall minimeras. 
 
Åtgärder inför hämtning 
46 § Fastighetsinnehavaren ska tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt så att kommunen 
har tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Fastighetsinnehavaren ska 
meddela kommunen ändringar innan hämtning utförs. Fastighetsinnehavaren ska förbereda 
anläggningar, anordningar och behållare så att de är tillgängliga för tömning med de fordon 
som används i kommunens insamlingssystem. 
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47 § Fastighetsinnehavaren ska skydda anläggning, anordning, behållare eller annan egendom 
från skador som kan uppstå vid tömning. 
 
48 § Vid tömning av behållare ska fastighetsinnehavaren se till att den inte fylls så mycket att 
den inte kan stängas eller så att tömning försvåras på annat sätt. Behållaren får heller inte vara 
så tung att det blir svårt att flytta den, då det krävs för tömning, eller att arbetsmiljökrav inte 
kan uppfyllas. Säck får maximalt väga 15 kg. Överfull, för tung och/eller trasig avfallsbehållare 
hämtas först när avfallet paketerats om, vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid 
beställning av extra hämtning i enlighet med avfallstaxan. Detsamma gäller om 
avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade stickande eller skärande föremål.  
 
49 § Behållaren ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
50 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
 
51 § Kärlet ska placeras med draghandtaget utåt så att hämtningspersonal inte behöver vända 
på det för att kunna flytta det. Alla hinder på dragvägen ska undanröjas så att kärlet är lätt 
tillgängligt. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd enligt 36 §, en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. 
 
52 § Vid hämtning med båt ska säck placeras i omedelbar anslutning till båtens angöringsplats, 
en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Brygga som utnyttjas vid 
hämtning ska vara så dimensionerad och ha tillräckligt vattendjup och hållas i sådant skick att 
den är möjlig att angöra av kommunens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas 
fri från förtöjda båtar, tampar, och bojar på hämtdagen. 
 
Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 
53 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. 
 
54 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 
placera filtersäck, filterkasett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon 
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 43 §.  
Om så inte är fallet töms inte avfallet och ett nytt tömningsförsök görs vid ett senare tillfälle, 
om annat inte överenskommits med kommunen. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att tillföra 
anläggningen nytt filtermaterial.  
 
55 § Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt 
tillgängliga för tömning. Om lös sugledning används ska denna placeras ut av fastighetsägaren 
innan tömning. Dragväg får bestå av annat material än hårdgjord yta under förutsättning att 
risk för att renhållningsarbetarna kan komma att slinta, snubbla etc. är förebyggd. Dragväg och 
utrymme runt avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska i övrigt vara fri från hinder. 
Till hinder räknas bl.a. staket, murar, stubbar, planteringar, annan växtlighet etc.  
Dragväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Om så inte är fallet töms inte avfallet 
förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits med kommunen. 
 
Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning 
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ska ske.  
 
56 § Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 
 
57 § Tydliga instruktioner på svenska som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas 
av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. 
Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara märkt på sådant sätt att förväxling 
med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning är förebyggd. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten kan den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet 
anläggningen tillhör 
 
58 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. 
 
59 § Kommunen ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, port- koder och dylikt ska tillhandahållas.  
 
60 § När en avloppsanläggning tas ur bruk, till exempel efter anslutning till kommunalt 
avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning ska den sluttömmas. Sluttömning beställs 
av fastighetsinnehavaren hos kommunen. 
 
Hämtnings och transportvägar 
61 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av 
kommunstyrelsen. 
Om det på hämtningsdagen finns temporära hinder i bilväg som fastighetsinnehavaren har 
rådighet över ska fastighetsinnehavare ombesörja egen transport av avfallsbehållare till för 
hämtningsfordonet närmsta farbara väg. Avfallsbehållare ska då vara tydligt uppmärkt med 
uppgift om fastighetsinnehavare. 
 
62 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick. 
 
63 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Om bilväg är grusväg ska den 
dammbindas sommartid. 
 
64 § Väghållare av enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
ska se till att vägen är dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. 
 
Bilväg ska vara utformad för minst belastningsklass 2 (BK2) och får inte utgöras av gång 
och/eller cykelbana, innergård i bostadsområde, skolgård eller liknande. 
 
Bilväg kan heller inte utgöras av väg/gata eller annan yta där lastbilstrafik inte är tillåten. 
 
Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på 
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den fria höjden, se illustration i bilaga 3. 
 
65 § För befintlig bilväg gäller att rak sträcka på väg, gata eller annan yta där hämtningsfordon 
framförs är minst 0,5 meter bredare än fordonet. I kurvor ska körbanan vara så bred att 
hämtningsfordonet kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker 
med hjulen utanför vägbanan. 
  
Det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordon ska vid såväl raka sträckor som i kurvor vara 
minst en meter bredare än for- 
donet (inkl. backspeglar). Området ska även ha jämnt underlag och tillräcklig bärighet för en 
person med fyllt kärl. 
 
66 § Vid nyanläggande av bilväg gäller att denna ska vara minst 5,5 meter bred om körning i 
båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska bilvägen vara bredare. Om bilvägen är 
mötesfri och gällande trafikregler inte medger parkering av fordon får den vara smalare. 
 
Bilvägen ska dock vara minst 3,5 meter bred. I kurvor ska körbanan vara så bred att 
hämtningsfordon kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker med 
hjul utanför vägbana. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. 
 
67 § Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod. 
Bilväg som är återvändsgata ska därför ha vändmöjlighet. Vändplan för ett normalstort 
hämtningsfordon ska normalt ha en diameter om 18 meter med en hindersfri remsa om 
ytterligare 1,5 meter runt om. 
 
Alternativ till detta är en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-
vändning, se illustration i bilaga 3. 
 
68 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med eller anvisas av kommunen enligt 61 §. 
 
69 § Kärlet ska placeras i enlighet vad som sägs i 36 §. Fastighetsinnehavaren ska se till att 
den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan 
svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. Om så inte är fallet hämtas inte avfallet förrän vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits.  
 
 

4. Hämtningsområde och hämtningsintervall 
70 § Kommunen utgör två hämtningsområde (se bilaga 5). 

• Område 1: Hela kommunen förutom öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse. 
Dock ingår Klåverön. Hämtning av bygg- och rivningsavfall, tidningar och 
trädgårdsavfall tillhandahålls inte på Klåverön. 

• Område 2: Öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse. 
Ingen hämtning erbjuds för bygg- och rivningsavfall, tidningar och trädgårdsavfall 
i område 2.  
I hämtningsområde 2 ska fastighetsinnehavaren ställa säck med, mat- och/eller 
restavfall på den plats som har anvisats av kommunen på ön eller fastlandet. 
Hämtningsintervall och typ av behållare fastställs enligt bilaga 2. 
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Matavfall ska sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingssystem 
eller genom kompostering på den egna tomten.  

71 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår 
av bilaga 2. 
 

5. Åtgärder om föreskrift inte följs 
72 § Kommunen har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna inte följs. Efter 
rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren ska avfallet hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 
 

6. Särskilt om verksamheters avfall under kommunalt ansvar  
 
73 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 
föreskrifterna om ej annat anges. 
 
74 § Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i 
bilaga 1. 
 
Avfallsanordningar 
75 § Avfallsanordningar, till exempel fett- och oljeavskiljare, ska skötas och tömmas så att de 
har 
fullgod funktion och inte orsakar olägenhet. Med fullgod funktion menas att avfallsanordningen 
fungerar så som avsett och därmed inte orsakar någon skada på miljö, människors hälsa eller 
andra anordningar och verksamheter. Se bilaga 1 för särskilda krav på vissa anordningar. 
 

7. Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter 
Se bilaga 1 för särskilda krav. 
 
Uppgiftsskyldighet 
76 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat 
avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, 
mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 
 
77 § För den som driver en yrkesmässig verksamhet och har oljeavskiljare ska resultat av 
utförda kontroller, 
tömningar och besiktningar lämnas årligen till kommunen. Därutöver ska information om 
anordningen lämnas vid nyinstallation, vid förändringar av verksamheten som rör 
oljeavskiljarens funktion eller på begäran av kommunen. 
 
78 § Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna 
uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen.  
 
 

8. Undantag för avfall under kommunalt ansvar 
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Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under 
kommunalt ansvar 
79 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske 
utan 
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 
80 § Matavfall bör sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingssystem eller 
genom kompostering på den egna tomten. I kärl för insamling av matavfall får inget annat än 
matavfall läggas. I hämtningsområde 2 ska matavfall sorteras ut och behandlas enligt ovan om 
inte särskilda skäl finns.  
 
81 § Kompostering av matavfall på fastigheten får endast ske efter anmälan till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Komposten ska vara av typen varmkompost (isolerad), skadedjurssäker och 
utformas, placeras samt sköts på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppkommer. 
 
82 § Trädgårdsavfall ska transporteras till återvinningscentral, om inte egen kompostering eller 
abonnemang för trädgårdsavfall förekommer. Avfallet ska hållas skilt från annat avfall, hanteras 
enligt bilaga 1 och enligt de instruktioner som ges vid återvinningscentral. Abonnemang för 
hämtning av trädgårdsavfall kan även tecknas i enlighet med avfallstaxa. 
 
83 § Trädgårdsavfall som lämpar sig för kompostering (såsom löv, gräs eller annat grönt 
växtmaterial) får utan medgivande komposteras och nyttjas inom fastigheten om det kan ske 
utan olägenhet för människors hälsa och miljö. 
 
84 §   
a. Inom tätort, tätbebyggt område och område med detaljplan är eldning av löv, kvistar och 
annat trädgårdsavfall förbjudet under perioden 1 april - 30 september. Övrig tid av året får 
eldning av torrt trädgårdsavfall (endast ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller 
annat grönt växtmaterial, vilket bör komposteras), som inte kan utnyttjas för kompostering ske 
under förutsättning att eldning inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljö och/eller 
att fara för brandspridning uppkommer.  
 
b. Inom övriga delar av kommunen än de som omfattas ovan får eldning av löv, kvistar och 
annat torrt trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och mindre grenar, ske under årets alla 
månader under förutsättning att eldningen inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljö 
och/eller att fara för brandspridning uppstår. 
 
c. För påskeld, valborgsmässoeld och liknande krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. 
Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Utöver ovanstående ska Räddningstjänsten underrättas.  
 
Att elda mat/restavfall, farligt avfall och grovavfall är aldrig tillåtet. 
 
85 § Döda sällskapsdjur hanteras kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser 
eller till Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får 
också grävas ner enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2010:59). Döda sällskapsdjur hanteras 
enligt bilaga 1.  
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Prövning av undantag 
86 § Ansökan om undantag från dessa föreskrifter prövas av Miljö- och byggnadsnämningen 
om inget annat anges. Ansökan ska, oberoende av vem som prövar den, vara skriftlig och alltid 
innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet 
avses omhändertas.  
 

a) Undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter kan inte ges retroaktivt. Undantag 
gäller från och med det datum beslut om undantag medgivits och till det datum som 
anges i beslutet. Om inget slutdatum anges i beslutet gäller detta tills dess att 
förhållandena ändras. 

 
b) Medgivna undantag är personliga och upphör i samband med byte av 

fastighetsinnehavare. 
 

c) Medgivna undantag kan upphävas med omedelbar verkan om: 
 

I. Förhållandena ändras; dvs. om de förutsättningar som fanns när undantaget 
medgavs inte längre gäller. 

II. Fastighetsinnehavare lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för 
medgivandet. 

III. Hanteringen inte sker efter angivna villkor. 
IV. Hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa och miljö. 

 
Gemensam avfallslösning 
87 § En eller flera avfallsbehållare, underjordsbehållare eller container får betjäna flera 
fastighetsinnehavare. Detta under förutsättning att kommunen givit sitt medgivande. Varje 
ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår av avfallstaxan. Delning 
av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av avfallstaxan. 
 
Gemensam kompost  
88 § Två till varandra gränsande fastighetsinnehavare av villa, radhus och fritidshus kan under 
förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår, samt efter ansökan till 
Miljö- och byggnadsnämnden, medges tillstånd att använda gemensam kompost om följande 
villkor är uppfyllda: 
 

a) Avståndet mellan de fastigheter som avses i ansökan är högst 100 m. 
 

b) Antalet personer som varmkomposten ska betjäna inte överstiger fem. 
 

c) Berörda fastighetsinnehavare gör en gemensam ansökan. 
 
Uppehåll i hämtning av matavfall och restavfall 
89 §  

a) Permanentbostad kan efter ansökan till kommunen kan medges uppehåll i hämtning av 
matavfall och restavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet avses 
fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning 
sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Komplett ansökan om uppehåll 
ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod. 
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Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer 
till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som 
ansökan om uppehåll omfattar. 

 
b) Verksamheter eller flerfamiljshus kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i 

hämtning av matavfall och restavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad 
under en sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet 
avses fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar 
hämtning sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Komplett ansökan om 
uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod. 

 
Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer 
till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som 
ansökan om uppehåll omfattar. 

 
c) Fritidsboende kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i hämtning av matavfall 

och restavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under hela perioden v.20 
(maj)- v.37 (september). Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för 
tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. Uppehåll medges som längst 
för ett (1) år i taget. Komplett ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad 
innan önskad uppehållsperiod. 
 
Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer 
till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som 
ansökan om uppehåll omfattar. 

 
d) Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den inte är beboelig kan efter 

ansökan till kommunen medges uppehåll. Komplett ansökan om uppehåll ska lämnas 
senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod. Ett skriftligt intyg från 
fastighetsinnehavaren om att fastigheten är obeboelig ska bifogas ansökan om uppehåll. 
 
Uppehåll medges endast för den period som fastigheten beräknas vara obeboelig. För 
obeboelig fastighet utgår ingen avgift enligt taxan om ansökan beviljas. 

 
e) Fastighetsinnehavare till dödsbon kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i 

hämtningen av matavfall och restavfall. Skäl för uppehållet ska vara att fastigheten står 
tom och endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning 
förekommer.  
 
För fastigheter som är dödsbon och inte nyttjas utgår ingen avgift enligt taxan. 

 
Uppehåll i hämtning slam  
90 § Uppehåll i tömning av slam från enskild avloppsanläggning kan efter ansökan till 
kommunen medges, om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om 
minst 12 månader. Innan uppehåll medges ska avloppsanläggning vara tömd. 
 
Efter tömningen får anläggningen inte brukas under uppehållsperioden. Uppehåll medges som 
längst för två (2) år i taget. Komplett ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad 
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innan önskad uppehållsperiod. 
 
Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till 
fastigheten utan att meddela detta utgår ordinarie slamtömningsavgift för den period som 
ansökan om uppehåll omfattar. 
 
Fastighetsinnehavare ska utan dröjsmål meddela tillståndsgivaren om förändrade förhållanden 
som påverkar medgivna undantag. 
 
Eget omhändertagande av matavfall och restavfall  
91 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om matavfall och restavfall från den egna 
fastigheten på ett sådant sätt att fara eller olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppkommer kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden i undantagsfall medges 
befrielse från skyldigheten att lämna sitt avfall till kommunen. 
 
I samband med ansökan ska skälen till undantaget noggrant beskrivas samt hur olika typer av 
avfallsslag kommer att omhändertas. Undantaget omfattar endast ett år i taget. Ansökan om 
förnyat undantag ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden senast en månad innan 
undantagsperioden tagit slut. 
 
Även om fastighetsinnehavare medgivits undantag för eget omhändertagande kvarstår 
betalningsskyldigheten för den fasta delen 
av taxan. Uppgifter om uppkomna avfallsvolymer ska lämnas till kommunen senast under mars 
månad varje år för den volym som uppkom året innan. 
 
Eget omhändertagande av slam  
92 § Eget omhändertagande av slam och uttjänt fosforfiltermaterial från egen 
avloppsanläggning kan medges efter skriftlig ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då 
gör en särskild prövning. En förutsättning för eget omhändertagande är att sökande är ägare 
eller arrendator av en jordbruksfastighet. Även intilliggande fastigheter till jordbruksfastighet 
kan få medgivande för omhändertagandet genom jordbruksfastighetens försorg. Det är viktigt 
att ett kretslopp uppstår. Spridning ska ske på jordbruksmark (åkermark/betesmark). För att få 
omhänderta och nyttja slammet krävs att avfallet hygieniserats i enlighet med 
Naturvårdsverkets bestämmelser. 
  
Eget omhändertagande av latrin  
93 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden medges tillstånd 
att kompostera latrin och avfall från mulltoa eller liknande. Komposteringen ska ske i enlighet 
med de villkor som anges av nämnden och på ett sådant sätt att olägenhet för människors 
hälsa och miljö inte uppstår. 
 
Förlängt hämtningsintervall för restavfall 
94 § Inom område 1 kan fastighetsinnehavare med godkänd komposteringsanläggning från 
Miljö- och byggnadsnämnden. medges hämtning av restavfall var fjärde eller sjätte vecka. 
Villkoren för förlängt hämtningsintervall är att: 
Allt organiskt nedbrytbart köksavfall komposteras i godkänd kompostbehållare  
Kompostering kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Kommunens anvisningar följs. 
Avfallsföreskrifternas övriga bestämmelser följs. 
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Inom område 1 kan fastighetsinnehavare där matavfallet hämtas genom kommunens 
insamlingssystem medges hämtning av restavfall var fjärde vecka. 
 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall 
för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt 
eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller 
uppgivits. 
 
Förlängt tömningsintervall för avloppsanläggning 
95 § Förlängt slamtömningsintervall för avloppsanläggning än ett år kan medges efter skriftlig 
ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning för 
att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna förlänga slamtömningsintervallet är att 
avloppsvattnet genomgår längre gående rening än slamavskiljning samt att tillstånd finns för 
avloppsanläggningen. För sluten tank krävs uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet för att bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Förlängt tömningsintervall för fosforfälla 
96 § Förlängt tömningsintervall för fosforfälla än vartannat år kan medges efter skriftlig 
ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning är 
att fosforfällan belastas mindre än den har kapacitet för/är avsedd för. Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömer i det enskilda fallet vilket tömningsintervall som anses kunna vara 
skäligt framöver. 
 
Förlängt tömningsintervall för fettavskiljare 
97 § Undantag från kravet på tömning av fettavskiljare minst två gång år kan beviljas efter 
ansökan till kommunens VA-enhet. 
 
Insamling av matavfall och restavfall via säck. 
98 § Undantag från kraven om uppsamling av matavfall och restavfall i kärl får medges 
fastighetsinnehavare som har synnerliga skäl, t.ex. om kärlhantering bedöms vara omöjlig på 
grund av fastighetens (med tillhörande tomtmark) beskaffenhet och utformning. Säck av den 
storlek som kommunen anvisar ska då användas. 
 
Kvalitetskontroll 
99 § Kommunen får göra stickprovskontroll av kommunalt avfall för att kontrollera att 
sorteringsanvisningarna och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på 
avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på 
slumpmässigt utvalt avfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 
 
Utveckling inom avfallshantering  
100 § Kommunen får bedriva försöksverksamhet där avsteg från avfallsföreskrifterna kan göras 
genom projekt. 
 
Testområde 
101 § Efter samråd med Miljö- och byggnadsnämnden får andra hämtningsintervall, behållare 
och insamlingssystem än vad som anges i dessa föreskrifter tillämpas under, testperioder i 
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begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna. 
 
 
Övriga undantag 
102 § Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden. 
Synnerliga skäl kan t.ex. vara åtgärd som främjar återanvändning eller återvinning och inte 
innebär olägenhet för människors hälsa och miljö. 
 
 
Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-08-01, undantaget vissa regleringar för bygg och 
rivningsavfall 
som träder i kraft 2023-01-01 och som återfinns i 
» 2 § 1. j. 
» Tabell 1. i bilaga 1. 
» Bilaga 2. 
Samma dag som dessa föreskrifter träder i kraft upphör motsvarande äldre föreskrifter att gälla.  
 
Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda 
föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 
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BILAGA 1 FÖRESKRIFTSBILAGA FÖR SORTERING OCH LÄMNING AV 
AVFALL M.M. 
 
Osorterat avfall och restavfall ska läggas i påse eller paket och lämnas i behållare.  
 
Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller att skada, arbetsmiljöproblem och 
andra olägenheter uppkommer. 
 
Kärl och säckavfall får inte lämnas på kommunens återvinningscentraler. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 
 
Mer information om sortering av avfall finns på Kungälvs kommuns hemsida. 
 
Tabell 1 Avfall från hushåll 

Typ av avfall 
som ska 
sorteras ut 
och hållas 
skiljt från 
annat avfall 

Krav på utsortering Krav på emballering, 
förvaring, anordningar 

med mera 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Träder i kraft  
2023-01-01 
Bygg och 
rivningsavfall 
som inte 
producerats i en 
yrkesmässig 
verksamhet. 
Exempelvis kakel, 
fönster, gipsskivor, 
oimpregnerat trä, 
tegel 
 

Detta avfall ska sorteras ut 
och hanteras separat från 
annat kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar.  
 
Avfallet ska sorteras i 
åtminstone följande sex 
fraktioner: trä, mineral 
(betong, tegel, klinker, 
keramik och sten), metall, 
glas, plast och gips. 

Fraktionerna ska förvaras 
skilt från varandra och 
annat avfall och även 
transporteras skilt. 

Bygg och rivningsavfall 
som inte produceras i en 
yrkesmässig verksamhet får 
lämnas till kommunens 
återvinningscentraler om mängden  
inte överskrider 2 kbm per besök. 
Överskridande mängder hämtas 
fastighetsnära av godkänd 
entreprenör enligt tjänster i 
kommunens avfallstaxa. 
 
Hämtning kan beställas 
med tjänster enligt kommunens  
avfallstaxa. 
 
Avfallet lämnas utsorterat i 
åtminstone fraktionerna trä, mineral 
(som består av betong, tegel, klinker, 
keramik eller sten), metall, glas, plast 
och gips. Jord/sten lämnas på 
Munkegärde åvc. Asfalt hämtas av 
godkänd entreprenör enligt 
avfallstaxan.  
 

Farligt avfall 
Följande produkter 
eller 
ämnen utgör 
exempel på vad 
som ska hanteras 
som farligt 
avfall: 
• Färg, lackavfall 
samt 
hartser, 
• Limavfall 
(exempelvis 

Detta avfall ska sorteras ut 
och hanteras separat från 
annat kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ska vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll, om möjligt använd 
originalförpackningen.  
Olika typer av farligt avfall får 
inte blandas eller spädas ut 
med (1) andra slag av farligt 
avfall, (2) annat avfall 
eller (3) andra ämnen eller 
material.  
 
Förvaras så att risk för spridning till 
omgivningen inte sker. 
 
 

Hushåll ska 
lämna avfallet till 
kommunens insamlingssystem 
för farligt avfall, återvinningscentral 
eller annan av kommunen anvisad 
plats. 
 
Boende i flerbostadshus kan lämna 
avfallet i det insamlingssystem som 
fastighetsinnehavaren tillhandahåller.  
 
Hämtning av farligt avfall från 
fastighet kan beställas med tjänster 
enligt kommunens avfallstaxa. 
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kontaktlim, 
epoxilim, 
spackel), 
• Lysrör (exempelvis 
lågenergilampor, 
solarierör, 
halogenlampor) 
• Lösningsmedel 
• Fotokemikalier 
(exempelvis 
fix och framkallare) 
• Bekämpnings-
medel 
• Sprayburkar 
• Annat starkt surt 
eller alkaliskt avfall 
(exempelvis 
frätande 
ämnen som 
kaustiksoda, 
svavelsyra, 
ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel) 
• Avfall som 
innehåller 
kvicksilver 
(exempelvis 
termometrar, 
barometrar 
 

Detta avfall ska sorteras ut 
och hanteras separat från 
annat kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar. 

Ska vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll, om möjligt använd 
originalförpackningen.  
Olika typer av farligt avfall får 
inte blandas eller spädas ut 
med (1) andra slag av farligt 
avfall, (2) annat avfall 
eller (3) andra ämnen eller 
material.  
 
Förvaras så att risk för spridning till 
omgivningen inte sker. 
 
 
 
 
 
 

Hushåll ska 
lämna avfallet till 
kommunens insamlingssystem 
för farligt avfall, återvinningscentral 
eller annan av kommunen anvisad 
plats. 
 
Boende i flerbostadshus kan lämna 
avfallet i det insamlingssystem som 
fastighetsinnehavaren tillhandahåller.  
 
Hämtning av farligt avfall från 
fastighet kan beställas med tjänster 
enligt kommunens avfallstaxa. 
 
 

Spillolja Spillolja utgör farligt avfall. 
Spillolja ska sorteras ut och 
hanteras separat från annat 
farligt avfall. 
Spillolja som är isolerolja 
ska hållas åtskild från 
andra isoleroljor och 
andra spilloljor till dess att 
halten av PCB-produkter i 
isoleroljan har fastställts. 
Den som hanterar spillolja 
ska se till att spilloljan inte 
blandas med spilloljor med 
andra egenskaper eller 
med andra typer av avfall 
eller ämnen på ett sätt som 
hindrar (1) regenerering 
av spilloljan, eller (2) 
annan materialåtervinning 
som ger likvärdiga eller 
bättre miljöeffekter än 
regenerering. 

Ska vara tydligt märkt 
med uppgift om innehåll 
 

 

Spillolja lämnas vid 
återvinningscentral 
eller på annan av 
kommunen anvisad 
plats.  
 
Hämtning av 
farligt avfall från 
fastighet kan beställas 
med tjänster enligt 
kommunens avfallstaxa. 

Grovavfall 
 
Exempelvis trasiga 
möbler, cyklar, 
barnvagnar, 
stora leksaker och 
julgranar. 

Grovfall som utgör 
kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar behöver 
på grund av avfallets 
egenskaper hanteras separat 
från annat hushållsavfall. 

Grovavfall från hushåll för separat 
borttransport av kommunen ska i första 
hand förpackas i behållare 
som tillhandahålls av kommunen.  
 
I andra hand ska avfallet, i den mån 
det är möjligt, buntas 
eller förpackas i lämpligt 
emballage och förses med 
märkning som klargör att 
det är fråga om grovavfall 

Grovavfall från 
hushållen lämnas vid 
återvinningscentral. På 
återvinningscentralen 
ska avfallet sorteras 
och lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
 
All övrig transport av 
grovavfall från fastighet 
ska utföras genom 
kommunens försorg. 
 
Hämtning från fastighet 
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kan beställas separat 
enligt kommunens 
avfallstaxa. 
 

Ej brännbart 
restavfall 
t.ex. keramik, 
porslin, glas som inte 
är förpackning etc. 

Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering  

På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
 

Lämnas på återvinningscentral. 

Trädgårdsavfall 
 
Exempelvis fallfrukt, 
löv, 
gräs, kvistar och 
grenar 
som är mindre än 3 
cm i 
diameter. 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
 
Vid hämtning av trädgårdsavfall i kärl, 
ska avfallet läggas löst i kärlet och inte 
packas så hårt att tömningen 
försvåras.  
 

Trädgårdsavfall från 
hushållen lämnas vid 
återvinningscentral. 
 
All övrig transport av trädgårdsavfall 
från 
fastighet ska utföras genom 
kommunens 
försorg. Hämtning från fastighet kan 
beställas separat enligt kommunens 
avfallstaxa.  
 
Hämtning av trädgårdsavfall sker 
separat från hämtning av annat 
grovavfall. 
 

Latrin Ska avskiljas och hållas skilt 
från annat avfall 

Endast latrinbehållare av engångstyp får 
användas. 
Latrinbehållare ska förslutas väl  
och                     får inte fyllas till mer än 4/5 av sin 
volym. Maximalt får latrinbehållaren väga 
15 kg. 
Behållaren som ska vara väl försluten så 
att avfallet inte kan spridas. 
 

Hämtning från fastighet kan 
beställas separat enligt kommunens 
avfallstaxa.  
 
På hämtningsdagen ska latrinbe 
hållare placeras på den plats som 
anvisats av kommunen. Överfyllda 
och/eller trasiga  behållare hämtas 
inte. 
 

Matavfall 
 
Exempelvis 
matrester, 
kaffesump och 
hushållspapper. 
Små mängder 
fallfrukt och 
snittblommor är 
trädgårdsavfall 
som får lämnas 
i matavfallet. 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 
 
Inom 
hämtningsområde 
2 ska matavfall 
sorteras ut och 
behandlas genom 
kommunens 
insamlingssystem 
eller genom 
kompostering på 
den egna tomten.  
 

Från hushåll ska läggas i 
påse som tillhandahålls av kommunen.  
 
Matavfall ska av avfallslämnaren 
lämnas i papperspåse av typ som godkänts 
av kommunen. 
 
Matavfall från verksamheter ska 
av avfallslämnaren förpackas i särskild 
påse, säck eller lämnas i tank 
av typ som godkänts av kommunen 

Lämnas i behållare för 
matavfallet.  
 
Matavfall borttransporteras från 
fastigheten i enlighet med 
hämtningsintervall som kommunen 
tillhandahåller. 
 

Textilavfall 
 
Exempelvis kläder 
och hemtextilier. 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

Läggs i påse. Lämnas till kommunens 
insamlingssystem för 
textilavfall, återvinningscentral eller 
annan av kommunen anvisad plats. 
 
Textilier för återbruk kan lämnas till 
valfri aktör. 
 

Slam och 
fosforfiltermaterial 
från enskilda 
avloppsanläggningar 

Ska vara åtkomligt för 
tömning i den anläggning där 
det genereras 

Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska vara 
förpackat eller tillgängligt 
på ett sådant sätt att 
hämtning kan utföras av 
fordon utrustat med kran 
eller suganordning. 

Filtermaterialet ska vara 
åtkomligt för tömning. 
Mobil toalett töms genom 
slamsugning. 



42/22 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-8 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Bilaga 1 Avfallsföreskrifter

 
KS2022/0331 Bilaga 1 Avfallsföreskrifter 

Fett från 
fettavskiljare 

Enligt Allmänna 
Bestämmelser 
för Vatten och Avlopp 
(ABVA). 

- Anordningen ska vara 
åtkomlig för tömning. 

Matfetter och 
frityroljor 
om mängden per 
hämtningstillfälle 
överstiger 0,5 liter 

- Ska förvaras i behållare 
med tätslutande lock, exempel en 
plastflaska. 
Maximalt 0,5 liter flytande 
emballerat avfall får läggas 
i behållare för restavfall, 
om det kan ske utan att 
emballaget går sönder. 
 
Små mängder kan torkas upp med 
hushållspapper och hanteras som 
matavfall. 
 
Större mängd matfetter 
eller frityroljor lämnas på 
återvinningscentral. 
 
 
 

 
 

Lämnas vid 
återvinningscentral 
eller på annan av 
kommunen anvisad 
plats.  
 
 
 
 

Döda sällskapsdjur 
samt 
avfall från 
husbehovsjakt, 
högst 1 kilogram 
per 
hämtningstillfälle. 

Mindre sällskapsdjur får 
grävas ner på egen fastighet 
utan anmälan enligt 
Jordbruksverkets föreskrifter 
 
Mindre 
sällskapsdjur  
kan även grävas ner 
på den egna fastigheten, 
förutsatt att graven är så 
djup att djur hindras från att 
gräva upp kroppen, att ingen 
misstanke om smitta 
föreligger samt att det kan 
ske utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller 
miljön. 

Ska förpackas väl innan det 
läggs i behållare för kärl och 
säckavfall.  
 
Om det lämnas till Renovas 
Avfallskraftvärmeverk i Sävenäs ska 
emballaget bestå av dubbla plastsäckar 
omslutna av papperspåse. 
 
 

Avlidet sällskapsdjur 
under 1 kg kan lämnas i 
behållare för restavfall om det 
inte finns någon misstanke 
om smitta.  
 

Större döda djur 
eller större mängd 
sådant avfall 
 
Det vill säga andra 
djur än 
döda sällskapsdjur 
samt 
avfall från 
husbehovsjakt 
överstigande 1 kg 
kilogram 

Döda sällskapsdjur, förutom 
hästdjur, får också grävas 
ner enligt Jordbruksverkets 
föreskrifter (2010:59). För 
nedgrävning av häst ska 
Miljö- och 
byggnadsnämndens 
anvisningar följas efter 
samråd.  
 
Ska grävas ner 
på den egna fastigheten, 
förutsatt att graven är så 
djup att djur hindras från att 
gräva upp kroppen, att ingen 
misstanke om smitta 
föreligger samt att det kan 
ske utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller 
miljön. 

Kontakta veterinär. 
Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket ska 
beaktas. 
 
Om det lämnas till Renovas 
Avfallskraftvärmeverk i Sävenäs ska 
emballaget bestå av dubbla plastsäckar 
omslutna av papperspåse. 
 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på 
veterinärkliniker och 
djurbegravningsplatser eller till 
Renovas specialugn i Sävenäs, 
Göteborg. Avlämning på Renovas 
anläggning sker enligt anläggningens 
anvisningar och kostnader. 
 

Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och 

- Före detta livsmedel 
från butik ska av 
avfallslämnaren [förpackas 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 
2006:84) och i Rådets förordning 
(1069/2009/EG) finns regler om 
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matavfall. Blandas 
före detta livsmedel 
med annat avfall 
utgör den blandade 
fraktionen före 
detta 
livsmedel och är 
APB enligt 
definitionen. 

i särskild påse, säck 
eller lämnas i tank av 
typ som godkänts av 
avfallsansvariga nämnden]. 

hantering av animaliska biprodukter 
som syftar till att hindra spridning av 
smittämnen. Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall ska hanteras enligt 
dessa föreskrifter. 

Skärande avfall 
Exempelvis trasiga 
dricksglas och 
knivar. 

 Omsluts av förpackning 
eller påse för att skydda 
mot skärskador.  
Ska vara väl 
emballerade så 
att avfallet inte 
kan orsaka 
skada eller 
arbetsmiljörisker  

Läggs i 
behållare för restavfall. 
 

Stickande och 
skärande avfall 
(kanyler 
eller sprutor) 

Bland annat kanyler och 
Sprutor. 
 
Enligt socialstyrelsens 
författningssamling 
(SOSFS 2005:26) för 
smittförande/skärande/ 
stickande avfall. 

Kanyler ska 
läggas i speciell behållare 
som tillhandahålls av 
apotek, så att inte 
skärskador eller annan 
olägenhet uppstår  
Kanyler och sprutor får inte läggas i 
avfallsbehållare 
 

Lämnas till apotek som kommunen  
har avtal med.  

Förpackningar I enlighet med definitionen 
av förpackning i FPF 

Lämnas lösa i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas 

Lämnas till producenternas 
eller kommunens 
insamlingssystem. Om 
fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller behållare 
för förpackningar kan 
avfallet lämnas där. 

Returpapper 
avser tidskrifter, 
direktreklam, 
telefonkataloger, 
kataloger för 
postorderförsäljning 
och liknande 
produkter av papper 

I enlighet med definitionen 
av returpapper i 
Avfallsförordningen 

Lämnas löst i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem 
som tillhandahålls av 
kommunen. 
  
Om fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller behållare 
för returpapper kan avfallet lämnas 
där. 
 

Kasserade 
bilbatterier 

I enlighet med 
definitionen av batteri 
i batteriförordningen 
(2008:834) 

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att batterisyra/ 
innehåll rinner ut 

Lämnas till återvinningscentral eller 
producenternas 
insamlingssystem. 

Kasserade bärbara 
batterier. Om 
kasserade 
produkter innehåller 
lösa bärbara 
batterier ska dessa 
plockas ur. Är de 
bärbara batterierna 
inbyggda i 
produkten hanteras 
den som avfall från 
elutrustning 

I enlighet med definitionen 
av bärbart batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

Förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen 
inte sker. 

Lämnas till kommunens eller 
producenternas insamlingssystem. 

Konsumentelavfall 
 
Exempelvis trasig 
dator, 
mobiltelefonladdare 
och kaffebryggare. 

Skrymmande 
konsumentelavfall ska 
sorteras ut och hållas skiljt 
från annat grovavfall. Smått 
elavfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från kärloch 

Förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen 
inte sker. 

Lämnas till producenternas 
eller kommunens 
insamlingssystem. På 
återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas 
enligt instruktioner 
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säckavfall. 
 
Enligt förordningen 
(2014:1075) om 
producentansvar 
för elutrustning. 

på plats. Hämtning 
av skrymmande 
konsumentelavfall kan 
beställas med tjänster 
för grovavfall enligt 
komunens avfallstaxa. 
Om fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller behållare 
för konsumentelavfall 
kan avfallet lämnas där. 
 

Läkemedel I enlighet med definitionen 
av läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om 
producentansvar för 
läkemedel 

Ska lämnas i behållare/ 
påse som tillhandahålls av 
apoteket 

Lämnas till apotek 
 
Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får 
inte spolas ner i avloppet eller 
slängas 
bland hushållssoporna. 

Avfall som 
innehåller 
asbest 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

Förpackas väl i kraftig 
plast (minst 0,2 mm). 
Tejpar paketet så att inga asbetsfibrer kan 
läcka ut. Paketet ska vara märkt med 
texten ASBEST. 
Asbest som är emballerat i vanliga 
sopsäckar tas inte emot. 

Lämnas i behållare vid 
Munkegärde återvinningscentral.  
På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas 
enligt instruktioner på plats.  
Maximalt 50 kilogram asbesthaltigt  
material per besök får lämnas. 
 
Om mängden överskrider 50 
kilogram 
per besök, ska hämtning utförs av en 
godkänd avfallsmottagare 
med tillstånd. 
 

Invasiva främmande 
växter (exempelvis, 
parkslide, 
jättebalsamin, 
jätteloka, 
tromsöloka, smal 
vattenpest)  
 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från trädgårdsavfall och 
från annat grovavfall  
 
 

 

Invasiva främmande växter ska emballeras 
väl så att risken för spridning av arten 
minimeras, avfallet får inte beblandas med 
trädgårdsavfall.  
 

Invasiva främmande växter från 
hushållen lämnas vid Munkegärde 
återvinningscentral.  
På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
 

Restavfall  I behållare för restavfall får 
endast läggas sådant avfall 
som kvarstår då övrigt avfall 
enligt kommunens 
avfallsföreskrifter sorterats 
ut.  
 

Lägg i påse eller annat lämpligt emballage.  
 

Restavfall borttransporteras från 
fastighet i enlighet med 
hämtningsintervall som kommunen 
tillhandhåller.  
 

Däck  Enligt förordningen 
(1994:1236) om 
producentansvar för däck.  
 

 Lämnar till plasts som anvisas av 
bilproducent eller på Munkegärde 
återvinningscentral 

Återbrukbara 
produkter  
 

Ex: Hela och rena kläder, 
möbler, sportutrustning, 
husgeråd m.m.  
 

 
 

 

Lämnas direkt till second-hand-aktör 
eller på ÅVC.  
 

Lättantändligt avfall, 
aska, grillkol  etc. 

Lättantändligt avfall, varm 
aska eller grillkol får inte 
läggas i avfallsbehållare. Inte 
heller frätande ämnen eller 
ämnen som kan orsaka 
självantändning. 
Lättantändligt avfall, varm 
aska eller grillkol ska tills dess 
brandrisk inte längre råder 

Kall aska och sot från kol och vedeldning 
ska sorteras som restavfall och hanteras 
samt förpackas på ett sådant sätt att det 
inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare 
eller medföra störning genom damning vid 
hämtning. 
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förvaras i lämpligt kärl av 
metall eller annat material 
som inte är brännbart. 
 

    
 
Återvinningscentral, ÅVC,  
Hushåll från Kungälvs kommun har fria besök till kommunens återvinningscentraler, (ÅVC). Där 
kan de lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall som uppkommit i det egna hushållet. 
Vid återvinningscentralerna finns inpasseringssystem med bommar som öppnas med hjälp av 
svenskt körkort eller passerkort. För att få tillträde till återvinningscentralen krävs att boende är 
folkbokförd och/eller fastighetsägare i kommunen, betalar avfallstaxa, samt är över 18 år. 
Passerkort finns för de som saknar svenskt körkort. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara 
sorterat. Maximalt 2 kbm sorterat grovavfall/byggavfall, 8 st personbilsdäck, 10 kg farligt avfall, 
5 enheter elavfall får lämnas per besök. Återvinningscentraler ordningsregler gäller vid besök på 
anläggningen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får lämna på 
återvinningscentralerna. 
 
Verksamhetsavfall, till exempel bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig 
verksamhet, faller inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras separat från avfall 
under kommunalt ansvar. Avfallsinnehavaren ansvarar för att anlita en godkänd transportör 
med tillstånd för borttransport från fastigheten.  
 
Småföretag kan lämna sorterat grovavfall mot en kostnad. Passerkort för företag krävs innan 
besöket till återvinningscentralen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får 
lämna på återvinningscentralerna. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat och maximalt 
2 kbm sorterat grovavfall per besök får lämnas. Farligt avfall från verksamheter får ej lämnas 
på kommunens återvinningscentraler om inte särskilda skäl föreligger.  
Särskilda sorterings- och ordningsregler för vistelse på ÅVC gäller. Avgifter för verksamheter 
anges i avfallstaxan.   
 
Tabell 2. Exempel på avfall från verksamheter 
Verksamhetsutövare ansvarar för att söka tillstånd för yrkesmässig transport enligt 
avfallsförordningen.  
 
Typ av avfall som 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall 

Krav på utsortering Krav på emballering, 
förvaring, 
anordningar 
med mera 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Avfall under kommunalt 
ansvar 
Exempelvis avfall från 
personalmatsalar och 
restaurangavfall. 

Sorteras ut och hålls 
skilt från annat avfall. Se 
tabell 1 för anvisningar. 

 

Se tabell 1 för anvisningar. Se tabell 1 för 
anvisningar. 
 

Brännbart avfall som 
inte är avfall under 
kommunalt ansvar 
Exempelvis trasiga 
trämöbler eller kasserade 
böcker med hårda 
pärmar. 

Sorteras ut och hålls skiljt 
från annat avfall. 
 

 Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 

Icke brännbart avfall 
Exempelvis trasiga 
koppar av porslin och 

Sorteras ut och hålls skiljt 
från annat avfall. 
 

 Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
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keramik eller trasig 
köksutrustning 
av metall. 

länsstyrelsen. 

Bygg och rivningsavfall 
Exempelvis kakel, fönster, 
gipsskivor, oimpregnerat 
trä, tegel och 
armeringsjärn. 

Avfallet ska sorteras i 
åtminstone följande sex 
fraktioner: trä, mineral 
(betong, tegel, klinker, 
keramik och sten), metall, 
glas, plast och gips. 

Fraktionerna ska förvaras 
skilt från varandra och 
annat avfall och även 
transporteras skilt 
(transporten 
kan ske i samma 
fordon). 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 
Mindre mängder kan lämnas 
på Munkegärde åvc mot 
uppvisande av ÅVC-kort för 
verksamheter. Fordon tyngre 
än 3,5 ton och containrar 
hänvisas till valfri 
avfallsanläggning. 

Farligt avfall 
(exklusive elavfall) 
Exempelvis rester av olja 
eller färg, starka 
rengöringsmedel, 
produkter 
som innehåller kvicksilver 
eller andra kemikalier. 

Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall enligt 
4 kap. 10 § 
avfallsförordningen 
(2020:614). 

Förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen 
inte sker. 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare för 
farligt avfall. Observera 
att farligt avfall inte får 
lämnas på kommunens 
återvinningscentraler. 

 

Avfall från oljeavskiljare Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall enligt 
4 kap. 10 § 
avfallsförordningen 
(2020:614). 

Kontroll av oljeavskiljaren 
ska göras minst en gång 
i halvåret, varav en gång 
per år av oberoende 
kontrollant som genomgått 
utbildning (ettårskontroll). 
Besiktning av 
oljeavskiljarens funktion 
ska göras vart femte år 
av oberoende kontrollant 
som genomgått utbildning 
(femårsbesiktning). 
Tömning ska göras vid 
behov. Tumregeln är att 
toppsugning görs när 
oljeskiktet är 5 cm och 
slamsugning när slamskiktet 
är 15 cm. 

Hämtning utförs av en 
godkänd avfallsmottagare 
som har tillstånd från 
länsstyrelsen. 

Anläggningar för avskiljning 
av  produkter 
uppsamlingsanordningar för 
färgslam, ridåvatten eller 
liknande 

 Tömning och besiktning 
bekostas av anläggningens 
ägare enligt anvisningar från 
kommun. 
 
 
 

Ska tömmas vid behov, dock 
minst en gång per år eller 
enligt det tömningsintervall 
som Miljö- och 
byggnadsnämnden i det 
enskilda fallet medger.  
 
Amalgamavskiljare ska 
tömmas minst en gång per 
år. 
 

Specialavfall inom  
veterinärverksamhet och 
djurhållning,  
gårdar där djurhälsovård 
utförts 

Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall 

Ska förvaras i 
specialbehållare (kanylburk) 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 

Specialavfall inom 
akupunktur, tatuering och 
dylikt 

Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall 

Ska förvaras i 
specialbehållare (kanylburk) 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 

    
Stickande, skärande och 
Smittförande avfall från 
hemsjukvården och liknande 
institutioner 

Enligt Socialstyrelsen 
(SOSFS 2005:26) 
författningssamling för 
smittförande/skärande/ 
stickande avfall. 

Ska förvaras i 
specialbehållare (kanylburk) 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 
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Riskavfall ska hämtas minst 
en gång per år. 

Fett Enligt Allmänna 
Bestämmelser 
för Vatten och 
Avlopp (ABVA). 

 
Matfett från restauranger 
och storkök etc, t.ex. uttjänt 
frityrolja, ska förvaras i 
lämplig behållare och får inte 
hällas ut i avloppet. 

Anordningen ska vara 
åtkomlig för tömning. 
Hämtning utförs av en 
godkänd avfallsmottagare 
som har tillstånd 
från länsstyrelsen. 

Elavfall 
Exempelvis kasserad kyl och 
frysdisk, skrivare och 
industritvättmaskin. 

Enligt förordningen 
om producentansvar 
för elutrustning. 
 
 

 Lämnas till producenternas 
insamlingssystem. 

Förpackningar Enligt förordning 
om producentansvar 
för förpackningar. 

 Lämnas till producenternas 
insamlingssystem. 

Returpapper 
avser tidskrifter, 
direktreklam, 
telefonkataloger, kataloger 
för postorderförsäljning och 
liknande produkter av 
papper 

Enligt förordning 
om producentansvar 
för returpapper. 

Lämnas löst i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas 

Lämnas till kommunens eller 
godkänd transportör 

Kasserade bilbatterier Enligt förordning 
om producentansvar 
för batterier. 

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att batterisyra 
eller innehåll rinner ut. 

Lämnas till producenternas 
insamlingssystem. 

Kasserade bärbara 
Batterier 

Enligt förordning 
om producentansvar 
för batterier. 

 

Förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen 
inte sker. 

 

Lämnas till producenternas 
insamlingssystem. 

Gödsel från hållande av 
husdjur (häst, svin, får, ko, 
get etc.)  

Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall. 

Ska samlas upp 
och förvaras på 
sådant sätt att risk 
för olägenhet för 
människor och 
miljön samt 
näringsläckage inte 
uppkommer. 

Fastighetsinnehavare och 
djurhållare ansvarar för att 
gödsel bortskaffas och i 
möjligaste mån återanvänds, 
t.ex. som 
jordförbättringsmedel. 
 

Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall 

Enligt jordbruksverkets 
föreskrifter  
om befattning med 
animaliska biprodukter och 
införsel av andra 
produkter, utom livsmedel, 
som kan sprida smittsamma 
sjukdomar till djur och i 
Rådets förordning (EU) nr 
1069/2009 finns regler om 
hantering av animaliska 
biprodukter i syfte att 
förhindra spridning av 
smittämnen. 

Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall ska 
hanteras enligt gällande 
föreskrifter. 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare 
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Bilaga 2, Hämtningsintervall för Kungälvs kommun 
Kommunen utgör två hämtningsområde. Tätare och längre hämtningsintervall 
kan ske i enlighet med avfallstaxan. Inom område 1 gäller normalt dessa intervall 
för ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar:  
 
Från flerbostadshus och verksamheter hämtas restavfall och osorterat avfall 
vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Matavfall hämtas 
vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Tätare hämtning än en 
gång per vecka medges enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.  
 
Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) tillhandahålls även 
hämtning från flerbostadshus och verksamheter enligt avfallstaxan.  
 
Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april – 
v.39, september tillhandahålls enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.  
 
Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende hämtas restavfall och osorterat 
avfall vanligtvis en gång varannan vecka. Tätare och längre hämtningsintervall kan 
ske i enlighet med avfallstaxan. Hämtning av restavfall och osorterat avfall varje 
vecka året runt tillåts endast i kommunens tätorter.   
 
Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka året runt 
tillåts endast i kommunens tätorter. Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 
(september) tillhandahålls även hämtning av matavfall varje vecka enligt 
avfallstaxan.  
 
Hämtning varannan vecka av trädgårdsavfall i kärl tillhandahålls från april till 
november.  
 
Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende hämtas restavfall och osorterat avfall 
en gång varannan vecka under perioden maj-september. Hämtning varje vecka 
erbjuds endast i kommunens tätorter. 
Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka erbjuds 
endast i kommunens tätorter. Hämtning varje vecka för matavfallet erbjuds också.  
 
Under perioden oktober-april ska fritidsboende vid behov beställa extra hämtning av 
kärl- och säckavfall. 
 
Gemensam avfallslösning med kärl eller container hämtas enligt de intervall som 
framgår av avfallstaxan.  
 
Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock 
minst en gång per år. 
 
Tömning av slam från slutna tankar sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut 
eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en 
gång per år. 
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Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år. 
 
Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska 
uppnås och så att det inte medför tekniska problem i ledningsnätet, dock minst två 
gånger per år. 
 
Tömning av fosforfälla ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta 
som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång vartannat år. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial tillföras 
avloppsanläggningen enligt leverantörens anvisningar genom fastighetsägarens 
försorg. 
 
Hämtning av tidningar i kärl tillhandahålls enligt de intervall som framgår av 
avfallstaxan.  
 
Grovavfall och grovt elavfall hämtas vid behov i container eller styckvis.  
 
Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.  
 
För en- eller tvåbostadshus som har en tjänst för insamling av farligt avfall och smått 
elavfall via påhängsbox hämtas avfallet vid behov. 
 
Bygg- och rivningsavfall hämtas vid behov från och med 2023-01-01. 
 
Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälvs kommun.  
 
 
Inom hämtningsområde 2 gäller normalt dessa intervall för ordinarie 
hämtning av avfall under kommunalt ansvar:  
Rest- och matavfall hämtas på öarna eller fastighetsinnehavare lämnar avfallet själv 
på anvisad plats på fastlandet. 
Hämtning sker enligt särskilt hämtningsschema och via säckar i enlighet med 
avfallstaxan. 
 
Från en- eller tvåbostadshus som används som året runt boende hämtas restavfall 
och matavfall en 
gång per månad under perioden oktober–april. Under maj-september hämtas 
restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema.  
 
Från en- eller tvåbostadshus som används som sommarboende hämtas restavfall och 
matavfall under vecka 20 (maj) till vecka 37 (september). Under maj-september 
hämtas restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema.  
 
Grovavfall och elavfall enligt kommunens sorteringsanvisningar hämtas en gång per 
år med båt. Hämtställen anvisas av kommunen.  
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Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.  
 
Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock 
minst en gång per år.  
 
Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år.  
 
Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälvs kommun.  
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Bilaga 3: Illustrationen av godkända vändplatser etc. 
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Bilaga 4: Illustrationen av avfallsutrymme etc. 
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Bilaga 5: Karta över hämtningsområden 
 
 
 
 
 
 

 
Förklaring: 
 

• De delar av kommunen som inte är rosaskuggade utgör område 1. 
• De delar av kommunen som är rosaskuggade utgör område 2. 
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1 § Gällande författningar
Kungälvs kommuns 
renhållningsordning innehåller 
kommunens avfallsföreskrifter och en 
avfallsplan. För kommunens 
renhållnings- ansvar och 
avfallshantering gäller:
• Miljöbalken (1998:808) och 

avfallsför- ordningen (2011:927),
• Regler om avfallshantering i 

förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken, såsom förordning 
(1998:899) om miljö- farlig 
verksamhet och hälsoskydd samt 
förordningar om producentansvar,

• Andra författningar, som 
berör avfallshantering.

Ändringar i gällande lagar och 
andra för- fattningar samt andra 
myndighetsbeslut som reglerar 
avfallshanteringen införs i denna 
renhållningsordning utan särskilt 
beslut i kommunfullmäktige.

Som underlag till 
avfallsföreskrifterna har förutom 
gällande lagstiftning även regional 
avfallsplan, A2020 och kommunens 
specifika tillägg till A2020, Kungälvs 
kommuns riktlin- jer för ett hållbart 
samhälle (antagna 2009) samt de av 
riksdagen antagna miljömålen för en 
uthållig och hållbar 
samhällsutveckling använts.

2 § Bemyndiganden 

a. Miljö- och byggnadsnämnden har 
givit de bemyndiganden till 
Miljöenheten som följer av dessa 
föreskrifter.

b. Kommunstyrelsen har givit de 
bemyndi- ganden till 
Renhållningsenheten som följer av 
dessa föreskrifter.

3 § Hämtningsområden 
Kungälvs kommun delas upp i följande 
hämtningsområden (se bilaga 3):
• Område 1: Hela kommunen 

förutom öar som saknar fast land- 
eller bilfärjeförbindelse. Dock 
ingår Klåverön.

• Område 2: Öar som saknar 
fast land- eller 
bilfärjeförbindelse.

4 § Definitioner och 
begreppsförkla ringar 
Renhållningsordningen innehåller kom-
munens avfallsföreskrifter och 
avfallsplan. Termer och begrepp som 
används i dessa fö reskrifter har 
samma definition som i 15 kap. 
miljöbalken (1998:808), 
avfallsförordningen
(2011:927) och förordningen 
(2014:1073) om producentansvar för 
förpackningar, med undantag för 
definitionen av matavfall. Grov- avfall 
har samma betydelse som i 
Naturvårds- verkets föreskrifter och 
allmänna råd (NFS 2004:4) om 
hantering av brännbart avfall och 
organiskt avfall. I övrigt används de 
begrepp med de betydelser som 
anges nedan.

Abonnemang: Det förhållande 
mellan kom- munen och 
fastighetsinnehavare/verksam- 
hetsutövare som regleras genom ett 
renhåll- ningsabonnemang för 
hämtning av avfall.

Abonnent: Den 
fastighetsinnehavare/verk- 
samhetsutövare som har ett 
renhållnings- abonnemang för 
hämtning av avfall.

ABVA: Allmänna bestämmelser för 
brukande av Kungälvs kommuns 
allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar.
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Avfall: Varje föremål, ämne eller 
substans som ingår i en 
avfallskategori och som inne- 
havaren gör sig av med, avser att 
göra sig av med eller är skyldig att 
göra sig av med.

Avfall med producentansvar: Det 
avfall som omfattas av 
förordningarna om produ- 
centansvar, t.ex. förpackningar 
(2014:1073), returpapper (2014:1074) 
och elutrustning (2014:1075).  

Avfallsbehållare: Säck, kärl, 
container eller liknande som är 
avsedd att innehålla någon typ av 
avfall. Med kärl menas hjulförsedda 
plastkärl med lock. Tankar och 
brunnar för slam, spillvatten, fett 
etc. räknas inte som avfallsbehållare.  

Avfallsföreskrifter: Kommunala 
bestäm- melser för avfallshantering. 
Föreskrifterna fastställer bl.a. vilka 
skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutö
vare har samt när, var och hur avfall 
ska hämtas.
Avfallsföreskrifterna ingår 
tillsammans med avfallsplanen i en 
renhållningsordning som varje 
kommun enligt miljöbalken ska ha. 

Avfallshantering: Sortering, 
insamling, transport, återvinning 
och bortskaffande el- ler annan 
behandling av avfall.

Avfallskvarn: Kvarn för 
sönderdelning av matavfall så att 
det malda avfallet kan följa med 
avloppsvattnet ut på kommunens 
led- ningsnät eller samlas upp i 
tank. 

Avfallsplan: Kommunal plan för 

avfallshan- tering. Avfallsplanen utgör tillsammans 
med avfallsföreskrifterna kommunens renhåll- 
ningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering och åtgärder för att nå 
målen. 

Avfallsutrymme: Byggnad eller del av bygg- nad med 
väggar, golv och tak som är avsett för förvaring av 
avfall.
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Avloppsanläggnin
g: Slamavskiljare, 
sluten tank och 
reningsverk med 
anslutet wc.

Bilväg: Väg/gata 
som betjänar 
fordon för 
insamling av 
hushållsavfall och 
därmed jäm- förligt 
avfall.

Brännbart 
restavfall: Det 
avfall som åter- står 
efter källsortering, 
dvs. när matavfall, 
farligt avfall, 
batterier, 
elutrustning, 
grovav- fall inkl. 
trädgårdsavfall, 
läkemedel, kanyler, 
förpackningar, 
returpapper och 
obrännbart 
restavfall är 
utsorterat och som 
brinner utan 
energitillskott efter 
det att 
förbränningspro- 
cessen har startat. 

Bygg- och 
rivningsavfall: 
Avfall som 
uppkommer vid 
nybyggnad, 
renovering, 
ombyggnad eller 
rivning av byggnad 
eller som uppstår 
vid större 
anläggningsarbete
n i en trädgård. 
Det ingår inte i 
kommunens 
ansvar att samla in 
eller omhänderta 

sådant avfall. Avfall från mindre 
underhållsarbeten
och reparationer i bostaden räknas 
dock som hushållsavfall och kan 
lämnas på återvin- ningscentralen. 
En del bygg- och rivningsav- fall 
klassas som farligt avfall, t.ex. asbest 
och impregnerat virke, och måste 
hanteras som sådant. 

Dragväg (gångväg enligt 
renhållnings- taxan): Den sträcka 
som renhållningsarbeta- ren manuellt 
måste flytta avfallsbehållare från 
uppställningsplats till 
hämtningsfordonet.  

Entreprenör (för 
avfallshantering): Företag som 
efter upphandling i konkurrens 
anlitas av kommunen för att utföra 
hämtning och/eller behandling av 
avfall om kommu- nen inte har egen 
personal och/eller egna 
behandlingsanläggningar.

1
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Farligt avfall: Avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen 
och är markerat med asterisk (*), 
vilket och som har egenskaper
som gör att det måste hanteras 
särskilt för att inte skada levande 
organismer eller miljön. Farligt avfall 
från hushållen omfattas av kom- 
munens bortforslingsansvar. Farligt 
avfall som uppkommer i hushåll är 
t.ex. färgrester, spillolja, 
lösningsmedel (lacknafta, fotogen 
etc.), bekämpningsmedel, 
fotokemikalier, lim och 
kvicksilvertermometrar. 

Fastighetsinnehavare: Den som 
är fast- ighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare.

Fastighetsnära insamling (FNI): 
Den insamling av avfall som sker på 
eller i di- rekt anslutning till den 
fastighet där avfallet har 
uppkommit. Fastighetsnära 
insamling förekommer både vid 
bostäder och vid verksamheter. 
Alternativet till fastighetsnära 
insamling är avlämning av avfall på 
återvin- ningscentral, i butik eller 
annat.

Fettavskiljare: Anordning för att 
samla upp slam i form av fettavfall i 
avloppsvatten från lokaler där 
livsmedel hanteras yrkesmässigt. 
Fettet skulle annars avsättas i 
ledningsnätet och bl.a. kunna 
förorsaka stopp. Fettavfallet omfattas 
av kommunens bortforslingsansvar.

Fritidsboende: 
Fastighetsinnehavare som är 
folkbokförd på annan fastighet.

Förvaringsplats: 
Utrymme eller 
avgränsad plats för 
förvaring av avfall.1
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Grovavfall: Avfall som uppkommer vid nor- malt 
boende och som är så skrymmande att det inte 
får plats i ordinarie avfallsbehållare, eller är så 
tungt, eller har andra egenskaper som gör att det 
inte är lämpligt att lägga det i behållaren. 
Exempel på sådant avfall är cyk- lar, spisar, 
tvättmaskiner, torkskåp, torktum-
lare, trädgårdsavfall etc. Avfall som inte utgör 
grovavfall är bildelar, båtar, stängsel m.m. Se 
kommunens webbplats, www.kungalv.se, för mer 
information.

Hushåll: En familj eller ett gemensamt boende 
bestående av en till fem personer. Hushåll med 
fler än fem personer innebär normalt större eller 
fler behållare än vad som normalt används vid en 
enfamiljsbostad.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall: 
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet” (miljöbalken 15 kap. 2 §). Sådant 
avfall uppstår regelbundet vid nyttjande av mark 
eller byggnad för bo- stadsändamål och behöver 
transporteras bort för att inte olägenheter ska 
uppstå.
Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är 
städsopor, matavfall, köksavfall, latrin, slam, 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, 
läkemedelsrester, rester av olja, färg, be- 
kämpningsmedel och annat farligt avfall, samt 
döda sällskapsdjur.

Med avfall från annan verksamhet som är 
jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från 
industrier, affärsrörelser och annan lik- artad 
verksamhet som i renhållningssamman- hang är 
jämförligt med avfall som kommer från hushåll. 
Det är sådant avfall som upp- kommer som en 
direkt följd av att människor oavsett ändamål eller 
verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en 
anläggning.
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Som exempel kan nämnas avfall från 
perso- nalmatsalar, restaurangavfall 
och toalettavfall. Jämförligheten 
knyter an dels till avfal-
lets härkomst (att det uppstår i 
lokaler där människor uppehåller 
sig), dels till uttrycket 
renhållningssammanhang. Avfall från 
annan verksamhet räknas som 
hushållsavfall om det har potential 
att skräpa ner på samma sätt som 
avfall från hushåll har. Avgörande för 
om avfallet anses vara hushållsavfall 
eller därmed jämförligt avfall är alltså 
om det på grund
av sina egenskaper eller sin 
sammansättning liknar 
hushållsavfall.

Hämtningsfordons 
uppställningsplats: Plats där 
hämtningsfordonet stannar när av- 
fallet ska hämtas och lastas i 
fordonet. Upp- ställningsplatsen ska 
ligga så nära avfallets hämtningsställe 
som möjligt och vara lämplig ur 
arbetsmiljö- och 
trafiksäkerhetshänseende. 
Uppställningsplatsen kan variera vid 
hämt- ning av olika typer av avfall 
bl.a. beroende på att olika 
hämtningsfordon är olika stora.

Hämtningsställe: Den plats där 
behållare ställs på hämtningsdagen 
och varifrån hämt- ning/tömning 
sker.

Kommunalt ansvar: Kommunalt 
ansvar innebär att avfall tas om hand 
genom kom- munens försorg. Den 
skyldighet kommunen har att ta hand 
om hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. Kommunen har inte 
skyldig- het att hantera avfall som 
omfattas av produ- centansvar (t.ex. 
förpackningar och tidning- ar), om 

det har sorterats ut för att lämnas i producenternas 
insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.

Kompostering: Biologisk behandlingsmetod som 
innebär nedbrytning av biologiskt lätt- nedbrytbart 
avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.
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Kompostbehållare
: En anordning som 
är konstruerad för 
kompostering. 
Behållare för 
kompostering av 
matavfall ska vara 
av typen 
varmkompost (d.v.s. 
isolerad) och skade- 
djurssäker.

Källsortering: Sortering av avfall vid 
källan,
d.v.s. på den plats 
där avfallet 
uppkommer, såsom 
i hushållet, på 
arbetsplatsen etc. 
Det sorterade 
avfallet ska sedan 
avlämnas på för 
materialet anvisad 
plats, se bilagda 
sorteringsanvisning
ar.

Latrin: Innehållet i 
en torrtoalett och 
som bl.a. kan 
uppsamlas i en 
latrinbehållare.

Matavfall: 
Utsorterat biologiskt 
lättned- brytbart 
avfall eller 
livsmedelsavfall från 
hushåll eller 
verksamheter som 
restauranger, 
storkök, butiker, etc. 
Exempel på 
matavfall är frukt- 
och grönsaksrester, 
kött- och fiskav- fall. I 
Kungälvs kommun 
kan hushåll välja om 
matavfall ska samlas 
in genom 
kommunens försorg 
för biologisk 

behandling, komposte- ras på den 
egna fastigheten eller inte sorte- ras 
ut alls och blandas med det 
brännbara restavfallet.

Obrännbart restavfall: Avfall som 
inte brinner även om energi tillförs, 
t.ex. metall, glas, sten, porslin, 
keramik och gips.

Osorterat avfall: En blandning av 
fraktion- erna matavfall och 
brännbart restavfall.

1
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Permanentboende: Den som är 
folkbokförd på fastigheten.

Producentansvar: Skyldighet för 
producent att se till att avfall samlas 
in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas 
(miljöbalken 15 kap. 6 §). 
Producentansvar finns för 
förpackningar, returpapper, elut- 
rustning (ink. lampor och armatur), 
bilar, däck och batterier och 
läkemedel. Avfall som omfattas av 
producentansvar ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
producenterna tillhandahåller. 
Material med producentan-
svar omfattas inte av kommunens 
ansvar, med undantag för 
elutrustning och batterier som utgörs 
av hushållsavfall och som inte 
lämnats direkt till producenternas 
insamlingssystem. Samarbete mellan 
kommuner och produ- center om 
insamling förekommer bl.a. för 
elutrustning och batterier.

Renhållningsordning: Kommunens 
avfalls- föreskrifter och avfallsplan 
utgör tillsam- mans kommunens 
renhållningsordning. Den ska 
fastställas av kommunfullmäktige för 
att gälla.

Riskavfall: Stickande eller skärande 
före- mål, biologiskt avfall, 
smittförande avfall, läkemedelsrester 
och andra typer av kemiska rester 
som inte är farligt avfall.

Rivningsavfall: De rester, inklusive 
schakt- massor med inblandning av 
andra material, som uppkommer vid 
rivning av byggnader, byggnadsdelar 
och anläggningar som byggs om helt 
eller delvis. (Se även Bygg- och 
rivningsavfall).

Serviceort/tätort: En 
ort där det finns service 
i form av butiker, samt 
service såsom 
vårdcentral. Med tätort 
avses ett tätbebyggt 
område med minst 200 
invånare och där 
avståndet mellan husen 
är mindre än 200 
meter.

1
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Slam: Innehållet från en vattenklosett (WC) som 
uppsamlas i en avloppsanläggning. För slam i 
enskild avloppsanläggning gäller kommunalt 
ansvar.

Sommarhämtning: Hämtning av matavfall och 
brännbart restavfall som begränsar sig till perioden 
vecka 20-37 (maj-september).

Småhus: Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad 
som är inrättad till bostad åt en eller två familjer.

Trädgårdsavfall: Komposterbart och flis- bart 
växtavfall som uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda 
träd eller avfall som uppstår vid större 
anläggningsarbeten i en trädgård. Det senare är 
byggavfall, vilket kommunen inte ansvarar för.

Verksamhetsavfall eller ej branschspeci- fikt 
industriavfall: Fast eller flytande avfall som 
uppkommer vid industrier, företag, affärer, 
institutioner etc. och som inte utgör hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall eller farligt avfall.

Verksamhetsutövare: Den som driver yr- 
kesmässig verksamhet.Verksamhetsutövaren är 
ansvarig för avfallshanteringen i verksam- heten.

Återanvändning: Användning av kasserad 
produkt utan föregående förädling.
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Återvinning: Tillvaratagande av 
material från avfall som bl.a. kan 
användas vid tillverkning av nya 
produkter eller vid framställande av 
energi. På så sätt ersätts jungfruliga 
råvaror med insamlat, redan använt, 
material. Kom- postering och annan 
biologisk omvandling är också 
återvinning.

Återvinningscentral (ÅVC): En 
beman- nad central där hushåll kan 
lämna grovavfall, trädgårdsavfall, 
elutrustning, farligt avfall eller annat 
återvinningsbart avfall. Kostnaden för 
hushåll ingår i den fasta delen av 
renhåll- ningstaxan, medan 
småföretag kan lämna sitt avfall mot 
en kostnad via klippkort. Avfalls- 
lämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behål- lare. Matavfall, blandat avfall 
och brännbart restavfall får inte 
lämnas på återvinningscen- tralerna. 
Uppgift om var återvinningscen- 
tralerna är belägna och vilka 
öppettider de har finns på 
kommunens webbplats, www. 
kungalv.se.

Återvinningsstation (ÅVS): 
Insamlings- ställe där vissa material 
med producentansvar lämnas, ex. 
tidningar, glas, plast, kartong och 
metall. Uppgifter om dessa 
insamlingsställen finns på FTI - 
Förpacknings- och Tidningsin- 
samlingens webbplats, www.ftiab.se 
och på kommunens webbplats, 
www.kungalv.se. I Kungälvs kommun 
kallas ÅVS vanligen för 
kretsloppsstation.

5 § Målsättningar
Målsättningen för Kungälvs 
kommun är att allt avfall som 
uppkommer ska behandlas i 
enlighet med EU: s avfallshierarki; 

d.v.s. i följande prioriteringsordning:

1 Förebyggande
2 Återanvändning
3 Materialåtervinning
4 Annan återvinning, t.ex. energiutvinning 5 
Deponering
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Vidare är 
målsättningen att 
leva upp till de fem 
övergripande målen 
med dess respek- 
tive detaljerade mål i 
avfallsplanen, A2020. 
Insamlingen ska 
göras på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt. 
Sorteringen ska så 
långt som möjligt 
ske vid källan och 
alltid enligt de 
sorteringsföreskrifter 
som finns i bilaga 1.

Kungälvs kommuns 
målsättning är också 
att personalen hos 
den 
renhållningsentrepr
enör som utför 
arbete för 
kommunens 
räkning inte ska 
behöva utsättas för 
risk för att drab- bas 
av ohälsa och 
olycksfall. 
Renhållningsar- 
betarnas arbetsmiljö 
går alltid före 
abonnen- ternas 
bekvämlighet. Detta 
medför att krav med 
stöd av 
arbetsmiljölagen 
med tillhö- rande 
föreskrifter samt 
Arbetsmiljöverkets 
beslut om 
föreläggande och 
förbud i tidigare 
avgjorda ärenden 
ställs på bl.a. 
placering av 
avfallsutrymme och 
avfallsbehållare, 
samt på 
avfallsutrymmens, 
förvaringsplatsers, 

bilvä- gars och dragvägars 
utformning etc.

Kraven i dessa avfallsföreskrifter 
fråntar dock inte till någon del 
respektive arbetsgivare från det 
arbetsmiljöansvar som vederbörande 
har enligt arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöför- ordningen och till 
arbetsmiljölagen tillhö- rande 
föreskrifter.

6 § Överträdelser
a. Straffbestämmelser vid 
överträdelser en- ligt gällande 
miljölagstiftning finns i 29 kap. 
miljöbalken. När det gäller 
miljösanktionsav- gifter återfinns 
dessa regler i 30 kap. miljö- balken. 
Miljöenheten utgör tillsynsmyndig- 
het.

b. Kontroll av renhet på källsorterat 
material kan förekomma vid 
hämtning.Vid felsorte- ring av 
matavfall i förhållande till tecknat 
renhållningsabonnemang kan 
Renhållnings- enheten ålägga om 
felsorteringsavgift enligt gällande 
renhållningstaxa.

1
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1. Ansvar och skyldigheter
I detta kapitel regleras ansvarsfrågan för avfallshanteringen. 
Ansvarsfrågor finns också under andra kapitel i dessa föreskrifter.

1 § Kommunens 
renhållningsansvar
a. Kommunen ansvarar för att 
hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall inom kommu- nen 
transporteras till en godkänd 
behand- lingsanläggning och 
återvinns eller bortskaf- fas. 
Huvudmannaskapet för kommunens 
renhållning ligger hos 
kommunstyrelsen och 
verksamhetsansvaret hos miljö- och 
bygg- nadsnämnden. Utförande 
organ är Renhåll- ningsenheten. 
Renhållningen utförs av kom- 
munen och/eller den eller de 
entreprenörer som kommunen 
upphandlar, nedan kallad 
kommunens entreprenör. 

b.Kommunfullmäktige fastställer 
renhåll- ningstaxa samt vilken 
nämnd som har verk- 
samhetsansvaret för renhållningen i 
kommu- nen.

c. Från kommunens ansvar 
undantas avfall som enligt 
förordning ska insamlas och om- 
händertas av producent (15 kap. 6-
7a §§ miljöbalken), t.ex. tidningar 
och förpack- ningar, el- och 
elektronikavfall, batterier, däck, 
bilar och läkemedelsavfall.

d. Från mottagningsanordning för 
avfall från fartyg i hamn ska genom 
kommunens försorg transporteras 
bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall 

och rester av andra 
skadliga ämnen som det 
är förbjudet att släppa ut 
enligt
lag om åtgärder mot 
förorening från fartyg 
(1980:424) eller enligt 
föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 
avfallsförordningen 
(2011:927).

2
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e.Avfall innehållande matavfall från fartyg i 
internationell trafik ska behandlas genom av- 
fallsförbränning eller annan godkänd behand- ling 
i enlighet med direktiv 1999/31/EG.

f. Kommunens renhållningsansvar omfattar även 
hamnar för fritidsbåtar.

g. Innehavare av hamn ska lämna uppgift till 
kommunen om behovet av avfallshantering.

h.Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. 
miljöbalken och enligt föreskrifter med- delade 
med stöd av miljöbalken utförs regio- nalt av 
länsstyrelsen och lokalt av Miljö- och 
byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. 
Tillsynen av anläggningar, upplag etc. utförs till 
viss del av Räddningstjänsten, med stöd av lag om 
skydd mot olyckor (2003:778).

i.Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla ske- den 
av samhällsplaneringsprocessen. 

2 § Producenternas ansvar
a. Producentansvaret regleras i förord- ningar om 
producentansvar (1994:1205, 1994:1236, 2000:208, 
2005:209, 2005: 220, 2006:1273, 2007:185, ,2007:193, 
2008:834, 2009:1031, 2013:757 och 2014:1073) med- 
delade med stöd av miljöbalken.

b. Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för 
in eller säljer en förpackning eller en vara som är 
innesluten i en sådan förpack- ning, ska på 
begäran lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, samman- sättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag 
för kommunens avfallsplan.
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2. Ansvar och skyldigheter 2
c. Producenter som ska 
tillhandahålla ett 
insamlingssystem för 
förpackningar och returpapper ska 
om frågor som rör insam- 
lingssystemet samråda med 
kommunen.

3 § 
Fastighetsinnehavares/verksam
- hetsutövares ansvar
a. Fastighetsinnehavare är ansvarig 

för att
uppfylla kraven enligt dessa 
föreskrifter, samt ansvarar gentemot 
kommunen för det avfall som 
uppkommer på fastigheten eller av 
andra skäl finns på fastigheten.   

b.Fastighetsinnehavare bekostar 
installa- tion och underhåll av alla 
inom fastigheten förekommande 
anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen. 
Fastighetsinnehavare ansvarar också 
för att installationer, anord- ningar 
och utrymmen fungerar, är säkra 
och har avsedd effekt. 

c. Fastighetsinnehavaren är ansvarig 
att se till att avfallsutrymmen, 
förvaringsplats, avfalls- behållare, 
hämtningsplats och andra anord- 
ningar är utformade så att krav på 
god arbetsmiljö och tillgänglighet 
uppfylls för boende och 
hämtningspersonal. Underhåll, 
rengöring och tillsyn ska utföras 
regelbundet för att förebygga 

driftavbrott, så att olägen- het, såsom buller och lukt, 
för människors hälsa och för miljön inte uppstår, 
samt med- ger god arbetsmiljö.  

d. Fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare ska 
muntligen eller skriftligen teckna abon- nemang på 
förekommande renhållningsupp- drag hos 
Renhållningsenheten. Abonnemang ska tecknas i 
sådan omfattning att de svarar mot de behov som 
finns.
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e. Fastighetsinnehava
re/verksamhetsutöva
re är 
betalningsskyldig för 
renhållning enligt 
den taxa som 
fastställs av 
kommunfullmäk- 
tige. Avgift ska 
betalas för den 
insamling, transport, 
återvinning och 
bortskaffande av 
avfall som utförs 
genom kommunens 
försorg, samt för 
planeringen av 
avfallsfrågor, kostna- 
der för 
återvinningscentraler
, administration och 
i övrigt i enlighet 
med de föreskrifter 
som kommunen har 
meddelat med stöd 
av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. 

f. Fastighetsinnehav
are/verksamhetsutö
vare är ansvarig för 
att ändring av 
ägandeförhål- lande 
för fastighet eller 
abonnemangsänd- 
ringar utan dröjsmål 
meddelas 
Renhållnings- 
enheten. 

g. Fastighetsinnehav
are är skyldig att i 
till- räcklig 
omfattning 
informera den eller 
de som bor eller 
bedriver verksamhet 
i fastighe- ten om 
dessa föreskrifter. 
Fastighetsinneha- 

vare är ansvarig för att reglerna följs. 

h. Fastighetsinnehavare ska 
säkerställa möj- ligheter att sortera ut 
och hålla åtskilda de avfallsfraktioner 
som enligt dessa föreskrifter ska 
överlämnas till kommunen för 
borttran- sport. En del av detta 
ansvar är att förse de som bor eller 
verkar på fastigheten med påsar för 
matavfallsinsamling som 
tillhandahålls av 
Renhållningsenheten. 
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2 2. Ansvar och skyldigheter

i. Fastighetsinnehavare/verksamhets
utövare svarar själv för montering av 
sopsäck i säck- hållare, samt om 
innersäck i kärl förekom- mer även 
denna montering. 

j. 
Fastighetsinnehavare/verksamhetsut
övare är ansvarig för att sådant avfall 
som kommu- nen inte är skyldig att 
hämta, omhändertas på ett sådant sätt 
så att olägenhet för människors hälsa 
och miljö inte uppkommer. 

k. 
Fastighetsinnehavare/verksamhetsutö
vare ansvarar för att kommunens 
entreprenör har tillträde till de 
utrymmen där renhållningsar- bete 
ska utföras. Nycklar, portkoder etc. 
ska vid tecknande av 
renhållningsabonnemang lämnas till 
kommunens entreprenör. Änd- 
ringar ska utan uppmaning meddelas 
kom- munens entreprenör. Nycklar 
och portkoder etc. enligt ovanstående 
ska enbart betjäna
de utrymmen i fastigheten där 
kommunens entreprenör ska utföra 
arbete. 

4 § Avfallslämnares ansvar
a.Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall ska transporteras 
bort genom kommunens försorg. 
Om inget annat anges i dessa före- 
skrifter är egen hantering av avfallet 
såsom nedgrävning, kompostering, 
förbränning

och bortforsling inte 
tillåten. Avfallsslag som 
anges i bilaga 1 till 
dessa föreskrifter ska 
sor- teras ut samt 
förvaras och 
transporteras skilt från 
annat avfall om inget 
annat anges.
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b. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov 
till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta 
till den som enligt avfallsförord- ningen (2011:927) 
har tillstånd till trans- portverksamhet, är anmäld 
hos föreskriven myndighet eller har undantagits 
från anmäl- ningsplikt (Naturvårdsverkets 
föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för 
yrkes- mässig transport av avfall NFS 2005:3).

5 § Ägarförhållande
a.Avfallsbehållare i plast på hjul och större 
behållare, containrar (exkl. underjordsbehål- lare 
och andra fasta anordningar) ägs, om inte annat 
överenskommits, av Renhållnings- enheten eller 
kommunens entreprenör och tillhandahålls 
normalt genom kommunens entreprenör.  

Sopsugsanläggningen på Kongahälla ägs av kommunen. 

b. Fasta anordningar såsom underjordsbehål- lare, 
etc. ägs av fastighetsinnehavare/verk- 
samhetsutövare om inget annat överenskom- mits 
med Renhållningsenheten. 

c. Kompostbehållare ägs av fastighetsinneha- vare. 

d. Säckhållare ska vara av den storlek och typ 
som Renhållningsenheten föreskriver. 
Säckhållare och sopsäckar tillhandahålls av
Renhållningsenheten eller kommunens entre- 
prenör om inte annat överenskommits.  
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3. Hushållsavfall
I detta kapitel regleras avfall som är hushållsavfall och därmed jämförligt avfall; 
dvs. avfall som omfattas av kommunens renhållningsansvar (se
definitionen i 1 kap. 4 §). Observera att många verksamheter även har 
avfall som klassas som hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

1 § Avfallsbehållare
a.Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall som ska forslas bort 
genom kommunens försorg ska 
placeras i avfallsbehållare av typ och 
storlek som tillhandhålls och avgörs 
av Renhållningsenheten. 

För flerbostadshus och verksamheter 
kan fastighetsinnehavare sluta 
särskilt avtal med 
Renhållningsenheten om att annan 
typ av avfallsbehållare får användas.

b. Renhållningsenheten avgör i det 
enskilda fallet utifrån 3 kap. 1 § a 
dessa föreskrifter avfallsbehållarens 
typ, storlek och placering. 

c. Fastighetsinnehavare/verksamhets
utövare ska rengöra avfallsbehållare, 
oavsett ägarför- hållande, i sådan 
omfattning att olägenhet för 
människors hälsa och miljö inte 
uppkommer. 

d. Fastighetsinnehavare/verksamhets
utövare ansvarar för de 
avfallsbehållare som tillhan- dahålls 
av Renhållningsenheten eller kom- 
munens entreprenör och ska hantera 
dessa varsamt och på ett sådant sätt 
att onödigt slitage inte uppkommer.

Vid vårdslös hantering eller vid 
förlust har Renhållningsenheten eller 
kommunens entre- prenör rätt till 
ersättning.

e.Avfallsbehållare får inte fyllas 
mer än att den lätt kan tillslutas 

Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får 
maximalt uppgå till 300 N (ca 30 kg) vid igångsättning 
och 200 N (ca 20 kg) vid rullning. Säck får maximalt 
väga 15 kg. 

3
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Överfull, för tung 
och/eller trasig 
avfallsbe- hållare 
hämtas/töms först 
när avfallet pake- 
terats om, vid nästa 
ordinarie 
hämtningstill- fälle 
eller vid beställning 
av extra hämtning i 
enlighet med 
renhållningstaxan. 

Detsamma gäller 
om 
avfallsbehållaren 
innehåller dåligt 
emballerade 
stickande eller 
skärande föremål. 

Vid upprepad 
överfyllnad har 
Renhållnings- 
enheten rätt att 
besluta om 
justering av 
abonnemanget, 
behållarantalet 
eller behål- 
larestorleken. 

f. I avfallsutrymme, 
på förvaringsplats 
eller i 
avfallsbehållare får 
endast läggas 
sådant avfall som 
utrymme, plats och 
behållare är avsedda 
för.

g Avfall som läggs i 
avfallsbehållare 
eller släpps ned till 
avfallsbehållare via 
sopned- kast ska 
vara emballerat i 
påse eller paket av 
lämpligt material 
och lämplig storlek.

Det emballerade avfallet ska vara så 
väl förslutet att avfallet inte kan 
spridas, orsaka skada, 
arbetsmiljörisker och/eller 
olägenhet för människors hälsa och 
miljö.  

Föremål som kan ge upphov till skär- 
och stickskador ska emballeras i styvt 
skyddshölje innan de läggs i påse eller 
paket. 

Kanyler och sprutor får inte läggas i 
avfalls- behållare. 
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3 3. Hushållsavfall

h. Matavfall ska läggas i 
papperspåsar som följer standarden 
SS-EN 13432 och som tillhandhålls av 
Renhållningsenheten om inte något 
annat meddelats. 

i. Matfett från restauranger och 
storkök etc, t.ex. uttjänt frityrolja, 
ska förvaras i lämplig behållare och 
får inte hällas ut i avloppet. 

Hushåll ska hälla fett i separata kärl 
till exem- pel en plastflaska som sedan 
läggs i restavfal- let. Detta för att 
förhindra stopp i avloppet.

j.Avfallsbehållare som är uppställd 
utomhus ska vara placerad på ett 
sådant sätt att risk för brandspridning 
är förebyggd.

2 § Avfallsutrymme och 
förvaringsplats

a. Inom område med gemensam 
förvaltning för ett flertal fastigheter, inom 
bostadsrätts- förening, 
samfällighetsförening eller inom grupp av 
hus/villor där gemensamt avfallsut- rymme 
är anordnat sker hämtning endast vid 
gemensamt avfallsutrymme, om inget 
annat översenskommit med 
Renhållningsenheten. 

b. Avfallsutrymme/förvaringsplats 
ska place- ras så nära de bostäder som det 
ska betjäna som möjligt och i omedelbar 
anslutning till bilväg. 

Avståndet till 
bostadsentré ska inte 
överstiga 25 meter. Om 
inte skäl finns.. 



42/22 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-8 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Bilaga 2 Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

c.Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara 
uppställd i omedelbar anslutning till 
hämtningsfordonets uppställningsplats
eller på annan plats som Renhållningsenheten 
anvisat. 

Enligt renhållningstaxa utgår en extra avgift 
(gångavgift) för avfallsbehållare som inte är 
uppställda enligt ovan.

d. Kärl ska ställas upp så att draghandtaget är 
lättillgängligt för renhållningsarbetaren ut mot 
vägen och får t.ex. inte vara vänt mot vägg eller 
buskage.

e.Vid hämtning med båt ska säcken placeras i 
omedelbar anslutning till båtens angörings- plats, 
på plats som Renhållningsenheten godkänt.

f. Hämtningsfordon för tömning av under- 
jordsbehållare samt för byte av filterkassett i 
fosforfälla ska kunna angöra i omedelbar 
anslutning till behållare/fosforfälla. 
Avståndet mellan fordon och centrum på 
underjordsbehållare/fosforfälla får inte över- stiga 
4 meter

Hämtningsfordonet får vid tömning inte 
hindra annan trafik. 

Inga hinder inom kranens rörelseområde får 
finnas.

Lyft får inte ske över staket, buskar, väg/gata, gång- 
och cykelbana, parkeringsplats etc.
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g. I områden där avfallshämtning 
sker med kran, lift, sopsug, och 
dylikt ska fastighetsin- nehavaren 
följa särskilda anvisningar som 
meddelas av Renhållningsenheten. 

Eget avsnitt Avfallsutrumme
h.Avfallsutrymme ska vara väl 
tilltaget och flexibelt. Storleken på 
utrymmet bestäms av storleken på 
det antal kärl som behöver finnas 
där.

Där kärl hanteras ska den fria 
gångytan mel- lan kärlen vara minst 
1,5 meter bred och avståndet mellan 
varje kärl minst 6 cm (se illustration 
i bilaga 2).

Kärl ska placeras med 
draghandtaget ut mot gången.

För detaljer om dimensionering; se 
Avfall Sveriges handbok för 
avfallsutrymmen. Dokumentet finns 
på Avfall Sveriges webbplats, 
www.avfallsverige.se.

i.Avfallsutrymme/förvaringsplats 
bör vara placerat i markplan.

j.Avfallsutrymme bör ha en egen 
entré om inte särskilda skäl finns. 
Avfallsutrymmet får inte placeras så 
att avfall måste transporteras genom 
utrymmen där personer vistas mer 
än tillfälligt eller där livsmedel 
förvaras.

Avfallsutrymmet får heller inte 
placeras så att matavfall måste 
transporteras genom kom- 
munikationsutrymmen i direkt 
anslutning till utrymmen där 
personer vistas mer än tillfäl- ligt 
eller där livsmedel förvaras.

k.Avfallsutrymme/förvaringsplats ska place- ras och 
utformas så att det är tillgängligt för personer med 
nedsatt rörelse- eller orien- teringsförmåga. Dörrar, 
eventuella lock, handtag, inkast etc. ska utformas och 
placeras så att de kan användas och öppnas av perso- 
ner som har nedsatt styrka eller som t.ex.
är rullstolsburna. Om container används ska den ha 
ramp så att alla kan använda den.
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l. Dörröppning som 
används vid 
hämtning av avfall 
ska:
• Om matavfall, 

brännbart 
restavfall och 
återvinningsmate
riel hanteras; ha 
ett karmdagmått 
om minst 1,0 
meter och en fri 
höjd om minst 
2,0 meter.

• Om grovavfall 
hanteras; ha ett 
karmdag- mått 
om minst 1,2 
meter och en fri 
höjd om minst 
2,0 meter.

• Inte ha tröskel, 
trappsteg eller 
nivåskill- nad. I 
undantagsfall kan 
tröskel tillåtas om 
den förses med 
ramp på båda 
sidor.

• Bör ha skyddsplåt 
på dörrkarm som 
skydd mot 
nötning, slag och 
stötar.

m.Dörr som 
används vid 
hämtning av avfall 
ska:
• vara lätt att 

öppna och stänga. 
Tunga dörrar bör 
förses med 
dörröppningsaut
o- matik.

• inte orsaka störande buller.

• ha 

uppställningsanordningar som 
enkelt kan aktiveras. Antalet 
dörrpassager ska så långt som 
möjligt minimeras.

• bör ha släplist som skydd mot skadedjur.

• kunna öppnas inifrån utan nyckel. 
Låsvred ska ha skydd som 
förhindrar att låset skadas av slag 
eller påkörning.

• bör ha skyddsplåt på insidan 
dörrblad som skydd mot 
nötning, slag och stötar.

n. Dörrar till samtliga 
avfallsutrymmen i ett 
bostadsbestånd bör kunna öppnas 
med samma nyckel.

Kodlås får användas.

3
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o.Rumshöjd i avfallsutrymme eller 
förva- ringsplats ska vara minst 2,1 
meter.

Installationer får inte begränsa 
den fria höjden.

p.Vägg i avfallsutrymme ska vara 
försedd med avbärarlist som skydd 
mot nötning, slag och stötar.

Avbärarlistan ska åtminstone täcka 
väggens yta mellan 0,95 meter till 1,25 
meter räknat från golvet.

q. Strömbrytare i avfallsutrymme 
ska place- ras på en höjd om ca 1,3 
meter över golv.

Eluttag bör finnas på lämpliga ställen.

r.Avfallsutrymme/förvaringsplats 
ska ut- formas så att det är lätt att 
hålla rent. Kravet omfattar även 
installationer och övrig utrust- ning. 
Golv i avfallsutrymme ska vara 
halkfritt och lätt att rengöra. Kravet 
omfattar även markyta på 
förvaringsplats

s.Belysningen ska vara 
snabbtändande och finnas, både i 
och utanför avfallsutrymmet.

Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux, 
gärna hö- gre. Det är lämpligt att 
använda flera armatu- rer för att öka 
ljusspridningen och säkerheten om 
någon lampa går sönder.

Rörelsedetektor bör används och 
vara in- ställd så att lampan/ 
lamporna tänds direkt när dörren 
öppnas och hålls tänd/tända hela 
tiden som någon befinner sig i 
rummet.

t. I avfallsutrymme ska 
god ventilation finnas. 
Frånluftsflödet bör vara 
minst 5 liter per sekund 
och kvadratmeter 
golvyta.

Frånluftsflödet i ett 
grovsoprum, om rum- 
met är avskilt från rum 
för övrigt avfall, bör 
vara minst 0,35 liter per 
sekund och kvadrat- 
meter golvyta.

3
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u.Avfallsutrymme ska utformas så att råttor och 
andra skadedjur hindras att komma in.

Öppningar större än 5,0 mm får inte före- 
komma.

Nät ska finnas för ventilationsöppning. Om 
avfallsutrymmet är råttsäkert behöver kärlen inte ha 
lock.

Lock rekommenderas dock för att minska risken 
för lukt.

v. Avfallsutrymme för matavfall bör vara kylt 
alternativt utrustat med annan utrustning som 
förhindrar uppkomsten av lukt eller att annan 
olägenhet för människor och miljö uppstår.

w. Avfallsutrymme ska vara väl isolerat mot 
bostad eller arbetslokal som ligger vägg i vägg 
med utrymmet.

Avlämning av avfall samt hämtning/tömning får 
inte medföra bullerstörning för de som bor eller 
vistas i närheten av avfallsutrymme eller 
lastningsplats.

x. Om olika slags avfall samlas upp i samma 
avfallsutrymme eller på samma förvarings- plats 
ska avfallsbehållare vara tydligt märkt med 
uppgift om vilken typ av avfall som ska läggas i 
respektive behållare.

Märkning och information om sortering bör även 
finnas på vägg, anslagstavla eller lik- nande.

y. Gemensamt avfallsutrymme/förvarings- plats 
ska vara försett med information om till vem/vilka 
som avfallslämnare ska vända sig vid driftstörning.



42/22 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-8 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Bilaga 2 Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

31

z. Vid ny- och ombyggnad av 
avfallsutrymme eller förvaringsplats 
ska byggherre eller
av denne utsedd arkitekt, projektör 
eller byggarbetsmiljösamordnare för 
projektering (BAS-P) i god tid före 
ansökan om bygglov ta kontakt med 
Renhållningsenheten för avgö- rande 
och godkännande av 
avfallsutrymmets/ förvaringsplatsens, 
bilvägs och dragvägs beskaffenhet 
och utformning etc.

Om planerad åtgärd inte kräver 
bygglov ska Renhållningsenheten i 
god tid innan arbetena påbörjas 
kontaktas för avgörande och god- 
kännande.

Eventuellt besiktningsprotokoll för 
avfallsut- rymme följer fastigheten 
oavsett innehavare.

å. Renhållningsenheten granskar 
utifrån dessa föreskrifter samtliga till 
kommunen inkomna ansökningar om 
bygglov. Uppfylls inte kraven i 
föreskrifterna kan bygglov nekas.

3 § Bilväg 
a. Bilväg ska vara hårdgjord.

b. Sikten längs bilväg ska vara 
sådan att hämtningsfordon kan 
hinna bromsas in till stillastående 
innan en person kommer in i 
fordonets riskområde. 

c. Bilväg ska vara utformad för 
minst be- lastningsklass 2 (BK2) 
och får inte utgöras av gång- 
och/eller cykelbana, innergård i 
bostadsområde, skolgård eller 
liknande.

Bilväg kan heller inte utgöras av 

väg/gata el- ler annan yta där lastbilstrafik inte är 
tillåten.

d.Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter.

Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria 
höjden, se illustration i bilaga 2
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Vid nyanläggande av bilväg gäller att 
denna ska vara minst 5,5 meter bred 
om körning

i båda riktningarna 
förekommer. Om 
par- kering tillåts 
ska bilvägen vara 
bredare. Om 
bilvägen är mötesfri 
och gällande 
trafikregler inte 
medger parkering av 
fordon får den vara 
smalare. 

Bilvägen ska dock 
vara minst 3,5 
meter bred. I 
kurvor ska 
körbanan vara så 
bred att 
hämtningsfordon 
kan komma fram 
utan
backningsmanöver 
och/eller utan att 
körning sker med 
hjul utanför vägbana.

Träd och annan 
växtlighet får inte 
inkräkta på 
vägbredden.

e.För befintlig bilväg 
gäller att rak sträcka 
på väg, gata eller 
annan yta där 
hämtningsfor- don 
framförs är minst 0,5 
meter bredare än 
fordonet. I kurvor 
ska körbanan vara så 
bred att 
hämtningsfordonet 
kan komma fram 
utan 
backningsmanöver 
och/eller utan att 
körning sker med 
hjulen utanför 
vägbanan.

f. Det fria utrymmet vid sidan om 
hämt- ningsfordon ska vid såväl 
raka sträckor som i kurvor vara 
minst en meter bredare än for-
donet (inkl. backspeglar). Med fritt 
utrymme avses ett område som såväl i 
vertikalt som i horisontellt plan är 
fritt från hinder, samt ett underlag 
som är jämt och som har tillräcklig 
bärighet för en person att gå på. 

g. Backande av hämtningsfordon 
är ingen tillåten arbetsmetod.

Bilväg som är återvändsgata ska 
därför ha vändmöjlighet.Vändplan 
för ett normalstort hämtningsfordon 
ska normalt ha en diameter om 18 
meter med en hindersfri remsa om 
ytterligare 1,5 meter runt om. 

Alternativ till detta är en vändplats 
eller en trevägskorsning som 
möjliggör en så kallad T-vändning, 
se illustration i bilaga 2.

3
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h. Om det på hämtningsdagen 
finns tempo- rära hinder i bilväg ska 
fastighetsinnehavare ombesörja 
egen transport av avfallsbehållare till 
för hämtningsfordonet närmsta 
farbara väg. Avfallsbehållare ska då 
vara tydligt upp- märkt med uppgift 
om fastighetsinnehavare.

i. Bilväg ska vara snöröjd och 
halkbekäm- pad vintertid. 
Snövallar får inte inkräkta på 
vägbredden. Om bilväg är grusväg 
ska den dammbindas sommartid.

j. Om bestämmelserna i 3 kap 3 § a 
- j inte är uppfyllda kan bilvägen 
bedömas som ej farbar för 
hämtningsfordon. Avfallsbehållare 
ska då placeras på av 
fastighetsinnehavaren anordnad 
plats för hämtning vid väg/gata som 
är farbar för hämtningsfordon och 
som godkänts av 
Renhållningsenheten. 

4 § Dragväg (gångväg enligt 
renhållningstaxan

a. Dragväg ska vara så kort som möjligt. För
villor, radhus och fritidshus bör 
dragväg inte förekomma, se 3 kap 2§ 
c. Förekommande dragväg debiteras 
i enlighet med renhållningstaxa.

b.Dragväg ska året om vara jämn, 
hårdgjord, halkfri och utan trånga 
passager eller hinder. Trappsteg, grus 
och kullersten får inte före- komma 
hämt och transportvägar 
c. Dragväg ska vara minst 1,2 meter 
bred. Om dragväg ändrar riktning 
mer än 30° ska bredden i avsnittet 
för riktningsändringen vara minst 
1,35 meter

d. Dragväg ska ha en fri höjd om 
minst 2,1 meter. Träd och annan 
växtlighet får inte inkräkta på den 
fria höjden.

e.Trottoarkant eller 
liknande nivåskillnad i 
dragväg ska vara 
avfasad.

f. Transportband eller 
hiss i dragväg får inte 
förekomma. 

18

3



42/22 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-8 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Bilaga 2 Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter
g. Dragväg bör inte ha någon lutning. Om lutning 
inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 och 
får inte överstiga 1:12. Lutning på ramp får inte 
överstiga 1:12. Rampens längd innan vilplan om 
minst 1,5 meters längd ska inrättas får inte 
överstiga 10 meter.
h.Dragväg ska vara snöröjd och halkbekäm- pad 
vintertid. Snövallar får inte finnas i drag- vägen 
eller inkräkta på dragvägens bredd. Om så är fallet 
hämtas inte avfallet förrän vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits 
med Renhållnings- enheten.

5 § Öar utan fast lands eller bilfärjeför- 
bindelse (område 2)
Hushållsavfallet läggs i förbetald säck (max
15 kg) som lämnas på anvisad plats vid med- delad 
tidpunkt. Schema för hätmningsda- gar finns på 
kommunens webbplats; www. 
kungalv.se.Insamling sker endast från anvi-
sade insamlingsplatser.Vid hämtning med båt ska 
säckar placeras vid eller på för ändamå- let 
tillräckligt dimensionerad brygga med tillräckligt 
vattendjup. Enskild brygga som utnyttjas vid 
hämtning ska vara så dimen- sionerad och hållas i 
sådant skick att den är möjlig att angöra av 
kommunens båt utan risk för skada. Platsen för 
angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar, 
och bojar på hämtdagen. 

6 § Matavfall
Matavfall bör sorteras ut och behandlas genom 
kommunens insamlingssystem eller genom 
kompostering på den egna tomten.I kärl för 
insamling av matavfall får inget annat än matavfall 
läggas.Vid upprepad felsortering kan 
Renhållningsenheten avsluta abonnmang- et för 
matavfallsinsamling. Renhållningsenhe- ten eller 
dess entreprenör har rätt att utföra 
stickprovskontroller bland kärlen för att utvärdera 
graden av sortering. Se Bilaga 1 för 
sorteringsanvisningar. 

Matavfallskvarnar kopplade till det kommu- nala 
avloppsnätet är normalt inte tillåtet. Ev. undantag 
handläggs av kommunens
VA-enheten. 
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7 § Kompostering av matavfall 
Kompostering av matavfall på 
fastigheten får endast ske efter 
anmälan till Miljöenheten. 
Komposten ska vara av typen 
varmkompost (isolerad), 
skadedjurssäker och utformas, 
placeras samt sköts på sådant sätt 
att olä- genhet för människors hälsa 
och miljö inte uppkommer.

8 § Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall ska transporteras till 
återvin- ningscentral, om inte egen 
kompostering eller abonnemang för 
trädgårdsavfall före- kommer. 
Avfallet ska hållas skilt från annat 
avfall, hanteras enligt bilaga 1 och 
enligt de instruktioner som ges vid 
återvinningscen- tral. Abonnemang 
för hämtning av träd- gårdsavfall kan 
även tecknas i enlighet med 
renhållningstaxa.

9 § Kompostering av 
trädgårdsavfall Trädgårdsavfall 
som lämpar sig för kompos- tering 
får utan medgivande komposteras 
och nyttjas inom fastigheten om det 
kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö.

10 § Eldning av trädgårdsavfall
a. Inom tätort, tätbebyggt område 
och om- råde med detaljplan är 
eldning av löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall förbjudet under 
perioden 1 april - 30 september. Övrig 
tid av året får eldning av torrt 
trädgårdsavfall ske under 
förutsättning att eldning inte skapar 
olägenhet för människors hälsa och 
miljö och/eller att fara för 
brandspridning upp- kommer.

b.Inom övriga delar av kommunen 
än de som omfattas av 3 kap. 9 § a 
får eldning av löv, kvistar och annat 

trädgårdsavfall ske under årets alla månader under 
förutsättning att eldningen inte skapar olägenhet för 
män- niskors hälsa och miljö och/eller att fara för 
brandspridning uppstår. 

c. För påskeld, valborgsmässoeld och liknan- de krävs 
tillstånd av Miljöenheten. Ansökan om tillstånd ska 
vara skriftlig. Blankett finns på kommunens 
webbplats, www.kungalv.se.
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Utöver 
ovanstående ska 
Räddningstjänsten 
underrättas. 
Uppgift om 
eldningsförbud etc. 
finns på 
kommunens 
webbplats; 
www.kungalv.se. 

11 § Grovavfall 
Grovavfall från 
hushåll ska i första 
hand trans- porteras 
till 
återvinningscentraler
na. Avfallet ska hållas 
skilt från annat 
avfall, hanteras en- 
ligt bilaga 1 och 
enligt de 
instruktioner som 
ges vid 
återvinningscentraler
na.
Utöver ovanstående 
kan grovavfall och 
smått elavfall även 
hämtas genom 
budning i enlighet 
med 
renhållningstaxan. 
Hämtning beställs 
genom kommunens 
kundcenter tele- fon 
0303-23 80 00.

12 § Elavfall 
Elavfall ska sorteras 
ut och hållas skilt 
från annat avfall och 
hanteras enligt 
bilaga 1. För elavfall 
är det 
producentansvar. 
Elavfall är oftast 
farligt avfall. 
Privatpersoner ska 
genom  egen försorg 
forsla bort elavfall 
till 
återvinningscentrale

rna. Utöver ovanstående kan smått 
elavfall även hämtas genom budning 
i enlighet med renhållningstaxan. 
Hämtning beställs genom 
kommunens kundcenter tele- fon 
0303-23 80 00.

13 § Farligt avfall 

Farligt avfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat avfall och 
hanteras enligt bilaga 1. Behållaren 
med farligt avfall ska vara tydligt 
uppmärkt med dess innehåll, väl 
förpackat och får inte blandas. 
Privatpersoner ska ge- nom egen 
försorg forsla bort farligt avfall till 
återvinningscentralerna eller till 
skärskilda behållare så kallade 
Samlaren som finns i butiker. I 
Samlaren kan batterier, glödlampor, 
lågenergilampor och småelektronik 
lämnas.

För aktuella placeringar se 
kommunens webbplats; 
www.kungalv.se. 

19
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14 § Batterier 
Batterier ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall och hanteras 
enligt bilaga 1. För batterier gäller 
producentansvar. Privatper- soner 
ska genom egen försorg forsla bort 
batterier till återvinningscentralerna 
eller till den skärskilda behållare 
Samlaren som finns i butiker, se 3 kap 
13 §.

15 § Riskavfall 
Riskavfall bestående av 
stickande/skärande/ smittförande 
avfall ska sorteras ut och hål- las 
skilt från annat avfall och hanteras 
enligt bilaga 1. Riskavfallet ska 
förvaras i speciella behållare som 
privatpersoner hämtar på apo- teken. 
Apoteken tar sedan emot riskavfallet 
under förutsättning att det är 
paketerat i rätt emballage.

16 § Läkemedelsavfall 
Läkemedelsavfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat avfall och 
hanteras enligt bi- laga 1. För 
läkemedelsavfall gäller producent- 
ansvar och avfallet ska lämnas på 
apoteken.

17 § Toalettbodar 
Toalettbodar (Baja-Maja och 
liknande) får endast tömmas av 
kommunen eller kommu- nens 
entreprenör.

18 § Avloppsanläggning, 
fettavskiljare och fosforfälla

a. Vid anläggande av 
avloppsanläggning,

fettavskiljare och fosforfälla bör 
Renhåll- ningsenheten, innan 
ansökan till Miljöen- heten sker, 
kontaktas för information och 
rådgivning om krav på bilväg, 
sughöjd, anslutningsrör och 
anslutning till sugslang.

b.Avloppsanläggning, 
fettavskiljare och 
fosforfälla ska vara lätt 
tillgänglig för töm- 
ning. Dragväg får bestå 
av annat material än 
hårdgjord yta under 
förutsättning att risk 
för att 
renhållningsarbetarna 
kan komma att
slinta, snubbla etc. är 
förebyggd. Dragväg och 
utrymme runt 
avloppsanläggning, 
fettavskil- jare och 
fosforfälla ska i övrigt 
vara fri från hinder. Till 
hinder räknas bl.a. 
staket, murar, stubbar, 
planteringar, annan 
växtlighet etc.åtgärder 
inför hämtning 

3
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hämtningsfordon och avloppsanläggning, fet 
tavskiljare bör inte överstiga 10 meter. Om 
avståndet överstiger ovanstående sträcka kan 
fastighetsinnehavare anordna teknisk lösning, t.ex. 
nedgrävning av permanent slang/rör med 
anslutningar i dager.§30 Sughöjden får inte 
överstiga sex meter eller den höjd som anges av 
kommunens entreprenör. Förekommande 
slanglängder överstigande 10 meter eller 
sughöjder överstigande sex meter debiteras i 
enlighet med renhållningstaxa. 

För fosforfälla med säck/kassett, som ska tömmas 
med kranbil, får avståndet till hämtningsfordon 
vara maximalt 4 meter om säcken/kassetten väger 
mer än 500 kg, om inte Renhållningsenheten 
meddelat något an- nat. Den fria höjden ska vara 
minst 7 meter. 

d. Lock/manlucka till avloppsanläggning, 
fettavskiljare och fosforfälla ska kunna öppnas av 
en person. Lock/manlucka ska vara för- sedd med 
handtag och bör inte väga mer än 15 kg. Om locket 
kan skjutas åt sidan utan att i något avseende 
behöva lyftas kan en vikt om ca 40 kg accepteras. 
Lock/manlucka ska vara barnsäkrad och får vid 
tömningstillfället inte vara 
övertäckt.Förekommande lock över 25 kg debiteras 
i enlighet med renhållningstaxa. § åtgärder inför 
hämtning 

e.Anslutningar för sugslang till avloppsan- 
läggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara av 
den typ som Renhållningsenheten anvisat.

f. Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla 
ska vara märkt på sådant sätt att förväxling med 
annan fastighetsinnehavare eller annan typ av 
anläggning är förebyggd. Nödvändiga 
instruktioner för tömning ska finnas tillgängliga. 
Kommunens entreprenör kommer att förse 
avloppsanläggningar med särskild märkning, 
vilken inte får tas bort el- ler göras oläslig om inte 
Renhållningsenheten meddelar något annat. 
Märkningen syftar till att förrebygga förväxling 
med annan fastig- hetsinnehavare eller annan typ 
av anläggning. 
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g.Vid anslutning till kommunalt 
avloppsnät ska befintlig 
avloppsanläggning sluttömmas. 
Sluttömning ska anmälas till 
miljöenheten. Efter tömningen får 
avloppsanläggningen inte brukas. 

19 § Latrin 
Budad hämtning av latrin i 
engångsbehållare som tillhandahålls 
av kommunens entrepre- nör kan 
ske i enlighet med renhållningstaxan 
inom område 1.

Endast latrinbehållare av engångstyp 
får an- vändas. Latrinbehållare ska 
förslutas väl och får inte fyllas till mer 
än 4/5 av sin volym. Maximalt får 
latrinbehållaren väga 15 kg.
Latrinbehållare ska förvaras torrt i 
avvaktan på hämtning och ska 
märkas med namn och adress av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjan- 
derättshavaren på ett tydligt och 
väderbe- ständigt vis. På 
hämtningsdagen ska latrinbe- hållare 
placeras på den plats som anvisats av 
Renhållningsenheten.Vid hämtning 
ska kärra kunna användas. Överfyllda 
och/eller trasiga behållare hämtas 
inte. Beställaren av tjänsten ska i 
sådana fall omfördela latrinet till en
hel behållare, samt vid överfyllnad 
fördela latrinet i två eller flera 
latrinbehållare så att hämtning kan 
ske vid senare tillfälle.

Latrin får inte inneslutas i annat 
emballage än latrinbehållare och får 
inte tillföras ämne eller produkt som 
försvårar den fortsatta hanteringen, 
t.ex. produkter innehållande 
formalin, fenol etc. såsom 
desinfektionsme- del 
(saneringsvätska eller karbolkalk).

Fastighetsinnehavare kan efter 
ansökan till Miljöenheten medges 
tillstånd att kompos- tera latrinet. 

20§ Lättantändligt avfall, aska, grillkol etc.
a.Lättantändligt avfall, varm aska eller
grillkol får inte läggas i avfallsbehållare. Inte heller 
frätande ämnen eller ämnen som kan orsaka 
självantändning. Lättantändligt avfall, varm aska eller 
grillkol ska tills dess brand- risk inte längre råder 
förvaras i lämpligt kärl av metall eller annat material 
som inte är brännbart.
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från kol- och 
vedeldning ska 
sorteras som 
restavfall och 
hanteras samt 
förpackas på ett 
sådant sätt att det 
inte kan förorsaka 
brand i 
avfallsbehållare eller 
med- föra störning 
genom damning vid 
hämtning. 

21 § Döda sällskapsdjur 
Döda sällskapsdjur 
kan lämnas på 
veteri- närkliniker 
och 
djurbegravningsplat
ser eller till Renovas 
specialugn i 
Sävenäs, Göteborg. 
Avlämning på 
Renovas anläggning 
sker enligt 
anläggningens 
anvisningar. Avgift 
betalas direkt till 
behandlingsanläggni
ngen.

Döda sällskapsdjur, 
förutom hästdjur, 
får också grävas ner 
enligt 
Jordbruksverkets 
föreskrifter 
(2010:59). 
Nedgrävning får 
emellertid enbart 
ske på egen mark 
och om det kan ske 
utan olägenhet och 
utan att risk för 
smittspridning 
och/eller förorening 
upp- står. Innan 
nedgrävning bör 
samråd ske med 
Miljöenheten. 

För nedgrävning av häst ska 
Miljöenheten anvisningar följas.

22 § Hämtningsintervall 
a. Område 1 
Kommunen utgör två 
hämtningsområde. Tätare och 
längre hämtningsintervall kan ske i 
enlighet med renhållningstaxan. 
Inom område 1 gäller normalt dessa 
intervall:
Villor och radhus:
-Matavfall: Hämtas minst var 14: e 
dag, sommartid varje vecka enligt 
renhållnings- taxan.
-Restavfall: de intervall 
renhållningstaxan anger. Hämtning 
varje vecka året runt tillåts endast i 
kommunens tätorter.
-Osorterat avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger. 
Hämtning varje vecka året runt 
tillåts endast i kommunens tätorter.

Flerfamiljshus och 
verksamheter med 
hushållsavfall:
-Matavfall: Hämtas minst var 14: e 
dag eller de intervall 
renhållningstaxan anger.
-Brännbart avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger.
-Osorterat avfall: de intervall renhållnings- 21
taxan anger.

3
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Sommarhämtning (v. 20 - v.37) vid 
fritidshus, flerbostadshus och 
verksamheter:
-Matavfall: Hämtas minst var 14: e 
dag, under perioden v.20 maj-v.37 
september eller de intervall 
renhållningstaxan anger.
-Brännbart avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger under 
perioden v.20 (maj)-v.37 
(september). Hämtning varje vecka 
tillåts endast i kommunens tätorter.
-Osorterat avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger under 
perioden v.20 (maj)-v.37 
(september). Hämtning varje vecka 
tillåts endast i kommunens tätorter.

För verksamheter på Marstrand 
finns möjlighet till hämtning 
varje dag under, 
sommarhämtning (v. 20 - v.37)
-Matavfall: varje dag, under 
perioden v.20 (maj)-v.37 
(september).
-Brännbart avfall: varje dag, under 
perioden
v.20 (maj)-v.37 (september).
-Osorterat avfall:Varje dag, under 
perioden
v.20 (maj)-v.37 (september).

Efter beställning kan 
extrahämtning ske i enighet med 
renhållningstaxan.

Vid tillfälliga arrangemang, sker 
hämtning efter överenskommelse 
med Renhållningsen- heten i enighet 
med renhållningstaxan.

Trädgårdsavfall
Hämtas efter abonnemang och 
hämtnings- schema i den ordning 
Renhållningsenheten bestämmer. 
Från april till oktober en gång i 
månad. 

Grovavfall och 
smått elavfall 
Hämtas genom 
budning, i den 
ordning och 
omfattning 
Renhållningsenhete
n bestämmer. 

Latrin
Hämtas genom 
budning, i den 
ordning och 
omfattning 
Renhållningsenhete
n bestämmer. 

3
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Övriga avfallsslag hämtas efter behov i den 
ordning och omfattning Renhållningsenheten 
bestämmer.

b. Område 2
Inom område 2 sker ingen separat hämtning av 
matavfall. Om inte hemkompostering sker ska 
matavfall lämnas tillsammans med bränn- bart 
restavfall i betalsäck (se 3 kap. 5§).

Hämtning sker enligt särskilt hämtningssche- ma. 
Uppgifter om hämtning finns på kom- munens 
webbplats, www.kungalv.se

23 § Tömningsintervall för avloppsan- 
läggning, fettavskiljare och fosforfälla 
a.Tömning av slam från avloppsanläggning
ska ske så ofta som behövs för att en fullgod 
funktion ska uppnås, dock minst en gång per år.

b.Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska 
ske vid behov, dock minst en gång vartan- nat år.

c. Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som 
behövs för att en fullgod funktion ska uppnås 
och så att det inte medför tekniska problem i 
ledningsnätet, dock minst två gånger per år. 
Gäller område 1.

d.Tömning av fosforfälla ska ske så ofta som 
behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock 
minst en gång vartannat år. Gäller område 1. Efter 
hämtning av uttjänt filterma- terial ska nytt 
filtermaterial tillföras avlopps- anläggningen enligt 
leverantörens anvisningar genom fastighetsägarens 
försorg. Om fastighetsägaren vill kan påfyllning av 
filter- material till fosforfällor bland annat 
beställas genom kommunens 
slamtömningsentrepre- nör Ragn-Sells AB, på 
telefon:
0771-88 88 88.
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24 § Återvinningscentral, ÅVC, 
a. Vid kommunens fem 
återvinningscentraler, (ÅVC), får 
hushåll i Kungälvs kommun, mot 
uppvisande av ÅVC-kortet eller 
motsvarande kort som 
Renhållningsenheten meddelat, 
lämna sorterat grovavfall, farligt 
avfall och elavfall som uppkommit i 
det egna hushållet. Den fasta avgiften 
i taxan finansierar kost- nader för 
kommunens fem återvinningscen- 
traler. ÅVC-kortet tillhör varje 
fastighet,vid byte av ägare/hyresgäst 
ska kortet överläm- nas till ny 
ägare/hyresgäst. Skulle kortet gå 
förlorat kan ett nytt, mot en 
administrativ kostnad, erhållas via 
kommunens kundcenter, Stadshuset, 
Kungälv. Om Renhållningsenhe- ten 
inte meddelat något annat gäller 
följande per dygn och hushåll som får 
lämnas: maxi- malt 2 kbm sorterat 
grovavfall, 25 l spillolja, 2 st 
kylmöbler, 8 st personbilsdäck, 5 st 
slipers, 10 kg farligt avfall, 2 st 
brandsläckare och 5 enheter el- och 
elektronikskrot.

b.Småföretag kan lämna sitt avfall 
mot en kostnad via klippkort eller 
motsvarande kort som 
Renhållningsenheten meddelat: 
Klipp- kort kan köpas via 
kommunens kundcenter, Stadshuset, 
Kungälv. Alla de småföretag som har 
klippkortet ”ÅVC-kort småföretag” i 
Kungälvs kommun eller 
motsvarande kort som 
Renhållningsenheten meddelat, kan 
lämna grovavfall på alla kommunens 
återvin- ningscentraler (ÅVC). Gäller 
dock endast med fordon ≤3,5 ton.

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska 
vara sorterat. 

§ Tillfälliga behållare vid evenemang m.m
Inom område 1 kan arrangör eller 
fastighets- ägare beställa tillfälliga 
behållare/containrar för 
evenemang/festivaler för brännbart 
rest- savfall och matavfall, enlighet 
med renhåll- ningstaxan. Beställning 
sker via kommunens kundcenter 
telefon 0303-23 80 00, senast 14 
dagar innan önskad utkörning av 
behål- lare. I avgiften ingår 
utkörning, återtagning och 
rengöring, extra tömning kan vid 
behov beställas.

3
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4. Annat avfall är hushållsavfall
I detta kapitel regleras avfall som inte är hushållsavfall. Kommunens 
ansvar för annat avfall än hushållsavfall är mycket begränsat. Exempel på 
avfall som dock omfattas av kommunalt ansvar är avfall från storkök och
personalutrymmen, slam från avloppsanordning (om denna är belägen vid 
verksamheten) samt fett från fettavskiljare.
1 § Uppgiftsskyldighet
Den som yrkesmässigt bedriver 
verksamhet där det uppstår annat 
avfall än hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall ska på begäran av 
Renhållningsenheten lämna de 
uppgifter om avfallets art, 
sammansättning, mängd och 
hantering som behövs för 
kommunens renhållningsordning. 
§70

2 § Återanvändbart och 
återvinnings- bart material
Återanvändbart och återvinningsbart 
mate-
rial ska sorteras ut vid källan och 
hållas skilt från annat avfall så att 
olika material kan tas om hand på 
sådant sätt att återanvändning eller 
återvinning främjas. Osorterat avfall 
får inte komprimeras före sortering.

3 § Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall samt avfall 
från an- läggningsverksamhet ingår 
inte i kommunens renhållningsansvar. 
Rivningsavfall ska sorteras på sådant 
sätt att olika material kan tas om 
hand för återanvändning eller 
återvinning.
För utsortering och 
omhändertagande av farligt avfall 
finns särskilda bestämmelser. 
Byggherren ansvarar för att detta i 
enlighet med gällande 
lagstiftning.Vid rivning ska det 
finnas rivningslov och i vissa fall 
även en rivningsplan.

4 § Farligt avfall och 
batterier 

5  Farligt avfall och 
batterier ska sorteras 
ut och hållas skilt 
från annat avfall. 
Den som
bedriver verksamhet där 
farligt avfall upp- 
kommer får efter 
anmälan till 
länsstyrelsen själv 
transportera de 
avfallsslag och mängder 
som anges i 
avfallsförordningen 
(2011:927). Farligt avfall 
får i övrigt endast 
transporteras 
yrkesmässigt av den 
som har särskilt 
tillstånd.

4
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6 § Avfall med producentansvar 
För avfall som omfattas av förordningarna om 
producentansvar, t.ex. returpapper, däck, 
förpackningar, elektroniska och elektriska 
produkter (inkl. vitvaror) ska den som yrkes- 
mässigt bedriver verksamhet där sådant avfall 
uppstår själv träffa överenskommelse med 
respektive materialbolag.

 Djurkadaver och annat animaliskt avfall 
1

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns 
regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att 
förhindra spridning av smittämnen. Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter.

7 § Hantering av gödsel från 
djurhåll- ning, se 

2
Gödsel från hållande av husdjur (häst, svin,
får, ko, get etc.) ska samlas upp och förvaras på sådant sätt att 
risk för olägenhet för människor och miljön samt 
näringsläckage inte uppkommer. Fastighetsinnehavare och 
djurhållare ansvarar för att gödsel bortskaffas och i möjligaste 
mån återanvänds, t.ex. som jordförbättringsmedel.
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4. Annat avfall är hushållsavfall 4
3 § Specialavfall inom 

veterinärverk- samhet och 
djurhållning 

Skärande/stickande avfall från 
veterinär- verksamhet och från 

djurhållande gårdar där 
djurhälsovård utförs ska förvaras i 

special- behållare (kanylburk). 
Avfallet får endast transporteras 

yrkesmässigt av den som har särskilt 
tillstånd enligt avfallsförordningen 

(2011:927).

4 § Specialavfall inom 
akupunktur, tatuering och 

dylikt Stickande/skärande avfall 
från akupunktur, tatuering och 
dylikt ska förvaras i specialbe-

hållare (kanylburk). Avfallet får 
endast trans- porteras yrkesmässigt 
av den som har särskilt tillstånd 
(avfallsförordningen 2011:927).

5 § Riskavfall inom sjukvården 
etc. Riskavfall bestående av 

stickande/skärande och/eller 
smittförande avfall från hemsjuk- 
vården och liknande institutioner 

ska han- teras enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om 

hantering av smittförande avfall från 
hälso- och sjukvården (SOSFS 

2005:26). Avfallet får endast 
transporteras yrkesmässigt av den 

som har särskilt tillstånd enligt 
avfallsförordningen (2011:927). Risk- 
avfall ska hämtas minst en gång per 

år.

6 § Anläggningar för 
avskiljning av produkter

a.Utöver ABVA gäller att uppsamlingsanord-
ningar för färgslam, ridåvatten eller 
liknande ska tömmas vid behov, 
dock minst en gång per år eller 
enligt det tömningsintervall som 
miljöenheten i det enskilda fallet 
medger.

b.Tömning och besiktning 
bekostas av anläggningens ägare 
enligt anvisningar från kommun (se 
bestämmelserna i ABVA).

c.Tömning och besiktning 
bekostas av anläggningens ägare 
enligt anvisningar från kommunen 
(se bestämmelserna i ABVA).

d.Amalgamavskiljare ska tömmas 
minst en gång per år.
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5. Undantag
I detta kapitel regleras vilka undantag från avfallsföreskrifterna som kan 
medges och vem som beslutar om undantagen.

1 § Prövning av undantag
a.Ansökan om undantag från dessa 
föreskrif- ter prövas av Miljöenheten 
om inget annat anges. Ansökan ska, 
oberoende av vem som prövar den, 
vara skriftlig och alltid innehålla 
uppgifter om vilka avfallsslag som 
avses samt en redogörelse för på 
vilket sätt avfallet avses omhändertas. 
Blanketter för ansökan om undantag 
finns på kommunens webbplats, 
www.kungalv.se.

b.Undantag från bestämmelserna i 
dessa föreskrifter kan inte ges 
retroaktivt. Undan- tag gäller från 
och med det datum beslut om 
undantag medgivits och till det 
datum som anges i beslutet. Om 
inget slutdatum anges
i beslutet gäller detta tills dess att 
förhållan- dena ändras.

c. Medgivna undantag är personliga 
och upphör i samband med byte av 
fastighetsinne- havare.

d.Medgivna undantag kan 
upphävas med omedelbar verkan 
om:
• Förhållandena ändras; dvs. om 

de förut- sättningar som fanns 
när undantaget medgavs inte 
längre gäller.

• Fastighetsinnehavare lämnat 
felaktiga uppgifter som legat till 
grund för med- givandet.

• Hanteringen inte 
sker efter angivna 
vill- kor.

• Hanteringen visar sig 
orsaka olägenhet för 
människors hälsa och 
miljö.

5



42/22 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-8 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Bilaga 2 Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter

29

e. Fastighetsinnehavare ska utan dröjsmål 
meddela tillståndsgivaren (Miljöenheten eller 
Renhållningsenheten) om förändrade förhål- 
landen som påverkar medgivna undantag.

2 § Gemensam avfallslösning
En eller flera avfallsbehållare, underjordsbe- hållare 
eller container får betjäna flera fastig- 
hetsinnehavare. Detta under förutsättning att 
Renhållningsenheten givit sitt medgivande. Varje 
ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter 
som framgår av renhållningstaxan. Delning av 
kostnad avser enbart de avgifter som framgår av 
renhållningstaxan.

3 § Gemensam kompost 
Två till varandra gränsande fastighetsin- nehavare 
av villa, radhus och fritidshus kan under 
förutsättning att olägenhet för männis- kors hälsa 
och miljö inte uppstår, samt efter ansökan till 
Miljöenheten, medges tillstånd att använda 
gemensam kompost om följande villkor är 
uppfyllda:

• Avståndet mellan de fastigheter som avses i 
ansökan är högst 100 m.

• Antalet personer som varmkomposten ska 
betjäna inte överstiger fem.

• Berörda fastighetsinnehavare gör en 
gemensam ansökan.
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5. Undantag

4 § Uppehåll i hämtning av 
hushålls- avfall 91§
a. Permanentbostad kan efter 

ansökan till
Renhållningsenheten medges 
uppehåll i hämtning av matavfall och 
brännbart rest- avfall under 
förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst fyra 
(4) månader. Med outnyttjad 
fastighet avses fastighet som endast 
besöks för tillsyn och där ingen 
vistelse som påkallar hämtning sker. 
Uppehåll medges som längst för ett 
(1) år i taget. Komplett ansökan om 
uppehåll ska lämnas senast en (1) 
månad innan önskad 
uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta 
delen av taxan kvarstår. Om 
sökanden återkommer till 
fastigheten utan att meddela detta 
utgår full hämtningsavgift för hela 
den period som ansökan om 
uppehåll omfattar.

b.Verksamheter eller flerfamiljshus 
kan efter ansökan till 
Renhållningsenheten medges up- 
pehåll i hämtning av matavfall och 
brännbart restavfall under 
förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst fyra 
(4) månader. Med outnyttjad 
fastighet avses fastighet som endast 
besöks för tillsyn och där ingen 

vistelse som påkal- lar hämtning sker. Uppehåll 
medges som längst för ett (1) år i taget. Komplett 
ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad 
innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan 
kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten 
utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för 
hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.
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5
c. Fritidsboende kan 
efter ansökan till 
Ren- 
hållningsenheten 
medges uppehåll i 
hämtning av 
matavfall och 
brännbart restavfall 
under förutsättning 
att fastigheten är 
outnyttjad un- der 
hela perioden v.20 
(maj) - v.37 (septem- 
ber). Med outnyttjad 
fastighet avses 
fastighet som endast 
besöks för tillsyn 
och där ingen 
vistelse som påkallar 
hämtning sker. 
Uppe- håll medges 
som längst för ett (1) 
år i taget. Komplett 
ansökan om 
uppehåll ska lämnas 
senast en (1) månad 
innan önskad 
uppehålls- period.

Betalningsskyldighe
ten för den fasta 
delen av taxan 
kvarstår. Om 
sökanden 
återkommer till 
fastigheten utan att 
meddela detta utgår 
full hämtningsavgift 
för hela den period 
som ansökan om 
uppehåll omfattar.

d.Fastighetsinnehav
are till fastighet som 

är i sådant skick att den inte är 
beboelig kan efter ansökan till 
Renhållningsenheten medges 
uppehåll. Komplett ansökan om 
uppehåll
ska lämnas senast en (1) månad 
innan öns- kad uppehållsperiod. Ett 
skriftligt intyg från 
fastighetsinnehavaren om att 
fastigheten är obeboelig ska bifogas 
ansökan om uppehåll.

Uppehåll medges endast för den 
period som fastigheten beräknas vara 
obeboelig. För obe- boelig fastighet 
utgår ingen avgift enligt taxan om 
ansökan beviljas.
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5 5. Undantag

e. Fastighetsinnehavare till dödsbon 
kan efter ansökan till 
Renhållningsenheten medges up- 
pehåll i hämtningen av matavfall och 
bränn- bart restavfall. Skäl för 
uppehållet ska vara att fastigheten 
står tom och endast besöks
för tillsyn och där ingen vistelse som 
påkallar hämtning förekommer. För 
fastigheter som är dödsbon och inte 
nyttjas utgår ingen avgift enligt taxan.

5 § Uppehåll i hämtning slam 
Uppehåll i tömning av slam från 
avloppsan- läggning kan efter 
ansökan till Renhållnings- enheten 
medges, om fastigheten inte kom- 
mer att nyttjas under en 
sammanhängande tid om minst 12 
månader. Innan uppehåll medges 
ska avloppsanläggning vara tömd.
Efter tömningen får anläggningen 
inte brukas under uppehållsperioden. 
Uppehåll medges som längst för två 
(2) år i taget. Komplett ansökan om 
uppehåll ska lämnas senast en (1) 
månad innan önskad 
uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta 
delen av taxan kvarstår. Om 
sökanden återkommer till 
fastigheten utan att meddela detta 
utgår ordinare slamtömningsavgift 
för den period som ansökan om 
uppehåll omfattar.

6 § Förkortat hämtningsintervall 
Förkortat hämtningsintervall för 
matavfall och brännbart restavfall 

kan inom område 1 i 
enighet med 
renhållningstaxan, efter 
anmä- lan till 
Renhållningsenheten, 
medges om det finns 
särskilda skäl.
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7 § Förlängt hämtningsintervall 
Inom område 1 kan fastighetsinnehavare med 
godkänd komposteringsanläggning efter anmälan 
till Miljöenheten medges hämtning av brännbart 
restavfall var fjärde eller sjätte vecka.Villkoren för 
förlängt hämtningsinter- vall är att:
• Allt organiskt nedbrytbart köksavfall 

komposteras i godkänd kompostbehållare.
• Kompostering kan ske utan olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.
• Miljöenhetens anvisningar följs.
• Dessa föreskrifters övriga bestämmel- ser 

följs.
8 § Eget omhändertagande av matav- fall och 
brännbart restavfall  Fastighetsinnehavare som 
själv kan ta hand om matavfall och brännbart 
restavfall från den egna fastigheten på ett sådant 
sätt att fara eller olägenhet för människors hälsa 
och miljö inte uppkommer kan efter ansökan till 
Miljöenheten i undantagsfall medges befri- else 
från skyldigheten att lämna sitt avfall till 
kommunen.

I samband med ansökan ska skälen till un- 
dantaget noggrant beskrivas samt hur olika typer 
av avfallsslag kommer att omhändertas. 
Undantaget omfattar endast ett år i taget.
Ansökan om förnyat undantag ska lämnas till 
Miljöenheten senast en månad innan undan- 
tagsperioden tagit slut.

Även om fastighetsinnehavare medgivits 
undantag för eget omhändertagande kvarstår 
betalningsskyldigheten för den fasta delen
av taxan. Uppgifter om uppkomna avfalls- 
volymer ska lämnas till Renhållningsenheten 
senast under mars månad varje år för den volym 
som uppkom året innan.
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5. Undantag 5
9 § Eget omhändertagande av slam 
a.Ägare eller arrendator av 
jordbruksfastig- het med godkänd 
uppfordringsanordning kan efter 
ansökan till Miljöenheten medges 
eget omhändertagande av slam från 
egen avlopps- anläggning för 
spridning på åkermark. Även 
intilliggande fastigheter till 
jordbruksfastighet kan få medgivande 
för slamtömning genom 
jordbruksfastighetens försorg.

För att få omhänderta och nyttja 
slammet krävs att avfallet 
hygieniserats i enlighet med 
Naturvårdsverkets bestämmelser. 
Hygie- nisering kan ske genom 
rötning, värmebe- handling, 
långtidslagring i t.ex. vassbäddar, 
kalkbehandling etc. Innan spridning 
sker ska den som avser att sprida 
slammet på åker- 
mark/jordbruksmark kunna visa att 
slammet uppfyller kraven på 
hygienisering samt att spridning kan 
ske utan att Naturvårdsverkets krav 
på metallhalter etc. i åkermark över- 
skrids.

b.Anmälan om spridning av slam 
från av- loppsanläggning ska göras 
till Miljöenheten senast sex veckor 
innan spridning och får inte strida 
mot vad som anges i 5 kap. 8 §, 
stadgas i annan lagstiftning eller 
föreskrifter, t.ex. lokal 
ordningsstadga.
10 § Eget omhändertagande av 

latrin 96§ Fastighetsinnehavare kan efter ansökan 
till Miljöenheten medges tillstånd att komposte- ra 
latrin och avfall från mulltoa eller liknan- de. 
Komposteringen ska ske i enlighet med de villkor 
som anges av Miljöenheten och på ett sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppstår.
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§ Längre tömningsintervall för 
avloppsanläggning 
Längre tömningsintervall för avloppsanlägg-
ning än ett år kan efter ansökan till Miljöen- 
heten medges. Detta under förutsättning att:
Avloppsanläggningen är dimensionerad för fler 
hushåll än för vad den för tillfället betjänar.
Avloppsvattnet genomgår längre gående 
rening än slamavskiljning.
Reningsanläggningen har tillstånd från 
Miljöenheten. 

§ Längre tömningsintervall för fosforfälla 
Längre tömningsintervall för fosforfälla än
vartannat år kan efter ansökan till Miljöen- 
heten medges. Detta under förutsättning att 
fastighetsinnehavare genom dokumenterad 
regelbunden egenkontroll och mätning kan 
påvisa att fosforfällans funktion efter 23 
månader efter senaste tömning fortfarande är 
fullgod.

§ Längre tömningsintgrovervall för 
fettavskiljare 
Undantag från kravet på tömning av fettav-
skiljare minst två gång år kan beviljas efter 
ansökan till kommunens VA-enheten.

§ Avstånd mellan behållares och 
hämtningsfordons uppställningsplats För 
befintliga fastigheter, med särskilda skäl, kan 
undantag från kraven i kap 3. § 2 c medges av 
Renhållningsenheten.Vid om- och 
nybyggnation ska kraven i ovanstående 
bestämmelse fullt ut beaktas.
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5 5. Undantag

15 § Avfallsutrymmes utformning 
Undantag angående avfallsutrymmes 
utform- ning får medges av 
Renhållningsenheten under 
förutsättning att reglerna i Boverkets 
byggregler samt i arbetsmiljölagen och 
miljö- balken inte åsidosätts.

16 § Bilväg
Undantag om kraven på bilvägs 
bredd och vändmöjlighet m.m enligt 
dessa föreskrifter får medges av 
Renhållningsenheten. En för- 
utsättning för medgivande är att 
kommunens entreprenörs 
riskbedömning av arbetsmil- jön 
påvisar att riskerna är acceptabla 
under sådana omständigheter.

17 § Insamling av matavfall och 
bränn- bart restavfall via säck. 
Undantag från kraven om 
uppsamling av
matavfall och brännbart restavfall i 
kärl får av Renhållningsenheten 
medges fastighets- innehavare som 
har synnerliga skäl, t.ex. om 
kärlhantering bedöms vara omöjlig 
på grund av fastighetens (med 
tillhörande tomtmark) beskaffenhet 
och utformning. Säck av den storlek 
som Renhållningsenheten anvisar 
ska då användas.

18 § Felsortering av matavfall
Efter ansökan till 
Renhållningsenheten kan 
fastighetsinnehavare till 
flerfamiljsfastighet där sortering av 

matavfall inte fungerar 
med- ges undantag från 
bestämmelsen i 1 kap. 6 
§ b om 
felsorteringsavgift. 
Istället läggs behål- lare 
för matavfall över på 
taxan för osorterat avfall.
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19 § Utveckling inom avfallshantering 
Renhållningsenheten får bedriva försöksverk- 
samhet där avsteg från renhållningsordningen kan 
göras genom projekt. 

20§ Kvalitetskontroll  Renhållningsenheten får 
göra stickprov- skontroll av hushållsavfallet för 
att kontrol- lera att sorteringsanvisningarna och 
övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa 
att renheten på avfallet upprätthålls. Med stick- 
provskontroll avses även plockanalyser som 
utförs på slumpmässigt utvalt hushållsavfall i 
syfte att undersöka avfallets sammansättning i 
stort.

21 § Övriga undantag 
Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter 
ansökan till Miljöenheten eller Renhållnings- 
enheten medges. Renhållningsenheten är i sådana 
frågor remissinstans. Synnerliga skäl kan t.ex. 
vara åtgärd som främjar återan- vändning eller 
återvinning och inte innebär olägenhet för 
människors hälsa och miljö.
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6. Ikraftträdande, omprövning, upp- 
följning och överklagande
I detta kapitel beskrivs datum för ikraftträdande, regler för omprövning, 
uppföljning samt vilken myndighet som handlägger överklaganden.

1 § Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den
1 oktober 2015, då gällande 
avfallsföreskrif- ter, (§ 12/2013), 
antagen av kommunfull- mäktige den 
14 februari 2013, upphör att gälla. 
Undantag som kommunen har 
medgivit med stöd av tidigare 
avfallsföreskrifter gäller tills vidare 
eller tills nytt beslut meddelas med 
stöd av dessa föreskrifter.

2 § Omprövning
Medgivna undantag enligt dessa 
föreskrifter kan omprövas av 
tillståndsgivaren (Miljöen- heten 
eller Renhållningsenheten) om 
olägen- het för människors hälsa och 
miljö konsta- teras eller om andra 
villkor för medgivna undantag inte 
följs. Omprövning på fastig- 
hetsinnehavares begäran när 
medgivande utgått kräver ny 
ansökan.

3 § Överklagande
Överklagande av beslut som fattats 
med stöd av dessa föreskrifter görs 
hos Länsstyrelsen
i Västra Götalands län. 
Överklagandet ska dock skickas till 
Miljö- och byggnadsnämn- den, 
Kungälvs kommun inom tre veckor 
från det att berörd sakägare fick del 
av beslutet, för vidare befordran till 
länsstyrelse.

6



42/22 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-8 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Bilaga 2 Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter

39

Bilaga 1: 
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Hushållsavfall
Begreppet hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll 
eller avfall som är jämförligt med avfall från hushåll och som uppkommer 
där människor vistas, t.ex. i perso- nalmatsalar, restauranger etc. 
Hushållsavfallet ska sorteras och materialen hållas skilda från varandra 
enligt nedan.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Matavfall Matberedningsavfall 

såsom t.ex. 
potatisskal, lökskal, 
fruktrester, 
kaffesump, 
hushållspapper med 
mat- rester och vissna 
snitt- blommor. Även 
överbliven mat och 
mat som blivit för 
gammal ingår här.

Matavfall bör sorteras ut 
från det brännbara 
restavfallet. Matavfall läggs 
i separat avfallsbehållare 
för insamling av 
kommunen eller 
komposteras på den egna 
fastig- heten.

Efter anmälan till 
miljöbygg- 
nadsnämnden får 
matavfall komposteras 
på den egna fast- igheten 
om denna är en villa, ett 
radhus, fritidshus eller 
förskola. För att undvika 
lukt bör matavfall få 
rinna av innan det läggs i 
papperspåsen.

Matfett Frityrolja, stekfett, 
olja från konserver

Häll över i valfri 
förpackning till exempel en 
plastflaska som sedan läggs 
i restavfallet. Små mängder 
kan torkas upp med 
hushållspap- per och 
hanteras som matavfall.

Matfett som hälls i 
avloppet kan täppa igen 
rör och orsaka stopp i 
avloppet.

Förpack- 
ningar 
och 
tidningar

Förpackningar av 
metall, ofärgat och 
färgat glas, papper, 
mjuk- och hård- 
plast samt tidningar.

Lämnas på 
återvinningsstatio- nerna 
(ÅVS).Vissa flerfamiljs- 
fastigheter kan ha 
fastighetsnära insamling.

Detta avfall omfattas 
av producentansvar. 
Att lämna på ÅVS är 
gratis för hushåll då 
avfallshanteringen 
ingår i 
försäljningspriset.

Brännba
rt 
restavfall

Allt brännbart avfall 
som blir kvar efter 
källsorte- ring.

Brännbart restavfall ska 
sorteras ut. Avfallet 
hämtas i separata 
avfallsbehållare för 
insamling av kommunen.

b1
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Ej 
brännbart 
restavfall

Allt avfall som blir 
kvar efter 
källsortering, t.ex. 
keramik, porslin, glas 
som inte är 
förpackning etc.

Lämnas på 
återvinningscentral.

Avfall som inte har 
någon lämplig 
behandlingsmetod.

Återvin- 
ningsbar
t 
grovavfa
ll

Skrot, kyl/ frys, 
möbler, 
sanitetsporslin och 
elektro- nikskrot.

Lämnas på 
återvinningscentral.

Ej 
återvin- 
ningsbar
t- 
Grovavfa
ll

Avfall som är för stort 
för att få plats i 
behållare för 
brännbart restavfall 
och som inte går att 
återvinna, t.ex. mattor 
och madras- ser.

Lämnas på 
återvinningscentral. 
Grovavfall och smått 
elavfall kan även hämtas 
genom budning i enlighet 
med renhållningstaxan.

Grovavfall är avfall som 
är för stort för att få 
plats i vanlig 
behållare.På ÅVC finns 
möj- lighet attsortera 
material för 
återanvändning, 
återvinning eller 
förbränning.
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Bilaga 1: Sorteringsinstruktioner
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Trädgård
s- avfall

Ris, grenar, löv, 
mossa etc. Ej sten 
och grus.

Lämnas på 
återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid 
tecknande av 
abonnemang.

Trädgårdsavfall får även 
kom- posteras på den 
egna fastighe- ten.

Småbatterie
r

Alla sorters batterier 
un- der 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, 
t.ex. bilbatterier, ska 
hanteras som farligt 
avfall.)

Lämnas på 
återvinningscentral, på 
återvinningsstationerna 
och i Samlaren i en del 
butiker.
Flerfamiljsfastigheter 
kan ha fastighetsnära 
insamling.

Batterier innehåller 
skadliga ämnen som ska 
tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt.

Farligt 
avfall

Färg, lösningsmedel, 
lys- rör (inkl. 
solarierör), låg- 
energilampor, 
glödlam- por, 
bekämpningsmedel, 
lim, oljor, 
fotokemikalier, 
termometrar (och 
annat som innehåller 
kvicksil- ver), 
bilbatterier etc.

Lämnas på 
återvinningscentral. 
Glödlampor, 
lågenergilampor, 
småbatterier och 
småelektro- nik (t.ex. 
mobiler, klockor och 
mindre elverktyg) kan 
också lämnas i Samlaren i 
en del butiker.

Farligt avfall är direkt 
skadligt för såväl 
människor som djur och 
växter. Därför är det vik- 
tigt att allt farligt avfall 
tas om hand på ett hälso- 
och miljö- riktigt sätt, 
och inte hamnar bland 
andra typer av avfall.

Elektriska 
och 
elektro- 
niska pro- 
dukter

Allt med sladd eller 
bat- teri, samt 
glödlampor, 
lågenergilampor 
och lysrör.

Lämnas på 
återvinningscen- 
tralerna. Glödlampor, 
lågen- ergilampor, 
småbatterier och 
småelektronik (t.ex. 
mobiler, klockor och 
mindre elverktyg) kan 
också lämnas i Samlaren 
i en del butiker.

I de fall avfallet 
innehåller far- liga 
komponenter klassas det 
som farligt avfall.

b1
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Läkemedel
s- avfall 
och 
kasserade 
kanyler

Stickande/skärande
/ smittförande avfall 
och läkemedel som 
uppkom- mer i 
hemmet.

Lämnas på apoteken i 
special- behållare som 
tillhandahålls av 
apoteken. Avfallet 
lämnas på apoteken.

Läkemedelsavfall är 
miljöfarligt och får inte 
spolas ned i avloppet.
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Bilaga 1: Sorteringsinstruktioner
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Annat avfall än hushållsavfall

Avfall från industri och annan verksamhet som ger upphov till annat avfall 
än hushållsavfall ska på grund av återanvändnings- och återvinningsskäl 
samt hälso- och miljöskäl sorteras och hållas skilt enligt nedan. Avfall får inte 
komprimeras före sortering.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Restavfall Avfall som blir över 

efter källsortering.
Hämtas av godkänd 
transportör. Restavfall får 
inte komprimeras före 
sortering.

Blandat avfall kan 
inte i efterhand 
sorteras om det 
komprimerats.

Bygg- och 
rivningsa
v- fall

Tegel, takpannor, 
betong, dörrar, 
fönster, beslag, trä 
etc.

Avfallet hämtas av 
godkänd transportör. 
Osorterat bygg- och 
rivningsavfall får inte 
komprime- ras.

Rivningslov 
och/eller 
rivningsanmälan 
krävs i normala fall.

Farligt 
avfall

Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, 
lim, oljor, 
fotokemikalier, ter- 
mometrar (och annat 
som innehåller 
kvicksilver), 
impregnerat trä, 
batterier, 
värmepumpar, 
kylanlägg- ningar etc.

Avfallet hämtas av 
transportör med tillstånd 
att transportera farligt 
avfall. Egen transport av 
mindre mängder farligt 
avfall får endast ske efter 
anmälan till läns- styrelsen.

Farligt avfall är direkt 
skadligt för såväl 
människor som djur 
och växter. Därför är 
det viktigt att allt 
farligt avfall tas om 
hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt.

Småbatterie
r

Alla sorters batterier 
under 3 kg. (Batterier 
över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska 
hanteras som farligt 
avfall.)

Avfallet hämtas av godkänd 
trans- portör.

Batterier innehåller 
skadliga ämnen och ska 
omhänder- tas på ett 
hälso- och miljö- 
riktigt sätt.

b1
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Elektriska 
och 
elektro- 
niska pro- 
dukter

Datorer, kopiatorer, 
upp- laddningsbara 
apparater, TV, radio 
och ljuskällor, t.ex. 
lysrör, lågenergilam- 
por och glödlampor.

Avfallet hämtas av godkänd 
transportör eller lämnas 
mot avgift på 
återvinningscentralerna. 
Observera att detta 
avfallsslag även klassas som 
farligt avfall i de fall det 
innehåller farliga kompo- 
nenter. För transport av 
mindre mängder farligt 
avfall krävs anmä- lan till 
länsstyrelsen.

Elektriska och 
elektroniska produkter 
ska demonteras och 
komponenter med 
farligt innehåll tas 
bort.
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b1
Bilaga 1: Sorteringsinstruktioner
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Förpack- 
ningar och 
returpapp
er

Wellpapp, 
kontorspapper, 
tidningar, 
förpackningar av 
papper, metall, 
ofärgat och färgat 
glas, mjuk- och 
hårdplast.

Lämnas enligt 
producenternas 
anvisningar i de 
insamlings- system som 
producenterna 
tillhandahåller.

Många entreprenörer 
hämtar förpack-
ningar och tidningar 
för återvinning.

Övrigt 
åter- 
vinningsba
rt material

Trä (rent), 
metallskrot, betong, 
asfalt, trädgårds- 
avfall.

Avfallet hämtas av 
transportör i separata 
containrar eller lämnas på 
avfalls- eller 
återvinningsan- läggning.

Många entreprenörer 
hämtar källsorterat 
material för 
återvinning.

Riskavfall Smittförande/sticka
nde/ skärande avfall 
som upp- kommer 
hos veterinärer, 
akupunktörer, 
tatuerare, 
sjukvården och
liknande.

Avfallet hämtas av 
transportör som har 
tillstånd att transpor- 
tera farligt avfall.

Avfallet kan vara direkt 
skadligt för såväl 
människor som djur och 
växter. Därför är det vik- 
tigt att avfallet tas om 
hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt.

Amalga
m- avfall

Sorteras i knåd- och 
sila- malgam.

Extraherade tänder, 
kasserade sugslangar, 
amalgamdukar, 
amalgamslam, tomma 
amal- gamkapslar, rent 
kvicksilver, alloypulver 
och fulla amalgam- 
kapslar lämnas i 
originalför- packningar. 
Avfallet hämtas av 
entreprenör som har 
tillstånd att transportera 
farligt avfall.

Detta avfallsslag kan 
också klas- sas som farligt 
avfall i de fall det 
innehåller farliga kompo- 
nenter.

Matavfall Matavfall från 
produk- tions- eller 
grossistverk- 
samhet. Matavfall 
ska sorteras ut från 
restavfal- let.

Avfallet hämtas av 
godkänd transportör.



42/22 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-8 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Bilaga 2 Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter

46

Bilaga 2: Illustrationer av godkända 
vändplatser etc.b2
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Bilaga 2: Illustrationer av godkända 
vändplatser etc. b2
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Bilaga 3: Karta över hämtnings- 
områden

Förklaring:

• De delar av kommunen som inte är rosaskuggade utgör område 1.
• De delar av kommunen som är rosaskuggade utgör område 2.

b3
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Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en
renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av två dokument;
avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och
vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen

framgår uppgifter om avfall inom kommunen och
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd,

farlighet etc.

Renhållningsordningen är kommunens verktyg
för att styra avfallshanteringen och en rättslig
grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-05-18
Sida 20 (30)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 129/2022

Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr KS2022/0331)
Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till dagens 
avfallshantering och ändringar i lagstiftningen samt för att kunna möta de nya avfallstjänster 
som erbjuds via avfallstaxan för 2022.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för 
allmänheten under perioden 25 mars - 24 april 2022. Förvaltningen har inte mottagit några 
invändningar eller synpunkter mot förslaget.

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse).

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter 
från 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun
Bilaga Bilaga 1 Avfallsföreskrifter
Bilaga Bilaga 2 Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Förslag till kommunfullmäktige
Avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från 
och med den 
1 augusti 2022.

Avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§241/2015) 
och
Renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 
(§151/2020) upphör att gälla från och med den 31 juli 2022.

Renhållningsordning för Kungälvs kommun innehållande; antagna 
Avfallsföreskrifter och tidigare antagen Avfallsplan ”Göteborgsregionen 
minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” av 
kommunfullmäktige 5 november 2020 (§151/2020) antas att gälla från och 
med den 1 augusti 2022.

__________
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 129/2022

Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr KS2022/0331)
Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till dagens 
avfallshantering och ändringar i lagstiftningen samt för att kunna möta de nya avfallstjänster 
som erbjuds via avfallstaxan för 2022.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för 
allmänheten under perioden 25 mars - 24 april 2022. Förvaltningen har inte mottagit några 
invändningar eller synpunkter mot förslaget.

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse).

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter 
från 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun
Bilaga Bilaga 1 Avfallsföreskrifter
Bilaga Bilaga 2 Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Förslag till kommunfullmäktige
Avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från 
och med den 
1 augusti 2022.

Avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§241/2015) 
och
Renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 
(§151/2020) upphör att gälla från och med den 31 juli 2022.

Renhållningsordning för Kungälvs kommun innehållande; antagna 
Avfallsföreskrifter och tidigare antagen Avfallsplan ”Göteborgsregionen 
minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” av 
kommunfullmäktige 5 november 2020 (§151/2020) antas att gälla från och 
med den 1 augusti 2022.

__________
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Handläggarens namn
Karolina Lovric

2022-06-03

Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2022/1170-1)

Sammanfattning

Idag saknar kommunen ett enhetligt system för hantering av hyror och taxor i kommunens lokaler.
Föreningar inom kommunen hyr lokaler på mycket olika villkor,  det råder dessutom oklarheter i vilka
ytor som ingår i avtalen:

- Hyresavtal som ger hyresgästen allt ansvar för skötsel, underhåll och drift med en mycket låg
hyra eller helt hyresfritt.

- Hyresavtal som är baserade på en marknadshyra.
- Helt hyresfria lokaler.
- Mediakostnader ingår i vissa avtal medan det i andra avtal ligger helt utanför och hyresgästen

skall själv svara för kostnaderna.

Uppdrag (dnr KS2022/0360):
Den 13 december 2021 fick kommundirektören i uppdrag utifrån behovet av ett samlat system för
hyror och taxor, kommunfullmäktiges mål, resultatmål och lagda befintliga uppdrag och åtaganden:

att återkomma till kommunstyrelsen med en samlad redovisning och förslag till ett mer
samlat system av hantering gällande såväl föreningar som företag som hyr eller arrenderar
eller på annat sätt nyttjar kommunens fastigheter, lokaler för sin verksamhet över tid
att återkomma med mer samlat och tydligt stöd som i dessa falla kan hanteras eller
behövs, inte minst för att säkra de verksamheter som kan betecknas som särdeles av stark
ideell art och bedrivs i föreningsverksamhet.

Inom ramen för detta arbete har förvaltningen tagit fram förslag på principer och hyresnivåer för
taxor. Det bör noteras att arrenden ej hanteras i taxor och hyror för lokaler och byggnader.
Förslagen är i enlighet med kommunallagens likställighets- och självkostnadsprinciper. Syftet med
det enhetliga systemet för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och en hållbar och effektiv
användning av lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler. Vidare skapas även transparens i
likvärdighet avseende kostnader för de olika föreningarna. Förslaget är framtaget i dialog med
föreningar.

Genom införande av nya modellen för hyror och taxor för ideella föreningar fasas tidigare modell för
marknadsmässiga hyror ut i kommunen.

Förslag till taxenivåer och system för bokning och hyror av Kungälvs kommuns lokaler

Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och
idrottsanläggningar

Princip 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme
Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun 100 kr/timme
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 Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar 400 kr/timmen
 Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Princip 7 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 

Förslag på taxenivåer

Kvarnkullen
 Taxa 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis 

läxläsning, pyssel, ej fester) 0kr/timme
 Taxa 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme
 Taxa 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Taxa 5 - offentliga aktörer (t ex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Taxa 6 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 
 Taxa 7 - fester och sammankomster för ideella föreningar stora salen på Kvarnkullen 500 

kr/timmen
 Taxa 8 - fester och sammankomster för ideella föreningar lilla salen på Kvarnkullen 400 

kr/timmen
 Taxa 9 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

stora salen på Kvarnkullen 1000 kr/timme
 Taxa 10 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

lilla salen på Kvarnkullen 800 kr/timme
 Taxa 11 – mindre mötesrum på Kvarnkullen ideell föreningsverksamhet inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme 
 Taxa 12 – mindre mötesrum på Kvarnkullen offentliga aktörer (tex stat, region, övr 

kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme

Marstrands rådhus 
 Taxa 13 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, 

exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0kr/timme
 Taxa 14 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 15 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme
 Taxa 16 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Taxa 17 - offentliga aktörer ( tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Taxa 18 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 
 Taxa 19 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus ideell föreningsverksamhet inom 

Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 20 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus offentliga aktörer (tex stat, region, övr 

kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme
 Taxa 21- fester och sammankomster för ideella föreningar Kristallsalen på Marstrands 

rådhus 700 kr/timmen
 Taxa 22 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

Kristallsalen på Marstrands rådhus 1000 kr/timme

Helg 
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 Taxa 23 – helgtaxa Kvarnkullens stora sal (större evenemang exempelvis bröllop) 
10 000kr/helg

 Taxa 24 – helgtaxa Kristallsalen på Marstrands rådhus (större evenemang exempelvis 
bröllop) 15 000kr/helg

Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika 
med 100 och oktober månad året innan är basmånad. 

Hyra for Sportfiskeklubben Svingeln
Föreningen har idag ett avtal där de är ansvariga för all skötsel, underhåll och drift av byggnaderna 
och har som motprestation en låg hyra. Förvaltningen bedömer att byggnaderna inte ska omfattas 
av det nya förslaget på grund av att de är mycket svårtillgängligt belägna. Det finns inga bilvägar för 
att nå fastigheten utan den är endast tillgänglig från havet eller genom en längre promenad, först 
på en mindre väg sedan genom naturen över klippor. Förvaltningsmässigt skulle det bli ett mycket 
dyrt objekt för kommunen. 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Hyra och taxa för kommunens lokaler antas enligt förslag. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-07-01.
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda 

tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad. 
4. Beslut Nya taxor fritidsanläggningar, dnr KS2018/1546 (beslut KF § 275/2018) upphör 

att gälla. 
5. Taxa Kvarnkullen, dnr KS2018/1366 (beslut KF § 209/2018) upphör att gälla.  
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Juridisk bedömning 
Kommunallagens 2 kap. 3§ fastställer att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner 
ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. §6 förtydligar däremot att får 
kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som de tillhandahåller.
 

Förvaltningens bedömning
I dagsläget finns det inte en enhetlig hantering av uthyrning av lokaler till föreningar och en enhetlig 
taxa saknas. Föreningar hanteras olika, där vissa har egna lokalavtal med Kungälvs kommun 
medan andra bokar lokaler per timma. Taxor och hyresnivåer för lokalerna varierar. Det finns 
föreningar som hyr egna lokaler men inte har skrivna avtal eller hyr lokaler men har 0 kronor i hyra. 
Det råder även oklarheter i vilka ytor som ingår i avtalen. Det förekommer även att föreningar utan 
skriftliga hyresavtal, hyr ut kommunens lokaler i andra hand för andra aktiviteter som ryms inte 
inom föreningens ursprungliga ändamål och får intäkten. Vid avsaknad av skriftliga avtal för en lokal 
eller vid andrahandsuthyrning som kommunen inte godkänt gäller inte kommunens försäkringar för 
lokalen och vid en eventuell olycka (brand, översvämning mm) är ansvarsfördelningen otydlig. 
Om föreningarna har ansvaret för underhåll, skötsel och drift blir detta inte en prioriterad fråga för 
dem utan de väljer ofta att prioritera verksamheten. Vilket kan innebära att fastighetens underhåll 
inte sköts på det sätt som varit avtalat. Ofta saknas kompetens i föreningarna att ta ansvar för 
fastighetsunderhåll. 

Den 13 december 2021 fick kommundirektören i uppdrag:
 Att återkomma till kommunstyrelsen med en samlad redovisning och förslag till ett mer 

samlat system av hantering gällande såväl föreningar som företag som hyr eller arrenderar 
eller på annat sätt nyttjar kommunens fastigheter, lokaler för sin verksamhet över tid 
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 Att återkomma med mer samlat och tydligt stöd som i dessa fall kan hanteras eller behövs, 
inte minst för att säkra de verksamheter som kan betecknas som särdeles av stark ideell 
art och bedrivs i föreningsverksamhet. 

 Återkoppling av uppdraget sker till kommunstyrelsen vid ordinarie rapporteringstillfällen 
under 2022.

Ny modell för hyror och taxor
Ny modell för hyror och taxor innebär att kommunen får en överblick över, och struktur för, vilka 
föreningar som hyr lokaler samt vilka ytor föreningarna disponerar. Om ansvaret för skötsel, 
underhåll och drift flyttas över till kommunen skapas en större överblick över kommunens 
fastighetsinnehav samt i vilket skick det är och behovet av underhåll. 

Ett informationsmöte dit samtliga hyresgäster var inbjudna hölls den 26 april 2022 där 
hyresgästerna informerades i stora drag om vilka förändringar som var förestående. En stor 
majoritet var positiva till förändringen men det fanns dock enstaka föreningar som önskade fortsatt 
dialog och förhandling. 

Kommundirektören gav i uppdrag till fastighetscontroller att under maj 2022 boka enskilt möte med 
samtliga föreningar och informera och föra dialog om den nya modellen för hyror och taxor. Mötena 
har genomförts och föreningarna har fått information, fått möjlighet att ställa frågor och de hyrda 
ytorna har fastställts på planritning. Nedan följer en sammanställning av mötena med 
hyresgästerna: 

PRO, Diabetesförbundet samt Synskadades förening
Föreningarna hyr lokaler i Kvarnkullen. Efter mötet med föreningarna, där de fått mer information 
om deras specifika förutsättningar, föreningen godtar förslaget. 

Marstrands Hembygdsförening och Rådhusets intresseförening
Enligt avtal hyr föreningarna idag 2 lokaler men nyttjar hela byggnaden samt närliggande byggnad 
där ett hembygdsmuseum är beläget. 
Bygganden där museet är beläget kommer att få nyttjas av hembygdsföreningen utan ersättning 
under förutsättningen att Marstrands hembygdsförening bemannar lokalen vid öppettider samt 
sköter enklare skötselåtgärder i lokalen. 
Förändringen innebär att kommunen tar över uthyrningen av Rådhuset. Föreningen godtar 
förslaget.

Kungälvs ishockeyklubb
Föreningen nyttjar mycket mer yta än vad som debiterats för. Det finns idag inget avtal som reglerar 
hyresförhållandet, styrelsen ser positivt på att hyresförhållanden regleras i avtal. Föreningen får en 
höjd hyra men godtar förslaget.

King River Radio Club
Hyresgästen hyr en byggnad i Skälebräcke där verksamheten bedrivs. Föreningen lämnar del av 
yta de idag nyttjar. Föreningen godtar förslaget.

Boxningsklubben
Föreningen hyr en källarlokal i idrottshallen. Enligt tidigare avtal har föreningen avsagt sig rätten till 
föreningsbidrag i kompensation mot att hyran ligger på en lägre nivå. Enligt den nya modellen för 
hyror och taxor kommer föreningen att vara, i likhet med andra föreningar, berättigad till 
föreningsbidrag. Dock innebär lokalens utformning att den inte kan nyttjas av andra föreningar eller 
verksamheter. Därmed föreslår förvaltningen att föreningen initialt får en anpassad hyra under en 
övergångsperiod. Detta är under förutsättning att det sökta och beviljade föreningsbidraget inte 
överstiger den anpassade hyran. 

Handbollsklubben 
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Föreningen disponerar betydligt mer yta än vad som ryms i gällande avtal. Föreningen ser det som 
en fördel att ytan fastställs. Föreningen godtar förslaget.

Kungälvs simsällskap 
Föreningen saknar idag ett avtal som reglerar villkoren för uthyrningen. Föreningen godtar 
förslaget.

KAIK
Föreningen godtar förslaget.

Nordkrokens Intresseförening (Sundhammar) 
Föreningen har idag ett avtal där de ansvarar för allt underhåll, skötsel, drift och 
andrahandsuthyrning av fastigheten. Enligt överenskommelse med föreningens styrelse föreningen 
godtar förslaget.

Motorklubben
Föreningen har idag allt ansvar för drift, underhåll och skötsel och har som motprestation en låg 
hyra. Styrelsen har förståelse för förändringen och godtar förslaget.

KF Länken
Föreningen har idag ett avtal till en hyresnivå som de inte har kunnat betala, sektor Trygghet och 
stöd har gett föreningen ekonomiskt bidrag. Föreningen godtar förslaget.

IFK Kungälv
Föreningen saknar idag ett avtal som reglerar uthyrningen av lokalen. Föreningen godtar förslaget.

YKK
Idag har föreningen inget avtal som reglerar uthyrningen. Föreningen godtar förslaget.

Sportfiskeklubben Svingeln
Föreningen har ett avtal där de är ansvariga för all skötsel, underhåll och drift av byggnaderna och 
har som motprestation en låg hyra. Styrelsen menar att en ökning av hyran blir svår att hantera för 
föreningen. Styrelsen godtar överenskommelsen. 

Förslag är att denna byggnad inte omfattas av den nya modellen för hyror och taxor på grund av att 
den är mycket svårtillgängligt belägen, det finns inga bilvägar för att nå fastigheten utan den är 
endast tillgänglig från havet eller genom en längre promenad, först på en mindre väg sedan genom 
naturen över klippor. Förvaltningsmässigt skulle det bli ett mycket dyrt objekt. 

Förslag till taxenivåer och system för bokning och hyror av Kungälvs kommuns lokaler

Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och 
idrottsanläggningar

 Princip 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, 
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme

 Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom 

Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar 400 kr/timmen
 Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region och övriga kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Princip 7 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 

Förslag på taxenivåer
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Kvarnkullen
 Taxa 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis 

läxläsning, pyssel, ej fester) 0kr/timme
 Taxa 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme
 Taxa 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Taxa 5 - offentliga aktörer (t ex stat, region och övriga kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Taxa 6 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 
 Taxa 7 - fester och sammankomster för ideella föreningar stora salen på Kvarnkullen 500 

kr/timmen
 Taxa 8 - fester och sammankomster för ideella föreningar lilla salen på Kvarnkullen 400 

kr/timmen
 Taxa 9 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

stora salen på Kvarnkullen 1000 kr/timme
 Taxa 10 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

lilla salen på Kvarnkullen 800 kr/timme
 Taxa 11 – mindre mötesrum på Kvarnkullen ideell föreningsverksamhet inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme 
 Taxa 12 – mindre mötesrum på Kvarnkullen offentliga aktörer (tex stat, region, övr 

kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme

Marstrands rådhus 
 Taxa 13 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, 

exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme
 Taxa 14- pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 15 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälvs 

kommun 100 kr/timme
 Taxa 16 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Taxa 17 - offentliga aktörer ( tex stat, region och övriga kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Taxa 18 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal. 
 Taxa 19 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus ideell föreningsverksamhet inom 

Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Taxa 20 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus offentliga aktörer (tex stat, region, övr 

kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme
 Taxa 21- fester och sammankomster för ideella föreningar Kristallsalen på Marstrands 

rådhus 700 kr/timmen
 Taxa 22 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 

Kristallsalen på Marstrands rådhus 1000 kr/timme

Helg 
 Taxa 23 – helgtaxa Kvarnkullens stora sal (större evenemang exempelvis bröllop) 

10 000kr/helg
 Taxa 24 – helgtaxa Kristallsalen på Marstrands rådhus (större evenemang exempelvis 

bröllop) 15 000kr/helg

Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika 
med 100 och oktober månad året innan är basmånad. 

Hyra for Sportfiskeklubben Svingeln
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Föreningen har idag ett avtal där de är ansvariga för all skötsel, underhåll och drift av byggnaderna 
och har som motprestation en låg hyra. Förvaltningen bedömer att byggnaderna inte ska omfattas 
av det nya förslaget på grund av att de är mycket svårtillgängligt belägna. Det finns inga bilvägar för 
att nå fastigheten utan den är endast tillgänglig från havet eller genom en längre promenad, först 
på en mindre väg sedan genom naturen över klippor. Förvaltningsmässigt skulle det bli ett mycket 
dyrt objekt för kommunen. 

Föreningsspecifika lokaler med/utan avtal
Föreningarnas lokaler som är föreningsbundna, tex kansli, egna förråd mm, fortsätter enligt avtal 
som omförhandlas när avtalstiden löper ut. Nya avtal tecknas med de föreningar som saknar avtal 
idag för att kommunens försäkring ska gälla. Hyran för egen lokal föreslås bli en taxa per 
kvadratmeter.

Samtliga avtal kommer att hanteras av fastighetscontroller. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:

 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv
 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 16 om Fredliga och inkluderande samhällen. Målets delmål 16.6 
betonar vikten av att bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på 
alla nivåer. En enhetlig taxa skapar tydlighet, transparens och likhet för de som vill hyra 
kommunens lokaler. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berörs av styrande dokument såsom idrottspolitiskt program, kulturprogrammet och Vision 
2040. 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 enhetligt system för föreningshyror och 
taxor samt digitalisering av processen skapar tydlighet och effektivitet för dem som hyr kommunens 
lokaler. Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika 
föreningarna. 

Vidare styr dokumentet ”Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler” hur och till vem 
Kungälvs kommuns lokaler hyrs ut.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Medborgarnyttan kommer öka då kommunens lokaler kommer att kunna nyttjas av fler föreningar 
och privatpersoner. Bokningen ska förenklas och taxan/hyran ska vara enhetlig för de föreningar 
som bokar eller hyr lokaler. Detta skapar ett hållbart sätt att nyttja kommunens lokaler ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt över tid.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Den nya modellen för hyror och taxor kommer att ligga till grund för digitalisering av 
bokningsprocessen. Digitalisering vid bokningar minskar det manuella arbetet hos medarbetarna. 
Ett digitalt och systematiskt verktyg ökar möjligheten för uppföljning av respektive lokals nyttjande. 
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Dessutom minskar tolkningsutrymmet för taxans storlek vid uthyrning genom ett standardiserat 
arbetssätt. 

Ekonomisk bedömning
En ny modell för hyror och taxor för lokaler och idrottsanläggningar innebär att kommunen får en 
struktur över vilka föreningar som hyr lokaler samt vilka ytor föreningarna disponerar. Om ansvaret 
för skötsel, underhåll och drift flyttas över till kommunen skapas en tydligare överblick över 
Kungälvs kommuns uthyrda lokaler samt i vilket skick de är. Om föreningarna har ansvaret för 
underhåll, skötsel och drift blir det ofta inte en prioriterad fråga för föreningen, utan de väljer att 
prioritera verksamheten och inte byggnaden och dess underhåll. Det innebär att byggnaden ofta 
förfaller. För kommunen innebär höga underhållskostnader som hade kunnat förhindras. En annan 
anledning utöver prioriteringsfrågan är att det ofta saknas kompetens i föreningarna att ta detta 
ansvar. 

Det kan vara svårigheter att motivera att kvadratmeterpriset skall vara enhetligt för en kontorsyta 
som källaryta eller förrådsyta. Taxemodellen bygger på en differentierad taxa där hyran för kontors- 
och kansliyta är satt till 350 kr/m²/år och övrig yta såsom källaryta, förråd med mera, är satt till 300 
kr/m²/år. Genom införande av nya modellen för hyror och taxor för ideella föreningar fasas tidigare 
modell för marknadsmässiga hyror ut i kommunen. 

Detta innebär att kommunen erbjuder ideella föreningar och medborgare idrottsanläggningar, 
samlingslokaler och föreningslokaler till ovanstående taxor och hyror. Nivåerna på taxorna är satta 
för att skapa förutsättningar för den ideella föreningsverksamheten och medborgarna. Taxor och 
hyror för föreningslokaler innebär intäkter för kommunen och intäkterna bidrar till att täcka en del av 
lokalkostnaden. Förslaget uppskattas bli kostnadsneutralt jämfört med nuvarande taxa. 
Förvaltningen kommer följa kostnadsutvecklingen för att eventuella vidta nödvändiga åtgärder.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Hyra och taxa för kommunens lokaler antas enligt förslag. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-07-01.
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda 

tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad. 
4. Beslut Nya taxor fritidsanläggningar, dnr KS2018/1546 (beslut KF § 275/2018) upphör 

att gälla. 
5. Taxa Kvarnkullen, dnr KS2018/1366 (beslut KF § 209/2018) upphör att gälla.  
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist Anders Holm 
kommundirektör sektorchef Samhälle och utveckling 

Expedieras till: Helena Tellberg 
Håkan Wallentin 

För kännedom till:
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1. Inledning
Syftet med det enhetliga systemet för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och
en hållbar och effektiv användning av lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler.
Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika
föreningarna. Modellen för hyror och taxor är framtaget i dialog med de ideella
föreningarna i Kungälvs kommun.

Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda
tal 1980 lika med 100 och oktober månad året innan är basmånad.

2. Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands
rådhus, övriga lokaler och idrottsanläggningar

Princip 1  - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester)  0 kr/timme

Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun  100 kr/timme

Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun  250 kr/timme

Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar  400 kr/timmen

Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella
verksamheter (tex bostadsrättsföreningar)  600 kr/timme

Princip 7 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv
mm)  350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

3. Taxor

Kvarnkullen

Taxa 1  - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester)  0kr/timme

Taxa 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun  100 kr/timme
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Taxa 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun  250 kr/timme

Taxa 5 - offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke
kommersiella verksamheter (till exempel bostadsrättsföreningar)  600 kr/timme

Taxa 6 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd,
arkiv mm)  350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

Taxa 7 - fester och sammankomster för ideella föreningar stora salen på Kvarnkullen
500 kr/timmen

Taxa 8 - fester och sammankomster för ideella föreningar lilla salen på Kvarnkullen
400 kr/timmen

Taxa 9 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och
sammankomster stora salen på Kvarnkullen  1000 kr/timme

Taxa 10 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och
sammankomster lilla salen på Kvarnkullen  800 kr/timme

Taxa 11  – mindre mötesrum på Kvarnkullen ideell föreningsverksamhet inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 12 – mindre mötesrum på Kvarnkullen offentliga aktörer (tex stat, region, övriga
kommuner) och kommersiell verksamhet  300 kr/timme

Marstrands rådhus

Taxa 13 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester)  0kr/timme

Taxa 14 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 15 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 16 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun  250 kr/timme

Taxa 17 - offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke
kommersiella verksamheter (tex bostadsrättsföreningar)  600 kr/timme

Taxa 18 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd,
arkiv mm)  350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

Taxa 19 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus ideell föreningsverksamhet inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme
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Taxa 20 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus offentliga aktörer (till exempel
stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet  300 kr/timme

Taxa 21  - fester och sammankomster för ideella föreningar Kristallsalen på
Marstrands rådhus  700 kr/timmen

Taxa 22 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och
sammankomster Kristallsalen på Marstrands rådhus  1000 kr/timme

Helg

Taxa 23 – helgtaxa Kvarnkullens stora sal (större evenemang exempelvis bröllop)  10
000kr/helg

Taxa 24 – helgtaxa Kristallsalen på Marstrands rådhus (större evenemang
exempelvis bröllop)  15 000kr/helg



43/22 Hyror och taxor för kommunens lokaler - KS2022/1170-1 Hyror och taxor för kommunens lokaler : kvarnkullen-taxa-ks2018-1366-2

 

 
Taxa Kvarnkullen 

Taxa 
 
 

 

  

 
 
 

 

Diarienummer: KS2018/1366 
Dokumentansvarig: Enhetschef Internservice 
Beredande politiskt organ:  Bildningsutskottet 
Beslutad av:  Kommunfullmäktige 
Ersätter tidigare beslut 2007-12-08 KF §249/2007                                                                                                                                                               
Datum för beslut: 2018-11-08 
Giltighetstid:  2022-12-31 
Handläggare: Jenny Björkman 

 

  



43/22 Hyror och taxor för kommunens lokaler - KS2022/1170-1 Hyror och taxor för kommunens lokaler : kvarnkullen-taxa-ks2018-1366-2

2 
 

Innehållsförteckning 
 Inledning........................................................................................................................................... 3 

 Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål ........................... 3 

 Syfte ................................................................................................................................................... 3 

 Mål och viljeinriktning .................................................................................................................... 3 

 Beräkning av prisnivåer ................................................................................................................... 3 

 Prioritering ........................................................................................................................................ 4 

 Avbokning......................................................................................................................................... 4 

 Hyra och husvärdstjänster .............................................................................................................. 4 

 Levandegöra och följa upp ............................................................................................................. 5 

 

  



43/22 Hyror och taxor för kommunens lokaler - KS2022/1170-1 Hyror och taxor för kommunens lokaler : kvarnkullen-taxa-ks2018-1366-2

3 
 

 Inledning 
Kungälvs kommun har lokaler för konferenser, evenemang och mindre möten för uthyrning på 
Kvarnkullen. Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och 
samtidigt bidra till ”ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid” i enlighet med kommunens 
Vision 2040. Att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt går vidare i linje med de 
strategiska mål och resultatmål vilka Kommunfullmäktige har beslutat om. De strategiska 
förutsättningarna anger en målsättning om att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet samt tillse 
balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. 
 

 Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska 
mål 

Samband finns med följande styrdokument: 

• Vision 2040, KS 2012/817 
• Kommunfullmäktiges strategiska mål och resultatmål. 

- Strategiska förutsättningar.  
• Fritidsanläggningar, taxa. 
• Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler. Regler. KS2018/0858. 
• Föreningsbidrag till förening och organisation inom socialtjänstens verksamhet, samt de 

som stödjer arbetet kring social hållbarhet, Riktlinjer. KS2017/0936. 
 

 Syfte 
Syftet med styrdokumentet är att tillse att kommunen har en ändamålsenlig och korrekt hantering 
av taxor utifrån beslutade styrdokument samt behandlar sina medlemmar lika i enlighet med 
Kommunallag (2017:725). 

 

 Mål och viljeinriktning 
Målsättningen med styrdokumentet är att skapa tydlighet gentemot förhyrare kring taxa samt 
verka för en korrekt och rättssäker hantering. 
 

 Beräkning av prisnivåer 
Metod för beräkning av prisnivåer har varit att göra en prisanalys och kartläggning av 
kommersiella aktörers prissättning tillsammans med ett flertal kommuners priser för likvärdiga 
lokaler. Kostnadsanalys utifrån befintlig bokningsstatistik på Kvarnkullen ligger vidare 
tillsammans med priskartläggning till grund för bedömningen av föreslagen prissättning. Den 
nuvarande taxan med blockdebitering istället för pris per timme gör att kostnaden för förhyraren 
kan vara högre då förhyraren inte kan välja att betala för de timmar som faktiskt nyttjas. Bokning 
i block kan också innebära att fler timmar än de som nyttjas reserveras i systemet vilket leder till 
minskad flexibiliteten och till ett lägre resursutnyttjande av lokalerna. Uthyrning kommer att 
debiteras per timme. 

• Kommersiell verksamhet och privatpersoner betalar faktiskt pris för lokalen. 
• Kungälvs kommun och ideella föreningar med säte i Kungälvs kommun 

subventioneras. 
• All timtaxa avser kostnad per påbörjad timma. 
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 Prioritering 
Följandet prioriteringsordning gäller för bokningar: 

• Publikt annonserade evenemang kan inte flyttas av Kungälvs kommun. 
• Fördelning av lokaltider görs i dialog med förhyrarna med målsättning att uppnå en rimlig 

fördelning av lokaler för olika verksamheter och typer av aktiviteter. 
• Förhyrare ska erhålla bokningsbekräftelse. Vid eventuell diskussion avseende vem som 

bokat en lokal ska kunden kunna uppvisa bokningsbekräftelse. Muntliga 
bokningsbekräftelser är inte giltiga. 

 Avbokning 
• Vid avbokning mindre än två veckor innan arrangemangstillfället debiteras 50 % av taxan. 
• Vid avbokning mindre än 2 dagar innan debiteras full taxa. 

 

 Hyra och husvärdstjänster 
I Kvarnkullen finns möjlighet att hyra stora och lilla salen, Kvarnen samt mindre mötesrum för 
kommersiell verksamhet/privatpersoner, Kungälvs kommun samt ideell föreningsverksamhet. 

Anläggningen är endast bemannad med husvärd under dagtid vardagar (08:00-16:30). 

Husvärden kan vid önskemål bistå med följande: 

• Hjälp med lätt möblering. 
• Hjälp med uppkoppling mot befintligt ljud, ljus och projektor. 

Förhyraren ansvarar, under tiden för arrangemanget, för ordningen i lokalen och för att givna 
anvisningar följs. Vidare ansvarar förhyraren för sina gästers säkerhet och för utrymning vid en 
eventuell brand (se Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler) samt att försäkring 
finns i händelse av stöld eller skadegörelse. Enhetschef har rätt att besluta om trivselregler. 

Kostnad per påbörjad timme 

Förhyrare Stora salen Lilla salen/ 
Kvarnen 

Mötesrum 

Kommersiell 
verksamhet/privatpersoner 

750 kr/timme 450 kr/timme 300 kr/timme 

Ideell föreningsverksamhet 
och Kungälvs kommun 

250 kr/timme 150 kr/timme 100 kr/timme 
 

 

Vid behov av husvärd vid förhyrning under obemannade tider samt vid beställning av 
tilläggstjänster så tillkommer kostnader för husvärd utöver fastställd taxa. 

Timkostnad husvärd (minimum 4 timmar under helgdag): 

• Vardagar 08:00-16:30: 400 kr/timme. 
• Vardagar 16:30-24:00: 600 kr/timme. 
• Helgdag (lördagar och söndagar) 08:00-24:00: 800 kr/timme 
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 Levandegöra och följa upp 
Taxan finns tillgänglig för förhyrare på kommunens webbsida samt kan erhållas genom kontakt 
med Internservices bokningscentral och/eller av Kundcenter 

För att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig och rättssäker hantering av taxor avseende 
uthyrning av lokaler i fastigheten Kvarnkullen behöver uppföljning och utvärdering ske 
kontinuerligt.  

Taxorna justeras årligen enligt konsumentprisindex. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 275/2018 

Nya taxor fritidsanläggningar - efter återremiss (Dnr KS2018/1546) 

 
Fritid Kungälv har fått i uppdrag att se över nuvarande taxor för hyra av fritidsanläggningar 
och föreslår revidering av taxor gällande fritidsanläggningar för ökade intäkter. Taxan behöver 
ses över då vi inte når upp till budgeterade intäkter. 
 
Ärendet återemitteras till kommunstyrelsen med uppdraget att tillsammans med Idrottsrådet 
göra en riskanalys av vad högre kostnader påverkar möjligheten till bra verksamhet. 
 
Idrottsrådet uttrycker förståelse för att taxor behöver höjas. De upplever den föreslagna 
höjningen som stor. Framförhållning och förutsättningar för föreningars budgetarbete lyfts 
som särskilt viktig. Snabba oannonserade kostnadsförändringar blir svåra att hantera. 
Inte minst ur detta perspektiv menar man att det finns risk för påverkan på barn och 
ungdomars deltagande i idrott och aktivitet.  
 
Då inte tillräcklig förankring har gjorts innan beslut är det rimligt att överväga ett alternativt 
verkställandedatum för att skapa framförhållning och förutsättningar för föreningarnas 
budgetarbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Nya taxor fritidsanläggningar - efter återremiss 2018-12-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 december 2018 2018-12-05 
Protokollsutdrag - Nya taxor fritidsanläggningar - efter återremiss - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Jan Tollesson (L): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandet mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och  
Nej-röst för bifall till Jan Tollesons (L) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 43 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

Beslut  

1. Taxorna ändras från och med 1 juli 2019. 
2. Taxa 1 (barn och unga) ökar från 90kr/timman till 100kr/timman. 
3. Taxa 2 (seniorverksamhet) ökar från 200kr/timman till 225kr/timman. 
4. Taxa 3 (kommersiell verksamhet) lämnas oförändrad. 

__________ 
I ärendet yttrar sig: Jan Tollesson (L), Johan Holmberg (S), Anna Vedin (M),  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 
Samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna reserverar sig mot beslutet.  
 
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna 
– Se bilaga.  
 
Expedieras till: Andreas Sjunnesson  

För kännedom till: 
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Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen
och Bohus Fästning (Dnr KS2022/0801-1)

Sammanfattning

Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun tecknade 2010 en gemensam utvecklingsplan
för Fästningsholmen och Bohus Fästning för åren 2010-2020. Nu har utvecklingsplanen löpt ut och
parterna har arbetat fram ett nytt dokument som syftar till att beskriva parternas gemensamma
långsiktiga samverkan. Överenskommelsen om långsiktig samverkan syftar till att parterna ska
upprätta och bibehålla en tydlig samsyn kring Fästningsholmens och Bohus fästning. Den ska
skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för fastigheterna att förvaltas, bevaras och
tillgängliggöras till förmån för invånare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Parterna i
överenskommelsen är Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun. Överenskommelsen
gäller i tio år från undertecknandet. Om parterna är överens så kan revidering av
överenskommelsen ske under avtalsperioden. Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för
parterna. Parterna förbinder sig inte heller till några ekonomiska åtaganden kopplade till
överenskommelsen.

Juridisk bedömning

Kommunjurist har gjort följande bedömning.
Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för parterna.
Det ligger inom ramen för kommunens kompetensområde att ingå föreslagen överenskommelse
med SFV. Överenskommelsen strider inte mot någon lag eller annan författning.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Statens Fastighetsverk och Kungälvs kommun tecknade 2010 en gemensam utvecklingsplan för
Fästningsholmen och Bohus Fästning för åren 2010-2020. Utvecklingsplanen reviderades en gång
under tioårsperioden, år 2018 (KS2017/2323). Nu har utvecklingsplanen löpt ut och parterna har
arbetat fram ett nytt dokument som syftar till att beskriva parternas gemensamma långsiktiga
samverkan. Den långsiktiga överenskommelsen är tänkt att vara ett strategiskt och praktiskt
redskap samt en källa till utveckling och inspiration. Med överenskommelsen som utgångspunkt
ska alla aktörer ha möjlighet att driva och utveckla sina verksamheter på Bohus Fästning och
Fästningsholmen.

Parterna i överenskommelsen är Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun.

Statens fastighetsverk har regeringens uppdrag att förvalta delar av statens fasta egendom.
SFV lyder under Finansdepartementet och som statlig myndighet ska SFV bland annat främja de
statliga kulturmiljömålen, de nationella kulturpolitiska målen samt regeringens arbete med Agenda
2030. SFV:s förvaltar ca 2300 fastigheter, däribland ca 225 kultur- och naturhistoriska besöksmål i
Sverige. I Kungälvs kommun förvaltar SFV Carlstens fästning med kringliggande naturområden och
flertalet öar samt Strandverket, Kastellegården, Bohus fästning inklusive en större del av
Fästningsholmens mark.
Bedömning
Överenskommelsen omfattar fastigheterna:
Gamla staden 1:11 som ägs av SFV
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Omfattar Bohus fästning och större delen av Fästningsholmen. Kungälvs kommun hyr fästningen 
och marken av SFV. Kommunen upplåter i sin tur fästningen till en privat aktör (Fästningsholmen 
Event AB) och på marken som kommunen hyr finns byggnader som Kungälvs roddklubb och 
Kungälv Musei Vänner äger. Kommunen har kommunala byggnader i form av en glasskiosk och en 
entréstuga på fastigheten. Kommunen har också parkeringsanläggningar och hamnanläggningar 
på fastigheten. På fastigheten ligger även lasarettsbyggnaden Älvkullen som ägs av 
Västfastigheter. 
 
Gamla staden 1:12 som ägs av SFV
Omfattar delar av markområdet väster om Färjevägen. På fastigheten finns byggnaden Kungälvs 
Vandrarhem som ägs av Kungälvs kommun. Markområdet utgör fästningens front mot Nordre Älv i 
sydväst. 

Kommunen äger fastigheten Högebro 6 på Fästningsholmen. På fastigheten finns tre byggnader; 
”vita villan” och två gröna tvåvåningshusen, de sk ”gröna villorna”. Vita villan hyr kommunen ut till 
privat aktör som bedriver besöksverksamhet och i gröna husen bedriver kommunen verksamhet.

Överenskommelsen om långsiktig samverkan syftar till att parterna ska upprätta och bibehålla en 
tydlig samsyn kring Fästningsholmens och Bohus fästning. Den ska skapa långsiktiga och 
hållbara förutsättningar för fastigheterna att förvaltas, bevaras och tillgängliggöras till förmån för 
invånare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Syftet är att underlätta och samordna parternas 
förvaltning och utveckling av Fästningsholmen och Bohus fästning. 

Parterna har enats om en gemensam målbild som bland annat innebär att Fästningsholmen och 
Bohus fästning ska bevaras och tillgängliggöras för nutida och framtida generationer.  Den ska 
vara säker och tillgänglig för besökare från alla grupper i samhället. Parterna ska tillsammans 
med offentliga och privata aktörer medverka till att platsen utvecklas och tillvaratas.

Parterna har arbetat fram en gemensam strategi för att nå målbilden. Strategin innehåller 
områdena kärnvärde, helhet, hållbarhet, kvalitet, kontinuitet och kommunikation.

Överenskommelsen gäller i tio år från undertecknandet. Om parterna är överens så kan revidering 
av överenskommelsen ske under avtalsperioden. Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för 
parterna. Parterna förbinder sig inte heller till några ekonomiska åtaganden kopplade till 
överenskommelsen.

Koppling till andra beslut
Kungälvs kommun och SFV tecknade ett tioårigt hyresavtal 2013, där kommunen hyr Bohus 
Fästning med omgivande markområde på Fästningsholmen av SFV. Avtalet löper ut 31 december 
2022 och är uppsagt för omförhandling. Arbetet med ett nytt hyresavtal och markavtal pågår. 
Hyresavtal och markavtal kommer att hanteras i ett separat beslutsärende. 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål nr 4. att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt 
och aktivt kulturliv. 
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god 
fritid och ett rikare kulturliv.”

Kommunstyrelsens resultatmål nr 8. 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 
Syftet med överenskommelsen om långsiktig samverkan är att den ska vara ett redskap för 
långsiktig utveckling. All utveckling ska ske i enlighet med Agenda 2030 och främja såväl 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunens Vision 2040 (KS2012/817, beslutad 2017-02-02)
”Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att 
vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och 
verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. Visionen ger en bild av Kungälv 2040 som vi 
tillsammans skall sträva efter att uppnå”.

”Kungälvs 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.”

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Överenskommelsen innebär att parterna har enats om en gemensam målbild som bland annat 
innebär att Fästningsholmen och Bohus fästning ska bevaras och tillgängliggöras för nutida och 
framtida generationer.  Den ska vara säker och tillgänglig för besökare från alla grupper i 
samhället. Parterna ska tillsammans med offentliga och privata aktörer medverka till att platsen 
utvecklas och tillvaratas. Det innebär att Fästningen och Fästningsholmen ska vara en tillgänglig 
plats där både medborgare, besökare, föreningar och företag kan ta del av det utbud och 
möjligheter som platsen erbjuder.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Överenskommelsen om en långsiktig samverkan ger parterna en möjlighet att planera sina 
verksamheter och personella resurser. Överenskommelsen ska främja den långsiktiga utvecklingen 
på platsen och bedöms inte innebära en högre arbetsbelastning eller en sämre arbetsmiljö för 
berörda medarbetare.

Ekonomisk bedömning
Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för parterna. Parterna förbinder sig inte heller till 
några ekonomiska åtaganden kopplade till överenskommelsen.

Parterna har idag löpande kostnader för drift- och underhåll på Fästningen och Bohus fästning 
enligt nedanstående beskrivning:

SFV ansvarar för underhållet av Bohus Fästning inklusive murverken. Kungälvs kommun ansvarar 
för drift och underhåll av till exempel gator, parkeringar, gångstråk, Fästningsparken och 
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kommunala brygganläggningarna. Parternas fördelning av ansvar och kostnader sker i det 
separata hyresavtalet och i markavtalet.

Kungälvs kommun betalar hyra för Bohus Fästning och Fästningsholmen. Kommunen har i sin tur 
en andrahandshyresgäst som betalar hyra för fästningen och som bedriver verksamheten där.

Parternas fördelning av kostnader förändras inte genom tecknandet av en överenskommelse av 
långsiktig samverkan. Överenskommelsen i sig innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
1. Överenskommelse om långsiktig samverkan godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

teckna överenskommelsen om långsiktig samverkan med Statens 
Fastighetsverk

Haleh Lindqvist Åsa Berglie
Kommundirektör Projektchef

Expedieras till: 
Åsa Berglie

För kännedom till:
Håkan Wallentin, 
Boris Damljanovic
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Överenskommelse om långsiktig samverkan  
Fästningsholmen och Bohus fästning 2022 - 2031  
 

 

 

 

 

 

Fastighetsägare: Statens fastighetsverk  

Värdkommun: Kungälvs kommun 
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Statens fastighetsverk förvaltar kulturhistoriska besöksmål i ett stort antal av Sveriges kommuner.  

För att dessa fastigheter ska kunna bevaras, tillgängliggöras och utvecklas för nutida och framtida 

generationer, så eftersträvar SFV att dess värdkommuner har insikt och kunskap om besöksmålen och 

dess betydelse samt påvisar ett långsiktigt intresse och ett aktivt engagemang i deras framtid. 

Denna överenskommelse mellan SFV och värdkommunen Kungälvs kommun har tecknats för att 

fastställa gemensamma intentioner med Fästningsholmen och Bohus fästning perioden 2022 till 2031. 

 

1. Parterna  

1.1 Fastighetsägaren Statens fastighetsverk 

Statens fastighetsverk (SFV) har regeringens uppdrag att förvalta delar av statens fasta egendom. 

SFV:s uppdrag styrs av en förordning med instruktion (SFS 2007:757) samt ett årligt regleringsbrev som 

innehåller regeringens krav på verksamheten. SFV lyder under Finansdepartementet. 

Som statlig myndighet ska SFV bland annat främja de statliga kulturmiljömålen, de nationella 

kulturpolitiska målen samt regeringens arbete med Agenda 2030.  

SFV:s förvaltar ca 2300 fastigheter, däribland ca 225 kultur- och naturhistoriska besöksmål i Sverige. De 

består av bland annat slott, militära befästningar, bruksmiljöer, ruiner, muséer, fyrplatser, fornminnen, 

parker och kyrkor. SFV äger dessutom stora skogs- och markområden samt cirka 1 600 kronholmar, 

totalt cirka 1/7 av Sveriges yta, som till stora delar nyttjas för fritid och rekreation. 

SFV är svensk besöksnärings största fastighetsägare och en nyckelaktör i landets kulturturism. 

I Kungälvs kommun förvaltar SFV Carlstens fästning med kringliggande naturområden, flertalet öar, 

Strandverket, Kastellegården, Bohus fästning samt en betydande del av Fästningsholmens mark. 

Kungälvs kommun har hyrt och bedrivit publik verksamhet i Bohus fästning sedan 2004. År 2010 

tecknade SFV och Kungälvs kommun en utvecklingsplan för berörda fastigheter för perioden 2010 - 

2020. Från 2013 drev kommunen verksamheten i bolagsform för att 2017 åter ta in verksamheten i 

förvaltningen. År 2019 tecknade Kungälvs kommun med SFV:s godkännande en andrahandsupplåtelse 

för Bohus fästning och dess publika verksamhet med en privat entreprenör.  

Förvaltningsområde SFV Göteborg och där utsedd förvaltare har förvaltningsansvar för Bohus Fästning 

samt för SFV:s mark på Fästningsholmen som ingår i denna överenskommelse. 

 

1.2 Värdkommunen Kungälvs kommun 

Kungälvs kommun (48 000 invånare) är en expansiv kommun strategiskt belägen vid Göta älv och 

Nordre älv, mitt emellan E6:an och R45, 20 km från Göteborg. Platsen, en gång vid gränsen mellan 

Danmark, Norge och Sverige, har spelat en viktig roll i den nordiska historien de senaste 1000 åren. 

Styrmodellen för Kungälvs kommun heter ”Från demokrati till effekt och tillbaka” (KS2016/0383). 

Invånarnas behov ska vara vägledande för verksamheternas utveckling samtidigt som medarbetarnas 

möjligheter till delaktighet och engagemang ska tillgodoses.  

Utdrag ur kommunens Vision 2040: ”Kungälvs 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.” Visionen är den gemensamma 

utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo och 

verka i. Den ska genomsyra alla kommunens mål och verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. 

Visionen ger en bild av Kungälv 2040 som vi tillsammans skall sträva efter att uppnå.  
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1.3  Övriga berörda aktörer 

Denna långsiktiga överenskommelsen är tänkt att vara ett strategiskt och praktiskt redskap samt en källa 

till kunskap, inspiration och utveckling för alla aktörer som påverkar platsen.  

Med överenskommelsen som utgångspunkt ska de ha möjligheter att driva och utveckla sina 

verksamheter på Fästningsholmen så att de ligger i linje med avtalets intentioner. 

Vilka dessa aktörer är förändras över tid, men de och deras engagemang är en given förutsättning för att 

innehållet i denna överenskommelse ska kunna realiseras och dess mål uppnås.  

Därmed är det också avgörande att dessa aktörer ges löpande kunskap om överenskommelsen, dess 

syfte, vision och mål samt ges möjlighet att ha åsikter kring de åtgärder som planeras. Likaså 

 att parterna i denna överenskommelse har kunskap om och verkar för att främja aktörernas 

förutsättningar att bedriva publik verksamhet. 

 

2. Fastigheterna 

2.1 Omfattning 

Denna överenskommelse omfattas fastigheterna: Gamla staden 1:11 och 1:12 i Kungälvs kommun. 

I nuläget omfattas båda fastigheterna av ett lokalhyresavtal mellan parterna där Kungälvs kommun i sin 

tur hyr ut fästningen i andra hand och upplåter mark till aktörer som bedriver publik verksamhet på 

Fästningsholmen. Kommunen har för närvarande kommunala byggnader på fastigheten i form av ett 

vandrarhem, en glasskiosk och en entréstuga. Kommunen har också parkeringsanläggningar och 

hamnanläggningar på fastigheten. På fastigheten ligger även lasarettsbyggnaden Älvkullen som ägs av 

Västfastigheter. De oklara förhållanden som råder för en del av byggnaderna, bland annat fastigheter på 

ofri grund, ska utredas.  

Parternas ambition är att Kungälvs kommun skall arrendera marken för berörda byggnader och förhyra 

Bohus fästning i två separata avtal som skall vara avhängiga av varandra. 

Eventuella ändringar och byten av publika hyresgäster och / eller verksamheter på Fästningsholmen ska 

ske i samråd mellan parterna. 

 

2.2 Kulturhistoriska och immateriella värden 

Bohus fästning med Fästningsholmen tillhör det nationella kulturarvet och förklarades som statligt 

byggnadsminne (SBM) år 1935. Fästningsholmen är i sin helhet välbevarad med stora kulturhistoriska 

och upplevelsemässiga värden. 

Bohus fästning är Nordens mäktigaste ruin och utgör Nordens tydligaste gränsfäste. Fästningen som 

byggnadsverk visar upp 700 år av stenbyggnadskonst.  

Bohus fästning, dess varumärke och övriga immateriella värden utgör en stark symbol för landets historia, 

staden Kungälv och för nordiskt samarbete. Fästningens varumärke och övriga immateriella värden tillhör 

SFV och ska skyddas och utvecklas av parterna så att dess värden ej degenereras i något avseende. 
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3. Syften  

Denna överenskommelse syftar till att: 

▪ Parterna ska ha en tydlig samsyn kring Fästningsholmens och Bohus fästning, fastigheternas fysiska 

och immateriella värden samt betydelse i lokalsamhället, för regionen och nationen. 

▪ Skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för fastigheterna att förvaltas och bevaras till förmån 

för kommunens invånare, besökare, näringsliv och föreningsliv. 

▪ Underlätta och samordna parternas förvaltning av Fästningsholmen och Bohus fästning. 

▪ Gemensamt skapa förutsättningar för en hållbar publik verksamhet på Fästningsholmen. 

▪ Öka lokalsamhällets insikt och kunskap om, intresse för och engagemang i fastigheterna. 

 

4. Gemensam vision  

Parterna har enats kring en gemensam vision att Fästningsholmen som helhet och Bohus fästning: 

▪ Ska bevaras och tillgängliggöras för nutida och framtida generationer.  

▪ Ska ha hyresgäster som stärker platsens attraktivitet och konkurrenskraft. 

▪ Ska ha publika verksamheter som tillvaratar och stärker platsens kärnvärden, dvs. dess historia. 

▪ Ska tillhandahålla publika ytor som är säkra och tillgängliga utifrån platsens förutsättningar. 

▪ Ska utgöra en naturlig och attraktiv plats året runt för rekreation samt för natur- och kulturupplevelser 

för kommunens och regionens invånare och besökare. 

▪ Parterna ska tillsammans med offentliga och privata aktörer medverka till att Fästningsholmen 

utvecklas som attraktiv destination för invånare och besökare.  

▪ Invånarnas samt närings- och föreningslivets intresse för och engagemang i Fästningsholmen och i 

Bohus fästning ska tillvaratas och utvecklas. 

 

5. Gemensamma mål  

I syfte att uppnå den gemensamma visionen så har parterna enats kring följande mål: 

▪ Parterna ska identifiera lämpliga mätmetoder och nyckeltal för sina nedanstående gemensamma 

mål, som möjliggör en enkel och tydlig uppföljning och utvärdering av Överenskommelsen 

▪ Alla publika aktörer på Fästningsholmen ska vara medvetna om och dela överenskommelsens vision 

samt aktivt verka för att uppfylla dess mål och följa dess strategi. 

▪ Fästningsholmens roll som attraktiv destination för invånare och besökare ska synbart ha utvecklats 

och dess konkurrenskraft förstärkts.   

▪ Det lokala näringslivet och föreningslivet ska ha ökat sina åtaganden i Fästningsholmens utveckling.  

▪ Kommunen ska skapa en ökad insikt om och tillvarata de positiva effekter som Fästningsholmen och 

Bohus fästning tillför och kan tillföra kommunen och dess invånare inom olika samhällsområden. 

▪ Externa medfinansieringen av bevarande och utvecklande åtgärder på Fästningsholmen ska ha ökat 

• Antalet intäktsskapande besökare på Fästningsholmen (event) och i Bohus fästning ska öka över tid. 
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6. Gemensamma fokusområden 

För att uppnå vision och uppsatta mål så ska vår samverkan fokuseras på följande områden  

Kommunikation Parterna ska ha en öppen kommunikation sinsemellan och med berörda aktörer. De ska 

hålla varandra underrättade om planerade eller uppkomna händelser som kan påverka 

samarbetet, berörda fastigheter eller dess aktörer.  

 All kommunikation som berör hyrd fastighet och arrenderad mark med ev. 

andrahandshyresgäster ska ske via förstahandshyresgästen Kungälvs kommun 

Platsutveckling Parterna ska främja en aktiv platsutveckling på hela Fästningsholmen som utgår från ett 

helhetsperspektiv samt skyddar och tar tillvara på Fästningsholmens specifika kultur- 

och naturvärden.  

Verksamheter Parterna ska föra löpande dialog om vilka publika verksamheter som är lämpliga på 

Fästningsholmen samt vilka kriterier och förväntningar som bör ställas på dem. 

 Verksamheterna på Fästningsholmen ska utgå från och anpassas till varje enskild del 

av Fästningsholmens förutsättningar. Bohus fästning ska hanteras som en del av 

helheten och aktiviteter på fästningen anpassas efter vad som är lämpligt där.  

Samhällseffekter Parterna ska analysera, synliggöra, utveckla och tillvarata Fästningsholmens och Bohus 

fästnings befintliga och potentiella lokala samhällseffekter  

 

7. Gemensam strategi 

För att uppnå målbild och uppsatta mål, så ska vårt arbete och våra åtgärder genomsyras av: 

Kärnvärdet Fästningsholmens och Bohus fästnings kärnvärden, dvs dess historia, ska utgöra 

grunden för åtgärder som parterna genomför/godkänner med koppling till platsen. 

Helhet Fästningsholmen ska betraktas, hanteras och utvecklas i sin helhet. Byggnadsminnet 

och besöksmålet Bohus fästning utgörs av Fästningsholmen i sin helhet och det är av 

stor vikt att den hanteras som en helhetsmiljö. 

Hållbarhet Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet ska genomsyra parternas arbete. 

Samtliga åtgärder ska ske i enlighet med Agenda 2030.   

Kvalitet  De publika verksamheterna på Fästningsholmen ska hålla en sådan kvalitet att platsens 

attraktivitet och immateriella värden stiger kort- och långsiktigt. 

Kontinuitet Parterna ska eftersträva kontinuitet i sina ställningstagande i frågor som berör 

Fästningsholmen, så att berörda aktörer ska kunna planera sina publika verksamheter 

samt verka långsiktigt och hållbart. 
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8. Genomförande  

En samverkansgrupp med representanter från SFV och Kungälvs kommun ansvarar för att planera och 

genomföra gemensamma åtgärder som främjar överenskommelsen. Gruppen träffas minst tre gånger per 

år enligt fastlagd tidsplan. SFV är kallande. Samverkansgruppen ska ha goda förutsättningar att bedriva 

ett gemensamt konstruktivt arbete. 

Åtgärder för nästföljande år planeras och beslutas minst ett år i förväg för att parterna ska hinna utverka 

de tillstånd, de resurser och den finansiering som krävs för att kunna genomföra dem.  

Samverkansgruppen ska upprätta relevanta syften och mål samt budget för varje gemensam åtgärd och 

godkännas av bägge parter innan de genomförs. 

Extern medfinansiering av planerade åtgärder ska alltid eftersträvas. 

SFV har beslutsrätt vad gäller fysiska åtgärder i och på Bohus fästning samt i åtgärder som kan påverka 

fästningens immateriella värden. 

 

9. Utvärdering 

Samverkansgruppen ansvar för att skriftlig utvärdering upprättas av föregående års åtgärder och 

måluppfyllnad innan beslut tas om påföljande års åtgärder. 

Samverkansgruppen ansvarar även för en årlig sammanfattning av samarbetet upprättas och att en 

övergripande utvärdering av överenskommelsen sker efter fem år.  

I den mån båda parter är överens så kan justering av överenskommelsen ske under avtalsperioden. 

Justeringar ska ligga i linje med SFV:s andra långsiktiga överenskommelser med värdkommuner. 

 

10. Överenskommelsens giltighetstid    

Denna överenskommelse gäller i tio år från undertecknandet.  

Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för parterna.  

Parterna förbinder sig inte heller till några ekonomiska åtaganden kopplade till överenskommelsen.  

 

Överenskommelsen är upptecknad i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

 

Kungälv ………/ …… 2022 

  

…………………………………………… ..…………………………………………….. 

Ingrid Eiken Holmgren Miguel Odhner 

Generaldirektör Kommunstyrelsens ordförande 

Statens fastighetsverk Kungälvs kommun 
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Sammanträdesdatum 2022-05-18
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 126/2022

Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen och Bohus 
Fästning (Dnr KS2022/0801)
Sammanfattning
Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun tecknade 2010 en gemensam 
utvecklingsplan för Fästningsholmen och Bohus Fästning för åren 2010-2020. Nu har 
utvecklingsplanen löpt ut och parterna har arbetat fram ett nytt dokument som syftar till att 
beskriva parternas gemensamma långsiktiga samverkan. Överenskommelsen om långsiktig 
samverkan syftar till att parterna ska upprätta och bibehålla en tydlig samsyn kring 
Fästningsholmens och Bohus fästning. Den ska skapa långsiktiga och hållbara 
förutsättningar för fastigheterna att förvaltas, bevaras och tillgängliggöras till förmån för 
invånare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Parterna i överenskommelsen är Statens 
Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun. Överenskommelsen gäller i tio år från 
undertecknandet. Om parterna är överens så kan revidering av överenskommelsen ske under 
avtalsperioden. Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för parterna. Parterna 
förbinder sig inte heller till några ekonomiska åtaganden kopplade till överenskommelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen och Bohus 
Fästning
Bilaga 220504 Utkast ÖK värdkommun Kungälv Kn Fästningsholmen. Vers. 1.1

Förslag till kommunfullmäktige
1. Överenskommelse om långsiktig samverkan godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att teckna 

överenskommelsen om långsiktig samverkan med Statens Fastighetsverk
__________

Expedieras till: 
Åsa Berglie

För kännedom till:
Håkan Wallentin, Boris Damljanovic
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 126/2022

Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen och Bohus 
Fästning (Dnr KS2022/0801)
Sammanfattning
Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun tecknade 2010 en gemensam 
utvecklingsplan för Fästningsholmen och Bohus Fästning för åren 2010-2020. Nu har 
utvecklingsplanen löpt ut och parterna har arbetat fram ett nytt dokument som syftar till att 
beskriva parternas gemensamma långsiktiga samverkan. Överenskommelsen om långsiktig 
samverkan syftar till att parterna ska upprätta och bibehålla en tydlig samsyn kring 
Fästningsholmens och Bohus fästning. Den ska skapa långsiktiga och hållbara 
förutsättningar för fastigheterna att förvaltas, bevaras och tillgängliggöras till förmån för 
invånare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Parterna i överenskommelsen är Statens 
Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun. Överenskommelsen gäller i tio år från 
undertecknandet. Om parterna är överens så kan revidering av överenskommelsen ske under 
avtalsperioden. Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för parterna. Parterna 
förbinder sig inte heller till några ekonomiska åtaganden kopplade till överenskommelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen och Bohus 
Fästning
Bilaga 220504 Utkast ÖK värdkommun Kungälv Kn Fästningsholmen. Vers. 1.1

Förslag till kommunfullmäktige
1. Överenskommelse om långsiktig samverkan godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att teckna 

överenskommelsen om långsiktig samverkan med Statens Fastighetsverk
__________

Expedieras till: 
Åsa Berglie

För kännedom till:
Håkan Wallentin, Boris Damljanovic
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§ 96/2022

Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen och Bohus 
Fästning (Dnr KS2022/0801)
Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun tecknade 2010 en gemensam 
utvecklingsplan för Fästningsholmen och Bohus Fästning för åren 2010-2020. Nu har 
utvecklingsplanen löpt ut och parterna har arbetat fram ett nytt dokument som syftar till att 
beskriva parternas gemensamma långsiktiga samverkan. Överenskommelsen om långsiktig 
samverkan syftar till att parterna ska upprätta och bibehålla en tydlig samsyn kring 
Fästningsholmens och Bohus fästning. Den ska skapa långsiktiga och hållbara 
förutsättningar för fastigheterna att förvaltas, bevaras och tillgängliggöras till förmån för 
invånare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Parterna i överenskommelsen är Statens 
Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun. Överenskommelsen gäller i tio år från 
undertecknandet. Om parterna är överens så kan revidering av överenskommelsen ske under 
avtalsperioden. Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för parterna. Parterna 
förbinder sig inte heller till några ekonomiska åtaganden kopplade till överenskommelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen och Bohus 
Fästning
Bilaga 220330_utkast _ök_samverkan_SFV_KK

Yrkande 
Miguel Odhner (S): Ärendet antecknas till protokollet.

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

Omröstning begärs inte.

Tilläggsyrkanden
Gun-Marie Daun (KD):  Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att formulera ett skarpt 
brev till statens fastighetsverk med cc till ansvarig minister med föranledning av brist på 
återkoppling. 

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
anta Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslut
1. Ärendet antecknas till protokollet.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-27
Sida 17 (40)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att formulera ett skarpt brev till 
statens fastighetsverk med cc till ansvarig minister med föranledning av brist 
på återkoppling. 

__________

Expedieras till: 
Åsa Berglie 

För kännedom till:
Håkan Wallentin, Boris Damljanovic
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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
Karolina Lovric 

6/23/2022

Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och förbundsordning 
(Dnr KS2022/1015-1)

Sammanfattning
Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett 
kommunalförbund, Bohus Räddningstjänstförbund (BORF). Reglemente och 
förbundsordning för BORF är reviderades 2016 och då reglementet klargör 
uppgiftsfördelningen och förbundsordningen beskriver hur medlemmarna ska 
samarbeta inom ramen för förbundet behöver dokumenten nu aktualiseras. 

Förslagen till reviderat reglemente och förbundsordning som ligger för beslut i 
detta ärende ämnar till att klargöra skillnaden mellan de styrande dokumentens 
innehåll, uppdatera innehållet utifrån dagens förutsättningar och skapa en ökad 
tydlighet mellan ägarkommunerna och förbundsdirektionen. 

Den 18 maj 2022 kommer förbundsdirektionen för BORF att ha ett extrainsatt 
sammanträde där de beslutar om förslag till förbundsordning samt reglemente och 
därmed bereder ärendet till kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut. För att 
båda styrande dokumenten ska gälla måste de bli godkända av Ale och Kungälv 
kommuners kommunfullmäktigeförsamlingar.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Reviderat reglemente och förbundsordning för Bohus 
Räddningstjänstförbund antas enligt förslag.

2. Beslutet gäller under förutsättningarna att Bohus 
Räddningstjänstförbunds direktion samt kommunfullmäktige i Ale 
kommun beslutar detsamma. 

Juridisk bedömning 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) fastställer kommunens skyldigheter i 
sitt tredje kapitel, § 16 b: ”Kommunen ska ha ett ledningssystem för 
räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Om 
flera kommuner samverkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den 
utövas gemensamt för kommunerna.”. 



45/22 Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och förbundsordning - KS2022/1015-1 Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och förbundsordning : Revidering av styrande dokument - BORFs reglemente och förbundsordning

2(4)

Enligt BORF:s nuvarande förbundsordning ska ändring av eller tillägg till 
förbundsordningen antas av förbundsdirektionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Det finns inga juridiska hinder för att 
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun antar förslag till reviderad förbundsordning 
och reglemente. 

Förvaltningens bedömning
Bohus Räddningstjänstförbund startades upp den 1 januari 2013 och består av två 
medlemskommuner, Ale kommun och Kungälvs kommun. Räddningstjänsten är 
främst ett kommunalt ansvar, och verksamheten styrs utifrån Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO). Kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. 
Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet till förbundet. 
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen 
rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbundet vara 
en slags specialkommun.

Organisatoriskt är ett kommunalförbund uppbyggt på i princip samma sätt som en 
kommun eller en region. Det finns kommunalförbund med eget fullmäktige och 
kommunalförbund med direktion. BORF har en förbundsdirektion. I varje 
kommunalförbund ska det finnas en förbundsordning. Varje medlem ska vara 
representerad i styrelsen.

Paragraf 44 i kommunallagens sjätte kapitel fastslår att ”Fullmäktige ska anta 
reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.”. Reglementen 
klargör uppgiftsfördelningen. Det nionde kapitlet fastställer former för 
kommunalförbund. § 2 förtydligar att ”Om inget annat anges eller följer av 
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för 
kommunalförbund.”. Därmed har Ale och Kungälvs kommuners 
kommunfullmäktige beslutat att anta reglemente även för BORF. 

Förbundsordningen beskriver hur medlemmarna ska samarbeta inom ramen för 
förbundet. Ett kommunalförbund ska ha en förbundsordning som är fastställt och 
beslutat av förbundets medlemmar. Även förändringar av förbundsordningen ska 
beslutas av medlemmarna. 
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och 
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

Reglemente och förbundsordning för BORF är reviderade under 2016. Syftet med 
dagens revidering är uppdatera innehållet utifrån dagens förutsättningar och skapa 
en ökad tydlighet i och mellan de styrande dokumenten. Den 18 maj 2022 kommer 
förbundsdirektionen för BORF att ha ett extrainsatt sammanträde där de beslutar 
om förslag till förbundsordning och reglemente. Under förutsättning av 
förbundsdirektionen antar reviderade dokument, föreslår förvaltningen 
kommunfullmäktige att förbundsordning och reglemente antas enligt förslag. För 
att båda styrande dokumenten ska gälla måste de bli godkända av Ale och 
Kungälv kommuners kommunfullmäktigeförsamlingar. 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör kommunfullmäktiges strategiska mål om att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Reglementen och 
förbundsordningar är levande dokument som revideras för att sätta rätt ramar och 
förutsättningar för det de är ämnade att styra. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Delmål 6 ”Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner” i mål om 
Fredliga och inkluderande samhällen, betonar vikten av att bygga upp effektiva 
och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Aktuella 
dokument skapar en tydlighet och transparens inte endast inom organisationen, 
utan även utåt mot medborgarna. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berör inte andra styrande dokument i Kungälvs kommun utöver 
reglementet och förbundsordningen för BORF som nu föreslås revideras. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Revidering av reglemente och förbundsordning syftar till att uppdatera innehållet 
utifrån dagens förutsättningar och skapa en ökad tydlighet. Såsom det noterats 
ovan under avsnittet om Agenda 2030, ökar aktuella dokument som revideras för 
att spegla nuläget en ökad transparens mot de som verksamheten riktar sig till.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Revidering av reglemente och förbundsordning för BORF har ingen direkt 
påverkan på förbundets medarbetare. Syftet med revideringen är uppdatera 
innehållet utifrån dagens förutsättningar och skapa en ökad tydlighet i och mellan 
de styrande dokumenten. 

Ekonomisk bedömning
Revideringen av reglemente och förbundsordning ämnar till att förtydliga ansvar, 
processer och uppdrag utifrån bland annat ledning, uppföljning och ekonomi. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente och förbundsordning för Bohus 

Räddningstjänstförbund antas enligt förslag.
2. Beslutet gäller under förutsättningarna att Bohus 

Räddningstjänstförbunds direktion samt kommunfullmäktige i Ale 
kommun beslutar detsamma. 
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Haleh Lindqvist
Kommundirektör 

Expedieras till: BORF
Ale kommun 

För kännedom 
till:
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Reglemente för förbundsdirektionen i
Bohus Räddningstjänstförbundet

Innehåll

§ 1 Förbundsdirektionens övergripande uppgif ter

§ 2 Delegation av beslutanderätt

§ 3 Tjänstgöring för ledamot och ersättare

§ 4 Inkallande av ersättare

§ 5 Ersättare för ordförande

§ 6 Tidpunkt för sammanträde

§ 7 Kal lelse ti l l sammanträde

§ 8 Initiativrätt

§ 9 Närvaro

§ 10 Beslutsförhet

§ 11 Protokol l

§ 12 Reservation och särskilt uttalande

§ 13 Justering av protokol l

§ 14 Delgivning

§ 15 Undertecknande av handlingar

§ 16 Utskott

§ 17 Processbehörighet

§ 18 Ikraftträdande
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Utöver vad som gäl ler för kommunalförbund i kommunal lagen (2017:725) el ler annan
författning el ler vad som regleras i förbundsordningen gäl ler bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Förbundsdirektionens övergripande uppgifter

Förbundsdirektionen är förbundets styrelse och förbundets beslutande, förvaltande
och verkställande organ.

Förbundsdirektionen leder och samordnar planering och uppföljning av förbundets
ekonomi och övergripande verksamhet.

Förbundsdirektionen har ti l l uppgi f t att vara förbundsmedlemmarnas
räddningsnämnd och därvid ful lgöra och ansvara för de uppgif ter inom
räddningstjänsten som enl igt lag skal l ful lgöras av den kommunala nämnden inom
räddningstjänsten.

Det åligger förbundsdirektionens uppdrag att:
• faststäl la mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi

samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna)

• övervaka att de fastställda målen och planerna ef terlevs
• informera förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna) om den allmänna

planläggningen av förbundets verksamhet samt f rågor om större ekonomisk eller
organisatorisk betydelse

• se ti l l att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs
ef fektivt

• verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas
kontakter med förbundet

• informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten
• anta riktl injer för genomförande av handl ingsplan för skydd mot olyckor

§ 2 Medelsförvaltning

Förbundsdirektionen skal l
• ansvara för förbundets redovisning
• sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och säkerhet
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ti l lgodoses

• se ti l l att förbundet har ändamålsenl iga rutiner för den ekonomiska
förvaltningen,
hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess resultat och budget samt
period - och årsbokslut

• underhålla och förvalta förbundets fasta och lösa egendom
• se ti l l att förbundets försäkringsskydd är ti l lgodosett
• utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter
• besluta om anstånd med betalning el ler avskrivning av förbundets fordringar
• faststäl la taxor och avgi fter för lagstadgade tjänster samt för tjänster som har

anknytning ti l l den lagstadgade verksamheten som förbundet frivil l igt åtar sig

§ 3 Räkenskapsföring och redovisning

Förbundsdirektionen skal l
• fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förval tar
• avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en

årsredovisning

• upprätta årsredovisningen med iakttagande av god redovisningssed
• i årsredovisningen lämna upplysning om utfal let av verksamheten,

verksamhetens f inansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut

• ef ter det att årsredovisningen godkänts av direktionen, överlämna
årsredovisningen snarast ti l l förbundets revisorer och senast den 1 mars ti l l varje
förbundsmedlem (kommunstyrelsen)

Förbundsdirektionen ansvarar för att det på förbundets anslagstavla kungörs var
årsredovisningen f inns ti l lgängl ig. K ungälvs kommuns of f iciel la anslagstavla är
förbundets anslagstavla.

§ 4 Personalpolitik

Förbundsdirektionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och
pensionsmyndighet.

Förbundsdirektionen skal l

• anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande och följa
ti l lämpliga kollektivavtal
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• föl ja de förhål landen som kan inverka på förbundets personal- och lönepol i tik
och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra de
framstäl lningar som är påkal lade

• ansvara för att de anstäl lda inom förbundet har rätt kompetens

§ 5 Övrig verksamhet

Förbundsdirektionen skal l
• vara personuppgif tsansvarig för de personuppgi f ter som

räddningstjänstförbundet behandlar i sin verksamhet

• avge yttranden som ankommer på förbundet
• i övrigt handha förvaltningen av sådana förbundets angelägenheter som inte

uppdragits åt annan.

§ 2 Delegation av beslutanderätt

Omfattning av den delegation som Förbundsdirektionen har rätt ti l l enligt 6 Kap.
37-39§§ kommunallagen, bestämmer Förbundsdirektionen i särskild
delegationsordning. Beslut i delegationsärenden skall anmälas vid
nästkommande direktionssammanträde.

§ 7 Förbundsdirektionens sammansättning

Förbundsdirektionen ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4)ersättare. A le och
K ungälvs kommuner väl jer vardera två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt utser

ordförande respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande mel lan

förbundsmedlemmarna i tvåårsinterval ler.

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas

kommunful lmäktige för en mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari

året efter det att val ti l l kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. I fråga om
valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare skall 9 kap 3 § och 9 kap 8 § 1 st.

kommunallagen (1991:900) ti l lämpas.

Ersättarna skal l närvara vid direktionens sammanträden.

V id förfall för ledamot ska ersättare f rån samma kommun inträda. Ersättarna inträder
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i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna utsetts vid

proportionellt val inträder istäl let ersättare enligt den ordning som beskrivs i lag

(1992:339) om proportionellt valsätt.

§ 3 Tjänstgöring för ledamot och ersättare

I enl ighet med förbundsordningen gäl ler att vid förfal l för ledamot tjänstgör ersättare
från samma kommun som ledamoten.

Om inte ersättarna valts proportionell t skall de tjänstgöra enl igt den av respektive
kommunful lmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ledamot som instäl ler sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens stäl le. En ersättare som har börjat tjänstgöra
har dock al l tid företräde oberoende av turordningen.

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendets handlagts.

L edamot el ler ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning
av ett ärende.

I enlighet med kommunal lagens bestämmelser äger ersättare som inte tjänstgör,
närvarorätt vid styrelsens sammanträden och skall underrättas om tid och plats för
sammanträdena. Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna, men
inte i besluten. De har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Anmälan om
uttalandet och dess huvudsakliga innebörd skall göras innan sammanträdet avslutas.

§ 4 Inkallande av ersättare

Om en ledamot är förhindrad att del ta i ett sammanträde el ler del av det, skal l
ledamoten snarast möj l igt meddela detta ti l l förbundets kansl i . L edamoten ansvarar
själv för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra, inkal las ti l l sammanträdet.
M otsvarande gäller för en ersättare som har kallats att tjänstgöra.

§ 5 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden el ler vice ordföranden kan del ta i ett hel t sammanträde el ler i
en del av ett sammanträde fullgör den ti l l åldern äldste ledamoten ordförandens
uppgif ter.
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Om ordföranden på grund av sjukdom el ler av annat skäl är hindrad att ful lgöra si tt
uppdrag under minst två månader får förbundsdirektionen utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren ful lgör ordförandens samtl iga uppgif ter.

§ 6 Tidpunkt för sammanträden

Förbundsdirektionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller
beredningars sammanträden. Sammanträde skal l också hållas när ordföranden eller
minst hälften av förbundsdirektionens ledamöter begär det.

En begäran om extra sammanträde skal l göras skriftl igen, stäl las ti l l ordföranden och
ges in ti l l förbundsdirektionen kansli minst sju dagar innan sammanträdet. En sådan
begäran skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att
förbundsdirektionen skall behandla.

Ett extra sammanträde hål ls på den tid som ordföranden bestämmer i samråd med
vice ordföranden.

Om det förel igger särski lda skäl får ordföranden, ef ter samråd med vice ordföranden,
stäl la in ett sammanträde el ler ändra dagen el ler tiden el ler platsen för ett
sammanträde. Om så sker skal l ordföranden snarast underrätta varje ledamot och
ersättare om beslutet.

§ 7 Kallelse till sammanträde

Ordföranden ansvarar för att kal lelse utfärdas ti l l sammanträdena.

Kal lelsen skall vara skriftl ig och innehålla uppgif t om tid och plats för sammanträdet.

K al lelsen skal l , senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen, på ett lämpl igt
sätt sändas ti l l varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som
förbundsdirektionen medgett rätt att närvara vid sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista om inte särski lda skäl föranleder annat.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som ti l lhör ett ärende på
föredragningsl istan skall bi fogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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När varken ordföranden el ler en vice ordförande kan kal la ti l l sammanträde skal l den
ti l l åldern äldste ledamoten göra detta.
Om inte förbundsdirektionen beslutar annat, bestämmer ordföranden när ett ärende
som inte är upptaget på föredragningsl istan skall behandlas under ett sammanträde.

§ 8 Initiativrätt

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i direktionen, förbundsmedlem genom
framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt organ under direktionen om
direktionen medgett sådan rätt.

§ 9 Närvarorätt

Förbundsdirektionen får besluta att sammanträde med förbundsdirektionen skal l vara
of fentl igt.

Budgetsammanträde skall enl igt 9 kap. 10 § kommunal lagen vara of fentl igt.
Kungörelse skall anslås på medlemskommunernas off iciella anslagstavla.

Respektive medlemskommuns presidier i kommunstyrelsen samt respektive
kommuns ledande tjänstemanperson har närvaro- och yttranderätt vid
förbundsdirektionens sammanträden.

V id förbundsdirektionens sammanträden får, om inte förbundsdirektionen fattar
särskil t beslut om annat, förbundschef för förbundet vara närvarande med yttranderätt
att delta i överläggningarna men inte i beslutet.

Övriga tjänstepersoner inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden
vid sammanträden i förbundsdirektionen i den omfattning förbundsdirektionen
beslutar.

Förbundsdirektionen har rätt att kal la tjänsteperson hos medlemskommunerna ti l l
sammanträde för att föredra ärenden el ler lämna upplysningar i ärenden som
förbundsdirektionen har att behandla.

Förbundsdirektionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller
ersättare i förbundsdirektionen har rätt att närvara och yttra sig vid
förbundsdirektionens sammanträden.
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§ 10 Beslutsförhet

Förbundsdirektionen får handlägga ärenden bara när f ler än häl ften av tjänstgörande
ledamöter är närvarande. (KL 6 kap. 27 §)
För samtliga beslut krävs enkel majoritet. V id l ika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 11 Protokoll

Vid sammanträde med förbundsdirektionen och övriga eventuella organ skall
protokoll föras på ordförandens ansvar. Det skall redovisa vilka ledamöter och
ersättare som tjänstgjort och vilka ärenden som styrelsen handlagt.

Protokol let skall för varje ärende redovisa:

• förslag och yrkanden som lagts fram
• omröstning

• beslut som fattats
• ev. reservation

Protokoll f rån varje sammanträde skall ti l lställas kommunstyrelsen i respektive
medlemskommun och förbundets revisorer.

Utdrag ur protokoll skall ti l lställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och
enskilda som berörs av besluten i protokol let.

§ 12 Reservation och särskilt uttalande

En ledamot som deltagi t i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet.
Reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig och vil l motivera reservationen skall ledamoten göra
det skrif tl igt. M otiveringen skal l lämnas ti l l sekreteraren före den tidpunkt som har
faststäl lts för justering av protokol let.

En ledamot som deltagi t i överläggningen i ett ärende har rätt att anteckna sin mening
i protokollet (särski lt uttalande). Anmälan om uttalandet och dess huvudsakliga
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innebörd skall göras innan sammanträdet avslutas.

§ 13 Justering av protokoll

Vid varje sammanträde med förbundsdirektionen el ler övriga organ utses en
protokoll justerare som ti l lsammans med ordföranden justerar protokol let.

Förbundsdirektionen och övriga organ kan besluta att en paragraf i protokol let skall
justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftl igen innan paragrafen justeras.

§ 14 Delgivning

Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller anställd som
förbundsdirektionen bestämmer.

§ 15 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handl ingar och skrivelser som beslutats av förbundsdirektionen skall
undertecknas av ordföranden el ler om ordföranden är förhindrad av vice ordföranden
el ler av särskil t utsedd ledamot och kontrasigneras av anstäl ld som
förbundsdirektionen bestämmer.

§ 20 Samråd

I enlighet med förbundsordningen skall förbundsdirektionen samråda med
medlemmarna i f rågor om avtal av större dignitet, beslut av principiell/strategisk
betydelse, större investeringar, större ändringar av verksamheten el ler annat av större
vikt. I detta syfte får förbundsdirektionen från styrelser och nämnder samt tjänstemän
inhämta de yttranden och upplysningar som behövs för att förbundsdirektionen skall
kunna fullgöra sina uppgifter. M edlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och
upplysningar från förbundsdirektionen.

§ 16 Utskott

Om förbundsdirektionen bestämmer att utskott skal l f innas inom förbundsdirektionen
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skal l föl jande ti l lämpas.

Antalet ledamöter och ersättare bestäms av förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen väl jer för den tid förbundsdirektionen bestämmer bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Ersättare skal l närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra. Ersättare skall inkallas ti l l tjänstgöring i den av förbundsdirektionen vid
valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet som inte
utsetts vid proportionellt val skall fyllnadsval förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
skal l också hållas när ordföranden anser att det behövs el ler när minst häl f ten av
utskottet anser att det behövs. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än
hälf ten av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som skal l avgöras av förbundsdirektionen i dess helhet skall beredas av
utskottet om beredning behövs. Ordföranden el ler förbundsdirektionens sekreterare
överlämnar sådana ärenden ti l l utskottet. När ärendet beretts skall utskottet lägga
fram förslag ti l l beslut.

På ordförandens ansvar skall utskottet föra protokoll . Protokol l justeras av
ordföranden och en ledamot. Protokoll f rån varje sammanträde skall ti l lställas
förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt förbundets revisorer.

§ 22 Tjänstemans deltagande i sammanträde

Vid förbundsdirektionens sammanträden får, om inte förbundsdirektionen fattar
särskil t beslut om annat, förbundschef ti l l ika räddningschef för förbundet vara
närvarande med rätt att delta i överläggningarna men inte i beslutet.

Övriga tjänstemän inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid
sammanträden i förbundsdirektionen i den omfattning förbundsdirektionen beslutar.

Förbundsdirektionen har rätt att kal la tjänstemän hos medlemskommunerna ti l l
sammanträde för att föredra ärenden el ler lämna upplysningar i ärenden som
förbundsdirektionen har att behandla.
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§ 17 Processbehörighet

Förbundsdirektionen får själv eller genom ombud föra förbundets talan i alla mål och
ärenden inför domstol och annan myndighet samt vid förrättning av skilda slag, om
inte någon annan skall göra det på grund av föreskrift i lag eller förordning.

§ 18 Ikraftträdande

Detta reglemente skal l antas av förbundsdirektionen och faststäl las av
kommunful lmäktige i A le kommun och Kungälvs kommun. Reglementet gäller fr o m
den xxxxxxx.
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Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund

Innehåll

1. Bakgrund

2. Medlemmar

3. Ändamål

4. Särskilda uppgifter

5. Personuppgiftsansvar

6. Avgränsningar

7. Förbundsdirektion

8. Revisorer

9. Organisation

10. Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden

11. Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och
verksamhet

12. Andel i tillgångar och skulder

13. Kostnadstäckning mm

14. Överföring av förbundsbidrag

15. Planeringsprocess

16. Budget och ekonomisk styrning

17. Likvidation och upplösning

18. Arkiv

19. Författningssamling

20. Arvoden

21. Tvister

22. Ändringar i förbundsordningen

23. Ikraftträdande
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§ 1 Bakgrund och namn

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett kommunalförbund. för att
ta hand om de uppgifter som vilar på en kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar frågor om räddningstjänst, säkerhet och
beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och förväntningar enligt gällande lagar (se § 3
nedan).
Kommunalförbundets namn är Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), nedan kallat
förbundet och har sitt säte i Kungälv.

§ 2 Medlemmar

Kommunalförbundets namn är Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), nedan kallat
förbundet och har sitt säte i Kungälv. Medlemmar i kommunalförbundet är Ale och Kungälvs
kommuner, nedan kallade förbundsmedlemmarna.

§ 3 Ändamål

Bastjänster

Förbundet ansvarar för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja:

De skyldigheter som vilar på kommunerna enligt förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor (FSO)
De skyldigheter som vilar på kommunerna om tillsyn och tillståndsgivning enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsynen ges förbundet rätt att
tillämpa den taxa som gäller i respektive kommun.
De skyldigheter som vilar på kommunerna enligt lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer
Att enligt punkt ett ovan (FSO) fullgöra skyldigheter om kommunernas plan för
räddningsinsatser enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förbundets verksamhet baseras på ett av förbundsmedlemmarna godkänt
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Förbundet utför utbildning i brandskydd och hjärt- och lungräddning för
förbundsmedlemmarnas personal.
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Förbundet ingår i förbundsmedlemmarnas krisorganisationer.

Förbundets roll i samhällsutvecklingen

Förbundet ska bidra till och svara upp till den samhällsutveckling som
medlemskommunerna har och dimensioneras så optimalt som möjligt över tid. Det
innebär att förbundet deltar i planeringen av förbundsmedlemmarnas utveckling
och i samverkan föreslår lämpliga organisationsanpassningar med god
framförhållning.

Förbundet biträder förbundsmedlemmarna med kompetens kring brand och säkerhet inom
följande verksamhetsområden och utifrån respektive kommuns behov:

Samhällsskydd och beredskap enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)

Samhällsbyggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Remissärenden enligt miljöbalken samt enligt 8 kap 2 § (2010:1622) för servering av
alkoholdrycker

Förbundsmedlemmarnas POSOM-verksamhet.

Social hållbarhet

§ 4 Särskilda uppgifter

I förbundets uppdrag ingår utöver ovan nämnda bastjänster, rätten att utföra andra uppgifter
som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter till säkerhet och trygghet
hos förbundsmedlemmarna och som reglerats i avtal såsom räddningstjänstavtal med annan
kommun eller med statlig myndighet.

Förbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om utvecklingsprojekt
och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter i § 3.

Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de områden och i den
omfattning som förbundsmedlemmarna kommer överens om.

§ 5 Personuppgiftsansvar

Förbundet är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för behandlingen av
personuppgifter inom förbundets ansvarsområde.



45/22 Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och förbundsordning - KS2022/1015-1 Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och förbundsordning : Revidering Förbundsordning Borf 2022  - förslag 3.0

Antagen av kommunfullmäktige i Ale, xxxx-xx-xx, § xx
Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, xxxx-xx-xx, §
xx

§ 6 Avgränsningar

Ytterligare uppdrag kan inte åläggas förbundet utan godkännande av förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.

§ 7 Förbundsdirektion

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, som även är förbundsstyrelse.
Förbundsdirektionen är den nämnd som enligt 3 kap 11 § LSO fullgör uppgifter enligt denna
lag. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Förbundsdirektionens
verksamhet regleras i reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

Förbundsdirektionen ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Ale och
Kungälvs kommuner väljer vardera två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt utser
ordförande respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande mellan
förbundsmedlemmarna i tvåårsintervaller.

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige för en mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter
det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. I fråga om valbarhet och sättet att
utse ledamöter och ersättare skall 9 kap 3 § och 9 kap 8 § 1st kommunallagen (2017:725)
tillämpas.

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna utsetts vid proportionellt val
inträder istället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lag (1992:339) om proportionellt
valsätt.

För samtliga beslut krävs enkel majoritet, samt att minst tre (3) ledamöter är närvarande vid
varje sammanträde. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundsdirektionen företräder förbundet med rätt att ingå erforderliga avtal.

Specialistfunktioner inom bl.a. fastighetsförvaltning, ekonomi, personal, juridik och
upphandling m.m. tillhandahålls av förbundsmedlemmarna enligt särskilt avtal.

§ 8 Revisorer

Förbundet ska ha två (2) revisorer, en vald kommunrevisor från vardera förbundsmedlemmen.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen.
Revisorernas verksamhet regleras i reglemente. Budget för revisionen fastställs av
förbundsmedlemmarna.

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas
berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas
kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
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§ 9 Organisation
Direktionen ska utse en förbundschef som kan vara tillika räddningschef. Tillsättande, och
avveckling av förbundschef med aktuella villkor ska ske i dialog med förbundsmedlemmarna.

Specialistfunktioner inom bl.a. fastighetsförvaltning, ekonomi, personal, juridik och
upphandling m.m. tillhandahålls av förbundsmedlemmarna enligt särskilt avtal.

(§ 8 Initiativrätt

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i direktionen, förbundsmedlem genom
framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt organ under direktionen om
direktionen medgett sådan rätt.

§ 9 Närvarorätt

Förbundsdirektionen får besluta att sammanträde med förbundsdirektionen skall vara
offentligt.
Budgetsammanträde skall enligt 9 kap. 10 § kommunallagen vara offentligt. Kungörelse skall
anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla.
Respektive medlemskommuns presidier i kommunstyrelsen samt respektive kommuns
ledande tjänsteperson har närvaro- och yttranderätt vid förbundsdirektionens sammanträden.
Förbundsdirektionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden

§ 10 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla. Kungälvs kommuns anslagstavla är
förbundets anslagstavla. Alla kungörelser ska dessutom publiceras på förbundets hemsida.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets
anslagstavla och för kännedom på förbundsmedlemmarnas anslagstavlor samt i lokal
dagspress.

§ 11 Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och
verksamhet

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, beslut av principiell/strategisk betydelse, större
investeringar, större ändringar av verksamheten eller annat av större vikt ska samråd ske med
förbundsmedlemmarna. Kostnadsförändringar med anledning av nya större investeringar,
uppdrag eller annat av principiell karaktär ska antas av medlemmarnas kommunfullmäktige.
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Styrelserna i medlemskommunerna ska ha uppsikt över förbundet i enlighet med 6
kap 1 § kommunallagen. Styrelserna kan lämna råd, anvisningar och förslag till
åtgärder som bör vidtas. Om dessa inte följs och behov av bindande direktiv
föreligger kan respektive kommunstyrelse initiera ett ärende i fullmäktige som
beslutar om direktiv.

Uppsiktsplikten verkställs genom att förbundsdirektionen tertialvis till
förbundsmedlemmarna överlämnar rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling samt att förbundsdirektionen och förbundsmedlemmarna tre gånger per
år möts till uppsiktsdialog med utgångspunkt i gällande handlingsprogram och
budget. Dessa uppföljningsdialoger ska, på förbundsdirektionens initiativ, planeras
för ett år i taget och sammanställas i mötesanteckningar som översänds till
medlemskommunerna.

Förbundsdirektionen ska tertialvis till förbundsmedlemmarna överlämna rapport om
verksamhetens ekonomi och utveckling.

Förbundsdirektionen och förbundsmedlemmarna ska tre gånger per år mötas till
uppföljningsdialog med utgångspunkt i gällande handlingsprogram och budget. Dessa
uppföljningsdialoger ska, på förbundsdirektionens initiativ, planeras för ett år i taget.

Om förbundet under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden eller andra
betydelsefulla avvikelser från budgeten ska man till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser
redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar som har vidtagits eller kommer att
vidtas.

§ 12 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till respektive medlems ansvar enligt § 16.

Förbundsmedlemmarna har ansvar för att täcka eventuell uppkommen brist i enlighet med
angiven fördelningsgrund. Motsvarande fördelningsgrund tillämpas vid skifte av tillgångar
om förbundet skulle upplösas.

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken för statlig
ersättning ska dessa kostnader betalas i sin helhet av den drabbade kommunen. Det är den
drabbade kommunen som har att söka statlig ersättning för sina kostnader. Förbundet bistår
drabbad kommun vid ansökan om statlig ersättning för denna kommuns räkning.

Fast egendom så som mark och/eller lokaler ägs och förvaltas av respektive medlem inom
medlemmens geografiska område. Driftkostnader belastar förbundet.
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§ 13 Kostnadstäckning m.m.

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska täckas, i den mån det inte sker på annat sätt,
genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

Utgångspunkten avseende bastjänsterna är en fördelning utifrån befolkningstalet.
Fördelningen revideras i samband med fastställande av handlingsprogrammet.

Vid en kraftigt förändrad riskbild kan ovanstående fördelningsprincip bli föremål för
omförhandling mellan förbundsmedlemmarna.

Förbundets kortsiktiga kreditbehov tillförsäkras av Kungälvs kommun genom koncernkonto.

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas
godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln.

Förbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan
förbundsmedlemmarnas godkännande.

§ 14 Överföring av förbundsbidrag

Förbundsmedlemmarnas förbundsbidrag överförs tertialvis.

§ 15 Planeringsprocess

Förbundsmedlemmarna och förbundsdirektionen möts vart fjärde år, tredje året i
mandatperioden, till planeringskonferens med följande obligatoriska innehåll:

Analys av bokslut – ekonomi, måluppfyllelse och verksamhet – i relation till tidigare
uppnådda resultat, jämnstora räddningstjänstförbund och förbundsmedlemmarnas
utveckling och förutsättningar. (se även § 11)
Förbundsmedlemmarnas planering och bedömning av utvecklingen under den
kommande fyraårsperioden.
Förbundsdirektionens planering för nytt handlingsprogram och budget inför kommande
mandatperiod.

Målsättning med planeringsprocessen är att den ska resultera i beslut om fyraårigt
handlingsprogram, ettårig budget och fyraårig ekonomisk planeringsperiod.

Direktionen ska under mandatperiodens första år fastställa handlingsprogram för de
kommande fyra åren för den förebyggande verksamheten och handlingsprogram för
räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

En förutsättning för handlingsprogrammet är att förbundet deltar i planeringen av
förbundsmedlemmarnas utveckling (§ 3). Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan
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med förbundsmedlemmarna och innan det antas av direktionen ska förbundsmedlemmarna
yttra sig över förslaget.

Med det fastställda handlingsprogrammet som grund upprättar förbundsdirektionen förslag till
ettårig budget samt en fyraårig ekonomisk plan för verksamheten. Budgeten ska uttryckas
dels som finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning dels som
ekonomisk plan. Större investeringar blir föremål för separata beslut i förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige, enligt förbundsordningens § 11.

Förbundsmedlemmarna ska, efter budgetkonferensen, mötas till dialog för att enas om
ekonomiska förutsättningar för förbundsdirektionens ekonomiska planering.

§ 16 Budget och ekonomisk styrning

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar
och enligt de riktlinjer i övrigt som förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före
juni månads utgång.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och den
kommande fyraårsperioden samt plan för investeringar för den kommande
femårsperioden.
Förbundsdirektionen ska fastställa budgeten före november månads utgång.

Årsredovisning ska godkännas av förbundsdirektionen och lämnas till
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet enligt respektive
förbundsmedlems styrmodell.

§ 17 Utträde, likvidation samt upplösning

Förbundet är bildat på obestämd tid. Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet;
detta innebär att förbundet då träder i likvidation eftersom det endast består av två
förbundsmedlemmar. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad då
uppsägning skedde.

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom (tillgångar och skulder) skiftas.
All egendom där bokfört värde saknas ska värderas av oberoende värderingsman, eller om
parterna enas om detta, omvandlas till likvida medel. Respektive kommun övertar den
personal som har sin huvudsakliga tjänstgöring inom respektive kommuns geografiska
område.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder ska fördelningsgrunden enligt § 16
tillämpas. Efter skuldbetalning skiftas egendom till bokfört värde eller där bokfört värde
saknas enligt värdering. I fråga om eventuellt upparbetad pensionsskuld för personal ska
denna följa med den personal som tillhör respektive kommun.
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Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig avveckling och i
syfte att parterna efter ett utträde skall kunna upprätthålla en erforderlig beredskaps- och
säkerhetsnivå. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att utträde inte försvåras
för någon av parterna av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov.

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin
helhet med en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullföljt ska
Kungälvs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av
direktionen får väcka talan om detta mot den andra förbundsmedlemmen inom ett år från det
då slutredovisningen delgivits.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd
ska likvidationen fortsättas.

§ 18 Arkiv

Kungälvs kommun är arkivmyndighet för förbundet och Kungälvs kommuns arkivreglemente
gäller för förbundet.

Kungälvs kommuns regler om arkivlokaler omfattar även förbundet.

§ 19 Författningssamling

I tillämpliga delar ska förbundet, inom ramen för sin styrning och verksamhet, följa styrande
dokument i Kungälvs kommuns författningssamling.

§ 20 Arvoden

Månadsarvode utgår med 15 procent till ordförande samt 10 procent till vice ordförande av
det månatliga arvode som enligt 3 kap. 1 § lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens
ledamöter bestäms av Riksdagens arvodesnämnd.

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till övriga ledamöter, ersättare och revisorer i
förbundsdirektionen utgår enligt de regler som tillämpas av Kungälvs kommun.
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Arvoden och andra ekonomiska förmåner till samtliga ledamöter, ersättare och
revisorer i förbundsdirektionen utgår enligt de regler som fastställs av arvodesnämnden
i Kungälvs kommun.

Förbundsdirektionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de utskott som
direktionen inrättar enligt § 5.

§ 21 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller båda förbundsmedlemmarna, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgörs genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 22 Ändringar i förbundsordningen

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 23 Ikraftträdande

Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 128/2022

Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och 
förbundsordning (Dnr KS2022/1015)
Sammanfattning
Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett kommunalförbund, 
Bohus Räddningstjänstförbund (BORF). Reglemente och förbundsordning för BORF är 
reviderades 2016 och då reglementet klargör uppgiftsfördelningen och förbundsordningen 
beskriver hur medlemmarna ska samarbeta inom ramen för förbundet behöver dokumenten 
nu aktualiseras. 

Förslagen till reviderat reglemente och förbundsordning som ligger för beslut i detta ärende 
ämnar till att klargöra skillnaden mellan de styrande dokumentens innehåll, uppdatera 
innehållet utifrån dagens förutsättningar och skapa en ökad tydlighet mellan 
ägarkommunerna och förbundsdirektionen. 

Den 18 maj 2022 kommer förbundsdirektionen för BORF att ha ett extrainsatt sammanträde 
där de beslutar om förslag till förbundsordning samt reglemente och därmed bereder ärendet 
till kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut. För att båda styrande dokumenten ska 
gälla måste de bli godkända av Ale och Kungälv kommuners 
kommunfullmäktigeförsamlingar.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Reviderat reglemente och förbundsordning för Bohus 
Räddningstjänstförbund antas enligt förslag.

2. Beslutet gäller under förutsättningarna att Bohus Räddningstjänstförbunds 
direktion samt kommunfullmäktige i Ale kommun beslutar detsamma. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och förbundsordning
Bilaga Revidering regelemente BORF 2022  - 2.0
Bilaga Revidering Förbundsordning Borf 2022  - förslag 3.0
Bilaga Protokoll Direktionssammanträde 2022-05-16

Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente och förbundsordning för Bohus 

Räddningstjänstförbund antas enligt förslag.
__________
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Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 (Dnr
KS2022/1110-1)

Sammanfattning

Göteborg beslutade den 24 februari om att tillsynsavgifter för serveringstillstånd år
2022 i Göteborgs kommun fastställs till 0 kr. Enligt samverkansavtalet som
Kungälv har med Göteborg så är kommunerna som anlitar Göteborg skyldiga att
följa deras taxenivåer. Göteborgs stad har upprättat ett tilläggsavtal för år 2022
som innebär att det blir upp till respektive kommun att besluta om avgifterna ska
sänkas eller inte. Avtalet behöver godkännas oavsett om Kungälv avser att sänka
avgifterna för år 2022 eller inte.

Kommunfullmäktige beslutade våren 2021 om att inte ta ut avgifter för tillsyn eller
ansökningar för serveringstillstånd år 2021. Ändringen av taxan för kalenderåret
2022 bedöms främja näringslivet inom Kungälvs kommun, med anledning av det
pågående utbrottet av Covid-19.

Förslaget är att Kungälvs kommun ska följa Göteborgs stads beslut vilket innebär
att tillsynsavgifter för serveringstillstånd fastställs till 0 kr under 2022.

Juridisk bedömning

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommunen ta ut avgifter för de tjänster och
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Enligt 2 kap. 8 § första stycket samma
lag får en kommun genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i
kommunen.

Att taxan gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 i Kungälvs kommun
fastställs till 0 kr är inte att likställa med ett riktat stöd till ett enskilt företag. De
föreslagna åtgärderna bedöms därför inte utgöra ett otillåtet stöd till viss
näringsidkare, varför fastställandet av taxan till 0 kr i nämnda delar är förenligt med
kommunallagen.

Bedömningen är avstämd med kommunjurist.

Förvaltningens bedömning

Coronapandemin fortsätter och delar av det lokala näringslivet i Kungälvs kommun
har drabbats hårt ekonomiskt. Den 28 januari 2022 beslutade kommunfullmäktige
”Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt
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torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2021 inte tas ut någon 
taxa för upplåtelse av mark för uteservering”. Med anledning av att taxa gällande 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 i Göteborgs kommun fastställts till 0 kr 
föreslås samma åtgärd i Kungälvs kommun.

Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun följer Göteborg stads beslut om att 
fastställa taxorna gällande tillsyn av serveringstillstånd 2022 i Kungälvs kommun 
till 0 kr.

Det finns delar av det lokala näringslivet som blivit hårt drabbade av 
coronapandemin och de införda restriktionerna som följt med denna. Genom 
föreslagen åtgärd kompletteras de redan beslutade åtgärderna som införts för det 
lokala näringslivet i Kungälvs kommun.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunstyrelsen resultatmål om Förbättrat 
näringslivsklimat. Båda resultatmålen är i ärendet om återkoppling på åtgärder för 
det lokala näringslivet även knutna till kommunfullmäktiges strategiska mål om att 
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet kommer öka de enskildas likviditet och där med ge dem utrymme att 
själva bedriva ett hållbart arbete med utgång från hållbarhetsklivet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet varken berör eller strider mot något styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Ärendet berör både medborgarnyttan och brukarnyttan. Ur ett övergripande 
perspektiv innebär aktuella verksamheter arbetstillfällen. Åtgärder för en ökad 
likviditet berör även de enskilda verksamheterna då pandemin till exempel 
påverkat deras kundflöde eller möjlighet att driva sina ordinarie aktiviteter. Likaså 
påverkar det individerna som är beroende av dessa verksamheter på olika vis.

Både medborgar- och brukarperspektivet är sammanlänkat med ovanstående 
gällande
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål och Agenda 2030. Mål 8 om att 
verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i kommunen är 
också kopplat till att medborgare och näringsliv känner ökat förtroende för 
kommunen. Pandemin är ansträngande för i princip alla delar av samhället och 
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idag krävs det nya stödåtgärder för att minska försöka minska konsekvenserna för 
både individer och näringsliv i Kungälvs kommun.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Beslutet bedöms inte påverka medarbetarnas arbetsbelastning eller arbetsmiljö då 
uttag av avgifter för tillsyn inte påverkar tillsynsprocessen.

Ekonomisk bedömning

Under 2021 fakturerades tillsynsavgifter för 359 300 kronor. Förvaltningens 
bedömning är att det för 2022 skulle röra sig om ungefär samma summa. 
Finansiering för åtgärden saknas i budget 2022. Kostnaderna för åtgärden går 
utöver verksamhetsåtagande 2022 och kommer vid politiskt beslut belasta 2022 
års resultat.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd år 2022 i Kungälvs 
kommun fastställs till 0 kr.
2. Tilläggsavtal om samverkan godkänns av kommunstyrelsen ordförande.

Erik Lindskog Haleh Lindqvist
administrativ chef kommundirektör
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 23 (48)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 162/2022

Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 (Dnr 
KS2022/1110)
Sammanfattning
Göteborg beslutade den 24 februari om att tillsynsavgifter för serveringstillstånd år 2022 i 
Göteborgs kommun fastställs till 0 kr. Enligt samverkansavtalet som Kungälv har med 
Göteborg så är kommunerna som anlitar Göteborg skyldiga att följa deras taxenivåer. 
Göteborgs stad har upprättat ett tilläggsavtal för år 2022 som innebär att det blir upp till 
respektive kommun att besluta om avgifterna ska sänkas eller inte. Avtalet behöver 
godkännas oavsett om Kungälv avser att sänka avgifterna för år 2022 eller inte.  

Kommunfullmäktige beslutade våren 2021 om att inte ta ut avgifter för tillsyn eller 
ansökningar för serveringstillstånd år 2021. Ändringen av taxan för kalenderåret 2022 
bedöms främja näringslivet inom Kungälvs kommun, med anledning av det pågående 
utbrottet av Covid-19.

Förslaget är att Kungälvs kommun ska följa Göteborgs stads beslut vilket innebär att 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd fastställs till 0 kr under 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022

Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd år 2022 i Kungälvs 
kommun fastställs till 0 kr.
2. Tilläggsavtal om samverkan godkänns av kommunstyrelsen ordförande.

__________

Expedieras till: Miljöenheten, Dag Svensson



46/22 Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022  - KS2022/1110-2 Protokollsutdrag - Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 - Kommunstyrelsen : Protokollsutdrag - Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 23 (48)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 162/2022

Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 (Dnr 
KS2022/1110)
Sammanfattning
Göteborg beslutade den 24 februari om att tillsynsavgifter för serveringstillstånd år 2022 i 
Göteborgs kommun fastställs till 0 kr. Enligt samverkansavtalet som Kungälv har med 
Göteborg så är kommunerna som anlitar Göteborg skyldiga att följa deras taxenivåer. 
Göteborgs stad har upprättat ett tilläggsavtal för år 2022 som innebär att det blir upp till 
respektive kommun att besluta om avgifterna ska sänkas eller inte. Avtalet behöver 
godkännas oavsett om Kungälv avser att sänka avgifterna för år 2022 eller inte.  

Kommunfullmäktige beslutade våren 2021 om att inte ta ut avgifter för tillsyn eller 
ansökningar för serveringstillstånd år 2021. Ändringen av taxan för kalenderåret 2022 
bedöms främja näringslivet inom Kungälvs kommun, med anledning av det pågående 
utbrottet av Covid-19.

Förslaget är att Kungälvs kommun ska följa Göteborgs stads beslut vilket innebär att 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd fastställs till 0 kr under 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022

Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd år 2022 i Kungälvs 
kommun fastställs till 0 kr.
2. Tilläggsavtal om samverkan godkänns av kommunstyrelsen ordförande.

__________

Expedieras till: Miljöenheten, Dag Svensson
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Erik Liedner
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Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr
KS2015/2077-94)

Sammanfattning

Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.

Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att vägen
har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. Vidare
beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs vägen.

För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom Tjuvkil. I
samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för samma
område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markan-
vändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående planeringsprocess. De
åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, ståytor för busshållplatser,
gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden och bullerskydd.

Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun gällande
”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny totalkostnad för
objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med ca 83 miljoner kronor.
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av privatägd
mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men förväntas
uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.

Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen samt
att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. Den nya granskningen ägde rum
4-25 mars 2022. Nu har antagandehandlingar tagits fram.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Juridisk bedömning

Syftet med en detaljplan är att reglera mark- och vattenanvändningen för de ändamål som området
är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Hur en
detaljplan tas fram och vilka överväganden som ska göras framgår av plan- och bygglagen
(2010:900, PBL).

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat
förfarande. Efter det att mark- och miljödomstolen 2021-09-23 upphävde kommunfullmäktiges
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beslut om antagande detaljplanen ändrade kommunen planförfarande från samordnat till utökat 
förfarande. 

Detaljplaneprocessen och innehållet i förslaget till detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil bedöms 
vara i enlighet med PBL:s bestämmelser och annan tillämplig lagstiftning.

Bakgrund
Väg 168 ingår i det regionala vägnätet som förbinder Marstrand med Kungälv och E6. Trafikverket 
har sedan många år planerat för att förbättra trafiksäkerheten, särskilt för oskyddade trafikanter på 
väg 168 eftersom vägen sommartid är hårt belastad. Framtagande av vägplanen har pågått en tid 
och Trafikverket meddelade kommunen under år 2018 att tänkt vägområde för vägplanen måste 
överensstämma med den markanvändning som anges i gällande detaljplaner. Kommunen tar 
därför fram en ny detaljplan för att anpassa markanvändning efter vägplanens vägområde.

Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas.

Framtagandet av planhandlingar till den detaljplan vars antagande upphävdes, skedde med 
samordnat förfarande. Det innebar att Trafikverket och kommunen tog fram handlingar för vägplan 
respektive detaljplan i en parallellt pågående planeringsprocess. Samordnat förfarande innebär bl a 
att samråd och granskning för vägplan respektive detaljplan hålls samtidigt. Syftet med 
samordningen är att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.

Som skäl till domen anförde domstolen att detaljplanen inte överensstämmer med gällande 
översiktsplan, något som är nödvändigt vid användandet av samordnat förfarande. Vidare fanns det 
sakägarsynpunkter på lokalisering av väg och GC-väg som inte tagits upp i granskningsutlåtandet 
och än mindre bemötts eller tillgodosetts. De sakägare som framfört dessa synpunkter skulle, enligt 
domen, ha informerats om detaljplanens antagande vilket inte skedde.

Efter domen beslöt kommunen att göra ett omtag i planprocessen. Samtidigt beslöt kommunen att 
byta planprocess – från samordnat förfarande till utökat förfarande samt att inleda omtaget med att 
ta fram granskningshandlingar. Den nya granskningen ägde rum 4-25 mars 2022. Nu har 
antagandehandlingar tagits fram.

Förvaltningens bedömning
Verksamhetens målsättning för väg 168 genom Tjuvkil överensstämmer väl med Trafikverkets 
målsättning, dvs att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkom-
lighet för kollektivtrafiken och öka tillgängligheten till busshållplatserna samt begränsa störningar för 
närboende från trafiken. Verksamheten har även målsättningen att åtgärder på väg 168 inte på 
annat sätt ska skapa olägenheter för boende i Tjuvkil eller framtida utveckling av Tjuvkil.

Verksamheten bedömer att Trafikverkets förslag till vägplan väl överensstämmer med 
verksamhetens målsättningar.

Verksamheten har därför gjort vad som krävs för att möjliggöra att vägplanen ska kunna tas fram, 
d.v.s. tagit fram detaljplan för samma vägsträcka som vägplanen.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Möjligheten att cykla och gå genom Tjuvkil samt att använda sig av kollektivtrafik förbättras. 
Därmed överensstämmer planen med målet att underlätta för invånare och företag som vill 
reducera klimatutsläppen
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Genom att detaljplanen gynnar cykling och kollektivtrafik innebär det att planen stödjer målen 
Hållbara städer och samhällen respektive Bekämpa klimatförändringarna.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Planen stämmer väl överens med politiska styrdokument, t ex ”Trafikplan” och ”Attraktiva miljöer 
och stråk för gång och cykel”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

För barn som bor i eller besöker Tjuvkil innebär tillkomsten av gång- och cykelbana en påtaglig 
förbättring. Även för andra grupper i samhället innebär åtgärderna ny GC-väg, breddad väg och 
säkrare hållplatser förbättringar.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Fortsatt arbete med väg 168 genom Tjuvkil genomförs till övervägande del av Trafikverket. Det 
innebär att arbetsbelastning och arbetsmiljön endast i ringa omfattning berör medarbetare på 
kommunen.

Ekonomisk bedömning

Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun gällande 
”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny totalkostnad för 
objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med ca 83 miljoner kronor.

Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av privatägd 
mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men förväntas 
uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.

       Förslag till Kommunfullmäktige

Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente.

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

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till: Erik Liedner
Ida Brogren
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Boris Damljanovic
Anna Hedlin
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Fastighetsförteckning
Tillhörande upprättad detaljplan för 
väg 168 Tjuvkil 2022-02-08
Kungälvs kommun Västra Götalands län

Fastighet Andel
Ägande 
del

Namn Bostadsadress Postnr Postadress

BROBERG 1:1 1/1 KRÜGER,NILS JONAS LENNART GULLBRINGA 160 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:2 1/1 KRÜGER,NILS JONAS LENNART GULLBRINGA 160 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:3 1/1 KRÜGER,NILS JONAS LENNART GULLBRINGA 160 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:4 1/1 AHLBORG MODERHACK,TONY JANETTE BROBERG 200 442 75 LYCKE

BROBERG 1:5 1/2 THULIN,MATS SONNY KULPERÖDSVÄGEN 12 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:5 1/2 VAN CAMP,RANDI JOANNA PIERRE KULPERÖDSVÄGEN 12 442 95 HÅLTA

BROBERG 1:6 1/1 JÖNSSON,RAYLI ANN-SOFIE DÄMMEVÄGEN 4 A LGH 1303 442 31 KUNGÄLV

LYCKE-KROKEN 1:3 1/1 FRANSSON,GUNNAR HARRY RONNY KRINGELHAMNEN 4 423 38 TORSLANDA

LYCKE-KROKEN 1:4 1/3 SVENSSON,DAG BENGT NILKAS TJUVKIL 620 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:4 1/3 SVENSSON,ERLING PATRIK BREMNÄS 120 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:4 1/3 SVENSSON,ROBIN MIKAEL TJUVKIL 620 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:5 1/1 CHRISTOFFERSON,AGNETA INGEBORG ELISABETHKROKENS VÄG 2 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:7 1/1 OLSSON,LENNART INGEMAR KROKENS VÄG 10 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:9 1/1 KRÜGER,NILS JONAS LENNART GULLBRINGA 160 442 95 HÅLTA

LYCKE-KROKEN 1:52 5/8 ÅHRÉN,ELSIE SIGRID

LYCKE-KROKEN 1:52 3/8 ÅHRÉN,LARS-AXEL GUNNAR

LYCKE-KROKEN 1:60 1/2 SUNDQVIST,CARL PATRIK ASKIMS LILLBACKAVÄG 2 436 40 ASKIM

LYCKE-KROKEN 1:60 1/2 SUNDQVIST,CHRISTIAN ROBERT HÖDERS VÄG 8 434 31 KUNGSBACKA

LYCKE-KROKEN 1:67 1/2 KLINGHAGEN, SVEN GÖRAN RICKARD TJUVKIL 140 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:67 1/2 PALMEBORN, MONICA BIRGITTA TJUVKIL 140 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:69 1/1 GRUNDELL,KNUT ROGER TRUSKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:71 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

LYCKE-KROKEN 1:72 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

SPAGHAMN 2:1 3/4 HAMMARLUND,SVEN-ERIK VILHELM SPAGHAMN 120 442 75 LYCKE

SPAGHAMN 2:1 1/4 ROOS,MARY AGNETA SPAGHAMN 120 442 75 LYCKE

SPAGHAMN 2:2 1/2 FORSLUND,ASTRID MONICA PAULINA SPAGHAMNSVÄGEN 17 442 75 LYCKE

SPAGHAMN 2:2 1/2 JANSSON,THOR GUNNAR SPAGHAMNSVÄGEN 17 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:4 1/1 MARTINSSON,ANDERS NIKLAS TJUVKIL 640 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:9 1/1 JOSEFSSON,LARS INGVAR INGEBÄCKS BYVÄG 6 425 65 HISINGS KÄRRA

TJUVKIL 1:11 1/2 HANSSON,SVEN HARRY CHRISTER TJUVKIL 170 442 75 LYCKE

Avdelning A Fastigheter inom planområdet



47/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168

TJUVKIL 1:11 1/2 SKOTTSBERG HANSSON,BERIT TJUVKIL 170 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:13 1/1 NIELSEN,KURT OLOF TJUVKIL 190 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:14 1/1 LARSSON,EVA BIRGITTA TJUVKIL 200 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:15 1/1 OLSON.JARL OLOF SEGLAREGATAN 35 LGH 1707 414 57 GÖTEBORG

TJUVKIL 1:16 1/1 SVENSSON,KATE MARINA STENSKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:17 1/2 HERMANSSON,EWA ULRIKA TJUVKIL 210 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:17 1/2 HERMANSSON,KARL MARTIN HENRIK TJUVKIL 210 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:19 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 1:20 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 1:21 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 1:25 1/2 JOHNSSON,BENGT TORE NORGÅRDSVÄGEN 3 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:25 1/2 JOHNSSON,HELENA ELISABETH NORGÅRDSVÄGEN 3 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:30 1/2 LUNDQVIST,TED HENRIK NORGÅRDSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:30 1/2 RYDQVIST,LISA ANGELICA NORGÅRDSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:34 1/1 NOREBRATT,MAJ-BRITT LINNÉA TJUVKIL 220 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:44 1/1 PERSSON,ÅSA MARIA LERSKÄRSVÄGEN 12 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:46 1/1 LINDBLOM,NINA KATARINA ELAINE HUMLESKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:156 1/1 ERIK MARTINSSON AB TJUVKIL 640 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:2 1/4 AXELSSON,JAN ERIK ALGOT VÄSTRA ROLLSBO 110 442 94 YTTERBY

TJUVKIL 2:2 1/4 ENGSFELT,KENT HÅKAN KRISTIANSBORG 350 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:2 1/2 KLINGBERG,ANDERS OLOF TJUVKIL 705 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:8 1/4 BOKVIST WERNER,LENA ELISABETH SHAUENBURGERSTRASSE 27   CH 4052 BASEL SCHWEIZ

TJUVKIL 2:8 3/4 WERNER,JOHAN MAGNUS SCHAUENBURGERSTRASSE 27 CH 4052 BASEL SCHWEIZ

TJUVKIL 2:9 1/2 AXELSSON,ANNA HILLEVI MARINE TJUVKIL 130 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:9 1/2 LARSSON,SVEN TORE BO TJUVKIL 130 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:10 7/24 JOHANSSON,ANDERS INGVAR FLATEBY 190 442 74 HARESTAD

TJUVKIL 2:10 5/12 JOHANSSON,RAGNHILD BERTA ALICE FLATEBY 200 442 74 HARESTAD

TJUVKIL 2:10 7/24 ÖBERG,MARIE CHRISTINA TJUVKIL 390 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:11 1/1 SANBORN,JAN INGVAR VÄSTERLANDA HAGEN 123 463 93 VÄSTERLANDA

TJUVKIL 2:12 1/1 MARSTRANDS FASTIGHETER AB LIKSTA 6 682 92 FILIPSTAD

TJUVKIL 2:23 1/1 BLOCH,LISA BODIL TJUVKIL 440 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:31 1/1 KORSKIL AB BILGATAN 3 442 40 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:40 1/2 HJALMARSSON,INGELA HELÉN HUMLESKÄRSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:40 1/2 LARSSON,MATS GUSTAV HUMLESKÄRSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:41 1/2 OLJELUNDLTHOMAS KARL MIKAEL TJUVKIL 430 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:41 1/2 SVANSTRÖM,HELEN ELISABETH TJUVKIL 430 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:48 1/2 LINDBLOM,GLENN PETER HUMLESKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:48 1/2 LINDBLOM,NINA KATARINA ELAINE HUMLESKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:49 1/1 BERNTSSON,BERIT ELISABETH HUMLESKÄRSVÄGEN 4 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:51 1/2 KARLSSON,THOMAS TJUVKIL 460 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:51 1/2 WESSEL,INGER BIRGITTA TJUVKIL 460 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:52 1/2 WEDLIN,AKKI GABRIELLA TJUVKIL 475 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:52 1/2 WEDLIN,SONJA MARIA TJUVKIL 475 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:57 1/2 UNEMAN,METTA HELENA GULSKÄRSVÄGEN 3 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:57 1/2 UNEMAN,PER JOHAN GULSKÄRSVÄGEN 3 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:62 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:63 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:64 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:65 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:67 1/1 MARSTRANDS FASTIGHETER AB LIKSTA 6 682 92 FILIPSTAD

TJUVKIL 2:71 1/1 JOHANSSON,BJÖRN JOHAN INGEMAR SKÅNEGATAN 15 B LGH 1401 411 40 GÖTEBORG

TJUVKIL 2:104 1/2 CARLSSON,BARBRO ELISABETH GULSKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:104 1/2 CARLSSON,LARS GÖRAN GULSKÄRSVÄGEN 2 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:111 1/1 FORSBERG,EVA MARGARETA GULSKÄRSVÄGEN 1 442 75 LYCKE
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TJUVKIL 2:125 1/1 GUSTAVSSON,ELLY BIRGITTA TJUVKIL 320 442 75 LYCKE

TJUVKIL 3:5 1/2 KARLSSON,KERSTIN SOFIA HÄLLEBERGSGATAN 40 LGH 1003 442 54 YTTERBY

TJUVKIL 3:5 1/2 KARLSSON,VIVEKA HELENA MIRAALLÉN 27 LGH 1302 417 58 GÖTEBORG

TJUVKIL 3:6 1/1 MARTINSSON,ANDERS NIKLAS TJUVKIL 640 442 75 LYCKE

TJUVKIL 3:43 1/2 HALL,KIA KERSTIN ANNELIE GUNNESTORPS BYGATA 34 417 42 GÖTEBORG

TJUVKIL 3:43 1/2 HALL,PER ANDERS GUNNESTORPS BYGATA 34 417 42 GÖTEBORG

TJUVKIL 4:6 1/2 JOHANSSON,EVA KRISTINA TJUVKIL 360 442 75 LYCKE

TJUVKIL 4:6 1/2 JOHANSSON,KENT ARNE MAGNUS TJUVKIL 360 442 75 LYCKE

TJUVKIL 5:1 1/2 AHNOFF,ANNA BODIL TJUVKIL 330 442 75 LYCKE

TJUVKIL 5:1 1/2 KARLSSON,PETER KURT LENNART TJUVKIL 330 442 75 LYCKE

TJUVKIL 5:2 1/1 KUNGÄLVS KOMMUN 442 81 KUNGÄLV

TJUVKIL 15:1 1/1 CLAESSON,GERTRUD ANN-MARIE GRENVÄGEN 12 442 75 LYCKE

TJUVKIL 26:1 1/1 GREER,JONATHAN MICHAEL SPAGHAMNSVÄGEN 15 442 75 LYCKE

TJUVKIL 1:176 1/1 OLSON,JARL OLOF SEGLAREGATAN 35 LGH 1707 414 57 GÖTEBORG

TJUVKIL 3:55 1/1 SÄLLSTRÖM,MAJ-BRITT VIOLA EGNAHEMSVÄGEN 5 449 44 NOL

TJUVKIL 3:56 1/2 BERGLUND,HANS OLOF KRISTINEDALSGATAN 4 442 30 KUNGÄLV

TJUVKIL 3:56 1/2 BERGLUND,TINNA KRISTIN MARIA KRISTINEDALSGATAN 4 442 30 KUNGÄLV

TJUVKIL 2:156 1/1 UTTER,ULRIKA ANNELIE TJUVKIL 410 442 75 LYCKE

TJUVKIL 3:62 1/1 GUSTAFSSON,ANITA YVONNE BJÖRRÖD 220 442 96 KODE

TJUVKIL 2:171 1/2 ÖBERG,MARIE CHRISTINA TJUVKIL 390 442 75 LYCKE

TJUVKIL 2:171 1/2 ÖBERG,STEN ERIK ANDERS TJUVKIL 390 442 75 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:46 1/1 WESTIN,MARTIN GUSTAF VANADISGATAN 8 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA

LYCKE-KROKEN 1:47 1/1 RYDQVIST,LARS ANDERS TORE LILLATORPSGATAN 13 B 416 55 GÖTEBORG

LYCKE-KROKEN 1:48 1/1 SUNDBERG,INGER ELISABETH ÄSLINGSVÄGEN 1 442 75 LYCKE

Avdelning C Gemensamheter inom planområdet
TJUVKIL S:25
Ändamål: Bullervall och Vattentäkt

Andelstal
Delägande fastigheter: TJUVKIL 26:1 1/2

TJUVKIL 27:1 1/2

TJUVKIL S:22
Ändamål: Dike

Andelstal

Delägande fastigheter: TJUVKIL 2:8 1/16

TJUVKIL 2:12 1/64

TJUVKIL 2:67 15/64

TJUVKIL S:9
Ändamål: Gångväg

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:3 1/4

LYCKE-KROKEN 1:4 1/4

LYCKE-KROKEN 1:5 3/16

LYCKE-KROKEN 1:52 3/32 

LYCKE-KROKEN 1:7 3/32

TJUVKIL 1:4 1/4 

TJUVKIL 2:10 5/32 

TJUVKIL 2:12 1/64

TJUVKIL 2:67 23/64

TJUVKIL 3:2 1/4

TJUVKIL 1:7 1/4 

TJUVKIL 2:8 1/16

TJUVKIL 1:44 1/2 

TJUVKIL 2:11 5/32 

TJUVKIL 4:6 11/96

TJUVKIL 5:1 1/96

TJUVKIL 3:61 7/32

TJUVKIL 2:166 1/4 
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TJUVKIL 3:5 3/8

TJUVKIL 4:5 3/16 

TJUVKIL 3:62 7/32

TJUVKIL S:11
Ändamål: Dike

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:5 3/16
LYCKE-KROKEN 1:3 1/4
LYCKE-KROKEN 1:7 3/32
LYCKE-KROKEN 1:4 1/4
LYCKE-KROKEN 1:52 3/32
TJUVKIL 1:4 1/4
TJUVKIL 1:7 1/4
TJUVKIL 1:44 1/2
TJUVKIL 2:8 1/16
TJUVKIL 2:10 5/32
TJUVKIL 2:11 5/32
TJUVKIL 2:12 1/64
TJUVKIL 2:67 23/64
TJUVKIL 2:166 1/4
TJUVKIL 3:5 1/4
TJUVKIL 3:61 7/32
TJUVKIL 3:62 7/32
TJUVKIL 4:5 3/16
TJUVKIL 4:6 11/96
TJUVKIL 5:1 1/96

TJUVKIL S:17
Ändamål: Vägar

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:5 1/4
LYCKE-KROKEN 1:3 1/4
LYCKE-KROKEN 1:7 3/16
LYCKE-KROKEN 1:4 3/32
LYCKE-KROKEN 1:52 3/32
TJUVKIL 1:4 1/4
TJUVKIL 1:7 1/4
TJUVKIL 1:44 1/2
TJUVKIL 2:8 1/16
TJUVKIL 2:10 5/32
TJUVKIL 2:11 5/32
TJUVKIL 2:12 1/64
TJUVKIL 2:67 23/64
TJUVKIL 2:166 1/4
TJUVKIL 3:5 1/4
TJUVKIL 3:6 3/8
TJUVKIL 3:61 7/32
TJUVKIL 3:62 7/32
TJUVKIL 4:5 3/16
TJUVKIL 4:6 11/96

1/96

TJUVKIL GA:1
Ändamål: Avloppsledningar med tillhörande inspektions- och rensbrunnar

Förvaltning: Gulskärsvägens samfällighetsförening C/O Erdal Sasioglu

Gulskärsvägen 14

442 75 Lycke

Delägande fastigheter: TJUVKIL 1:151

TJUVKIL 2:102

TJUVKIL 2:103

TJUVKIL 2:109

TJUVKIL 2:111

TJUVKIL 2:113

TJUVKIL 2:121

TJUVKIL 2:122

TJUVKIL 2:123

TJUVKIL 2:126

TJUVKIL 2:128

TJUVKIL 2:132

TJUVKIL 2:144

TJUVKIL 2:146

TJUVKIL GA:3
Ändamål: Väg, allmän plats (park)

Förvaltning: Toftebergets vägsamfällighet C/O Claes Lindegårdh

Majtorpsgatan 48

442 56 Hisings Backa

Delägande fastigheter: BLOCKUDDEN 1:1

TJUVKIL 5:1
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LYCKE-KROKEN 1:3

SPAGHAMN 2:2

SPAGHAMN 2:3

TJUVKIL 2:73

TJUVKIL 2:74

TJUVKIL 2:75

TJUVKIL 2:77

TJUVKIL 2:78

TJUVKIL 2:79

TJUVKIL 2:170

TJUVKIL 3:47

TJUVKIL 3:48

TJUVKIL 3:53

TJUVKIL 3:54

TJUVKIL 3:62

TJUVKIL 6:1

TJUVKIL 7:1

TJUVKIL 8:1

TJUVKIL 10:1

TJUVKIL 11:1

TJUVKIL 12:1

TJUVKIL 13.1

TJUVKIL 14.1

TJUVKIL 16:1

TJUVKIL 17:1

TJUVKIL 18:1

TJUVKIL 21:1

TJUVKIL 22:1

TJUVKIL 24:1

TJUVKIL 25:1

TJUVKIL 26:1

TJUVKIL 27:1

TJUVKIL 28:1

TJUVKIL 30:1

TJUVKIL GA:5
Ändamål: Väg

Förvaltning: Tjuvkils västra vägsamfällighet

Delägande fastigheter: TJUVKIL 15:1

TJUVKIL 19:1

TJUVKIL 20:1

TJUVKIL 23:1

TJUVKIL 3:60

TJUVKIL 3:64

TJUVKIL GA:8
Ändamål: Vägar, gångvägar, grönområden, parkeringsplatser, lekplats, belysning

Förvaltning: Matskärens samfällighetsförening C/O Thense Korsbo

Lerskärsvägen 95

442 75 lycke

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:13 1

LYCKE-KROKEN 1:15 1

LYCKE-KROKEN 1:68 0,5

LYCKE-KROKEN 1:69 0,5

LYCKE-KROKEN 1:73 0,5

LYCKE-KROKEN 1:75 1

LYCKE-KROKEN 1:76 1

LYCKE-KROKEN 1:77 1

LYCKE-KROKEN 1:78 1

LYCKE-KROKEN 1:95 0,1

LYCKE-KROKEN 1:96 1

LYCKE-KROKEN 1:97 1

LYCKE-KROKEN 1:98 1

LYCKE-KROKEN 1:99 1

LYCKE-KROKEN 1:100 1

LYCKE-KROKEN 1:101 1

LYCKE-KROKEN 1:102 1

LYCKE-KROKEN 1:103 1

LYCKE-KROKEN 1:104 1

LYCKE-KROKEN 1:105 1

LYCKE-KROKEN 1:106 0,1

LYCKE-KROKEN 1:107 1

LYCKE-KROKEN 1:108 0,1

LYCKE-KROKEN 1:109 1

LYCKE-KROKEN 1:110 1
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LYCKE-KROKEN 1:111 0,1

LYCKE-KROKEN 1:112 0,1

LYCKE-KROKEN 1:113 1

LYCKE-KROKEN 1:114 1

LYCKE-KROKEN 1:115 1

LYCKE-KROKEN 1:116 1

LYCKE-KROKEN 1:117 1

LYCKE-KROKEN 1:118 1

LYCKE-KROKEN 1:119 1

LYCKE-KROKEN 1:120 1

LYCKE-KROKEN 1:121 1

LYCKE-KROKEN 1:122 1

LYCKE-KROKEN 1:123 1

TJUVKIL 1:4 0,2

TJUVKIL 1:35 1

TJUVKIL 1:36 1

TJUVKIL 1:37 1

TJUVKIL 1:38 1

TJUVKIL 1:39 1

TJUVKIL 1:40 1

TJUVKIL 1:41 1

TJUVKIL 1:42 1

TJUVKIL 1:43 1

TJUVKIL 1:46 0,5

TJUVKIL 1:47 0,5

TJUVKIL 1:48 1

TJUVKIL 1:49 1

TJUVKIL 1:50 1

TJUVKIL 1:51 1

TJUVKIL 1:52 1

TJUVKIL 1:53 1

TJUVKIL 1:54 1

TJUVKIL 1:55 1

TJUVKIL 1:56 1

TJUVKIL 1:57 1

TJUVKIL 1:58 1

TJUVKIL 1:59 1

TJUVKIL 1:60 1

TJUVKIL 1:61 1

TJUVKIL 1:62 1

TJUVKIL 1:63 1

TJUVKIL 1:64 1

TJUVKIL 1:65 1

TJUVKIL 1:66 1

TJUVKIL 1:67 1

TJUVKIL 1:68 1

TJUVKIL 1:69 1

TJUVKIL 1:70 1

TJUVKIL 1:71 1

TJUVKIL 1:72 1

TJUVKIL 1:73 1

TJUVKIL 1:74 1

TJUVKIL 1:75 1

TJUVKIL 1:76 1

TJUVKIL 1:77 1

TJUVKIL 1:78 1

TJUVKIL 1:79 1

TJUVKIL 1:80 1

TJUVKIL 1:81 1

TJUVKIL 1:82 1

TJUVKIL 1:83 1

TJUVKIL 1:84 1

TJUVKIL 1:85 1

TJUVKIL 1:86 1

TJUVKIL 1:87 1

TJUVKIL 1:88 1

TJUVKIL 1:89 1

TJUVKIL 1:90 1

TJUVKIL 1:91 1

TJUVKIL 1:92 1

TJUVKIL 1:93 1

TJUVKIL 1:94 1

TJUVKIL 1:95 1

TJUVKIL 1:96 0,1

TJUVKIL 1:97 1

TJUVKIL 1:98 1

TJUVKIL 1:99 1

TJUVKIL 1:100 1

TJUVKIL 1:101 1

TJUVKIL 1:102 1

TJUVKIL 1:103 1
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TJUVKIL 1:104 1

TJUVKIL 1:105 1

TJUVKIL 1:106 1

TJUVKIL 1:107 1

TJUVKIL 1:108 1

TJUVKIL 1:109 1

TJUVKIL 1:110 1

TJUVKIL 1:111 0,1

TJUVKIL 1:112 1

TJUVKIL 1:113 0,1

TJUVKIL 1:114 1

TJUVKIL 1:115 1

TJUVKIL 1:116 1

TJUVKIL 1:117 1

TJUVKIL 1:118 1

TJUVKIL 1:119 1

TJUVKIL 1:120 1

TJUVKIL 1:121 1

TJUVKIL 1:122 1

TJUVKIL 1:123 1

TJUVKIL 1:124 0,1

TJUVKIL 1:125 0,1

TJUVKIL 1:126 0,1

TJUVKIL 1:127 1

TJUVKIL 1:128 0,1

TJUVKIL 1:129 1

TJUVKIL 1:130 1

TJUVKIL 1:131 1

TJUVKIL 1:132 1

TJUVKIL 1:133 1

TJUVKIL 1:134 1

TJUVKIL 1:135 1

TJUVKIL 1:136 1

TJUVKIL 1:137 1

TJUVKIL 1:138 1

TJUVKIL 1:139 1

TJUVKIL 1:140 1

TJUVKIL 1:141 1

TJUVKIL 1:142 1

TJUVKIL 1:143 1

TJUVKIL 1:144 1

TJUVKIL 1:145 1

TJUVKIL 1:146 1

TJUVKIL 1:147 1

TJUVKIL 1:148 1

TJUVKIL 1:149 1

TJUVKIL 1:150 1

TJUVKIL 1:157 1

TJUVKIL 1:158 1

TJUVKIL 1:159 0,1

TJUVKIL 1:160 1

TJUVKIL 1:162 1

TJUVKIL 1:164 1

TJUVKIL 1:165 1

TJUVKIL 1:166 1

TJUVKIL 1:167 1

TJUVKIL 1:168 1

TJUVKIL 1:169 1

TJUVKIL 1:170 1

TJUVKIL 1:171 1

TJUVKIL 1:172 1

TJUVKIL 1:173 1

TJUVKIL 1:174 1

TJUVKIL 1:178 1

TJUVKIL 1:180 1

TJUVKIL 1:183 1

TJUVKIL 1:184 1

TJUVKIL 1:185 1

TJUVKIL 1:186 1

TJUVKIL 1:187 1

TJUVKIL 1:188 1

TJUVKIL 1:189 1

TJUVKIL 1:190 1

TJUVKIL 1:191 1

TJUVKIL 1:192 0,1

TJUVKIL 1:193 1

TJUVKIL 1:194 1

TJUVKIL 1:195 1

TJUVKIL 1:196 1

TJUVKIL 1:197 0,5

TJUVKIL 1:198 0,1
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TJUVKIL 1:199 0,1

TJUVKIL 1:201 1

TJUVKIL 1:202 1

TJUVKIL 1:205 1

TJUVKIL 1:206 1

TJUVKIL 1:207 1

TJUVKIL 1:208 1

TJUVKIL 1:209 1

TJUVKIL 1:210 1

TJUVKIL 1:211 1

TJUVKIL GA:9
Ändamål: Spillvattenledningar med därtill hörande brunnar samt anslutningsledningar

Förvaltning: Norgårdens samfällighetsförening

C/O M-B Norebratt

Box 57

440 33 Harestad

Andelstal

Delägande fastigheter: TJUVKIL 1:11

TJUVKIL 1:13

TJUVKIL 1:14

TJUVKIL 1:15

TJUVKIL 1:16

TJUVKIL 1:17

TJUVKIL 1:24

TJUVKIL 1:25

TJUVKIL 1:26

TJUVKIL 1:27

TJUVKIL 1:28

TJUVKIL 1:29

TJUVKIL 1:30

TJUVKIL 1:31

TJUVKIL 1:32

TJUVKIL 1:33

TJUVKIL 1:34

TJUVKIL 1:152

TJUVKIL 1:153

TJUVKIL 1:154

TJUVKIL 1:155

TJUVKIL 1:156

TJUVKIL 1:200

TJUVKIL 2:125

TJUVKIL GA:10
Ändamål: Vägar

Förvaltning:
SALTSKÄRSVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

c/o Tomas Odebrant

Saltkärrsvägen 24

442 75 Lycke

Delägande fastigheter: Tjuvkil 1:175
Tjuvkil 2:38
Tjuvkil 2:44
Tjuvkil 2:68
Tjuvkil 2:69
Tjuvkil 2:72
Tjuvkil 2:76
Tjuvkil 2:80 
Tjuvkil 2:81
Tjuvkil 2:82
Tjuvkil 2:90
Tjuvkil 2:97
Tjuvkil 2:99
Tjuvkil 2:105 
Tjuvkil 2:108
Tjuvkil 2:110 
Tjuvkil 2:112
Tjuvkil 2:114
Tjuvkil 2:115
Tjuvkil 2:118
Tjuvkil 2:134
Tjuvkil 2:135
Tjuvkil 2:136
Tjuvkil 2:137
Tjuvkil 2:141
Tjuvkil 2:142
Tjuvkil 2:147 
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Tjuvkil 2:148
Tjuvkil 2:149
Tjuvkil 2:213
Tjuvkil 4:8
Tjuvkil 4:9
Tjuvkil 4:10
Tjuvkil 4:12
Tjuvkil 4:18 
Tjuvkil 4:19
Tjuvkil 4:20
Tjuvkil 4:21
Tjuvkil 4:23
Tjuvkil 4:24
Tjuvkil 4:26
Tjuvkil 4:28
Tjuvkil 4:29
Tjuvkil 4:30
Tjuvkil 4:31
Tjuvkil 4:32
Tjuvkil 4:33
Tjuvkil 4:34 
Tjuvkil 4:35
Tjuvkil 4:36
Tjuvkil 4:37
Tjuvkil 4:38
Tjuvkil 4:39
Tjuvkil 4:40
Tjuvkil 4:41
Tjuvkil 4:43
Tjuvkil 4:44
Tjuvkil 4:45
Tjuvkil 4:46
Tjuvkil 4:47

TJUVKIL GA:11
Ändamål: Utfartsvägar

Förvaltning: Dammkärrs samfällighetsförening

C/O Håkan Hermansson

Dammkärrsvägen 4

442 75 Lycke

Delägande fastigheter: Tjuvkil 2:106

Tjuvkil 2:107

Tjuvkil 2:116 

Tjuvkil 2:117  

Tjuvkil 2:119 

Tjuvkil 2:120

Tjuvkil 2:124

Tjuvkil 2:127 

Tjuvkil 2:129

Tjuvkil 2:131 

Tjuvkil 2:139

Tjuvkil 2:140

Tjuvkil 2:145 

Tjuvkil 4:27 

Tjuvkil 4:42

TJUVKIL GA:14
Ändamål: Utfartsvägar

Förvaltning: Gulskärens väg samfällighetsförening

Delägande fastigheter: TJUVKIL 1:151

TJUVKIL 2:57

TJUVKIL 2:96

TJUVKIL 2:101

TJUVKIL 2:102

TJUVKIL 2:103

TJUVKIL 2:104

TJUVKIL 2:109

TJUVKIL 2:111

TJUVKIL 2:113

TJUVKIL 2:121

TJUVKIL 2:122

TJUVKIL 2:123

TJUVKIL 2:126

TJUVKIL 2:128
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TJUVKIL 2:132

TJUVKIL 2:144

TJUVKIL 2:146

TJUVKIL 5:1

TJUVKIL GA:17
Ändamål: Vatten och avloppsledningar, reningsverk med tillfart

Förvaltning: Toftebergets VA samfällighetsförening

C/O Claes Lindegårdh

Majtorpsgatan 48

422 56 Hisings Backa

Delägande fastigheter: BLOCKUDDEN 1:1

LYCKE-KROKEN 1:40

LYCKE-KROKEN 1:42

LYCKE-KROKEN 1:43

LYCKE-KROKEN 1:44

LYCKE-KROKEN 1:45

LYCKE-KROKEN 1:46

LYCKE-KROKEN 1:47

LYCKE-KROKEN 1:48

LYCKE-KROKEN 1:49

LYCKE-KROKEN 1:50

LYCKE-KROKEN 1:51

LYCKE-KROKEN 1:60

LYCKE-KROKEN 1:61

LYCKE-KROKEN 1:80

LYCKE-KROKEN 1:81

LYCKE-KROKEN 1:124

SPAGHAMN 2:2

SPAGHAMN 2:3

TJUVKIL 2:29

TJUVKIL 2:30

TJUVKIL 2:73

TJUVKIL 2:74

TJUVKIL 2:75

TJUVKIL 2:77

TJUVKIL 2:78

TJUVKIL 2:79

TJUVKIL 2:162

TJUVKIL 2:163

TJUVKIL 2:170

TJUVKIL 3:43

TJUVKIL 3:44

TJUVKIL 3:45

TJUVKIL 3:46

TJUVKIL 3:47

TJUVKIL 3:48

TJUVKIL 3:49

TJUVKIL 3:50

TJUVKIL 3:51

TJUVKIL 3:52

TJUVKIL 3:53

TJUVKIL 3:54

TJUVKIL 3:55

TJUVKIL 3:56

TJUVKIL 3:57

TJUVKIL 3:58

TJUVKIL 3:59

TJUVKIL 3:60

TJUVKIL 3:64

TJUVKIL 6:1

TJUVKIL 7:1

TJUVKIL 8:1

TJUVKIL 10:1

TJUVKIL 11:1

TJUVKIL 12:1

TJUVKIL 13:1

TJUVKIL 14:1

TJUVKIL 15:1

TJUVKIL 16:1

TJUVKIL 17:1

TJUVKIL 18:1

TJUVKIL 19:1

TJUVKIL 20:1

TJUVKIL 21:1

TJUVKIL 22:1

TJUVKIL 23:1

TJUVKIL 24:1

TJUVKIL 25:1
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TJUVKIL 26:1

TJUVKIL 27:1

TJUVKIL 28:1

TJUVKIL 29:1

TJUVKIL 30:1

TJUVKIL 31:1

TJUVKIL GA:32
Ändamål:

Förvaltning: Truskärsvägens VA samfällighetsförening

C/O Mats Odersjö

Krokens Väg 26

442 75 Lycke

Andelstal

Delägande fastigheter: LYCKE-KROKEN 1:13 1

LYCKE-KROKEN 1:15 4

LYCKE-KROKEN 1:95 1

LYCKE-KROKEN 1:96 1

LYCKE-KROKEN 1:97 1

LYCKE-KROKEN 1:98 1

LYCKE-KROKEN 1:99 1

LYCKE-KROKEN 1:100 1

LYCKE-KROKEN 1:101 1

LYCKE-KROKEN 1:102 1

LYCKE-KROKEN 1:103 1

LYCKE-KROKEN 1:104 1

LYCKE-KROKEN 1:105 1

LYCKE-KROKEN 1:106 1

LYCKE-KROKEN 1:107 1

LYCKE-KROKEN 1:108 1

LYCKE-KROKEN 1:109 1

LYCKE-KROKEN 1:110 1

LYCKE-KROKEN 1:111 1

LYCKE-KROKEN 1:112 1

LYCKE-KROKEN 1:113 1

LYCKE-KROKEN 1:114 1

LYCKE-KROKEN 1:115 1

LYCKE-KROKEN 1:116 1

LYCKE-KROKEN 1:117 1

LYCKE-KROKEN 1:118 1

LYCKE-KROKEN 1:119 1

LYCKE-KROKEN 1:120 1

LYCKE-KROKEN 1:121 1

LYCKE-KROKEN 1:122 1

LYCKE-KROKEN 1:123 1

TJUVKIL 1:35 1

TJUVKIL 1:180 1

TJUVKIL 1:183 1

TJUVKIL 1:184 1

TJUVKIL 1:185 1

TJUVKIL 1:186 1

TJUVKIL 1:187 1

TJUVKIL 1:188 1

TJUVKIL 1:189 1

TJUVKIL 1:190 1

TJUVKIL 1:191 1

TJUVKIL 1:199 8

TJUVKIL 1:201 1

TJUVKIL 1:202 1

TJUVKIL 1:203 1

TJUVKIL 1:204 1

TJUVKIL 1:206 1

TJUVKIL 1:207 1

TJUVKIL 1:208 1

TJUVKIL 1:209 1

TJUVKIL 1:210 1

TJUVKIL 1:211 1

Avdelning D Rättigheter inom planområdet

Gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar, vattenledning med brunnar, 
ventiler. Visare och övriga anordningar som behövs för dess ändamål. Avloppsledning med 
pumpstationer, brunnar, ventiler, visare och övriga anordningar som behövs för dess 
ändamål
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Avtalsservitut 14-IM3-83/7237.1
Ändamål: Kraftledning

Till förmån för fastigheten: RÅDHUSET 11

Belastar fastigheten: TJUVKIL 3:5

TJUVKIL 3:45

TJUVKIL 3:46

TJUVKIL 3:47

TJUVKIL 3:48

TJUVKIL 3:49

TJUVKIL 3:50

TJUVKIL 3:51

TJUVKIL 3:52

TJUVKIL 3:53

TJUVKIL 3:54

TJUVKIL 3:55

TJUVKIL 3:56

TJUVKIL 3:59

TJUVKIL 3:60

Avtalsservitut 14-IM3-18/71B.1
Ändamål: Kraftledning

Till förmån för fastigheten: LEXTORP 7:1

Belastar fastigheten: TJUVKIL 1:163

TJUVKIL 2:10

TJUVKIL 2:72

TJUVKIL 2:171

Officialservitut 1482-87/22.1
Ändamål: Utrymme

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL GA:10

Belastar fastigheten: TJUVKIL 2:2

TJUVKIL 2:10

TJUVKIL 4:6

TJUVKIL S:24

Officialservitut 1482-85/60.1
Ändamål: Utrymme

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL GA:9

Belastar fastigheten: TJUVKIL 1:4

TJUVKIL 1:19

TJUVKIL 1:20

TJUVKIL 1:44

TJUVKIL S:17

Ledningsrätt 1482-2311.1
Ändamål: VA-ledningar

Till förmån för: KUNGÄLVS KOMMUN

Belastar fastigheten: Tjuvkil 2:8

Tjuvkil 2:10

Tjuvkil 2:12

Tjuvkil 2:58

Tjuvkil 2:67

Tjuvkil 2:170

Tjuvkil 2:174

Tjuvkil 2:175

Tjuvkil 2:194

Tjuvkil 2:215

Tjuvkil 2:216

Tjuvkil 2:217

Tjuvkil 3:5

Tjuvkil 3:62

Tjuvkil 3:65

Tjuvkil 4:5

Tjuvkil S:9

Tjuvkil S:12

Tjuvkil S:17
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Tjuvkil S:22

Tjuvkil S:26

Ledningsrätt 1482-2387.1
Ändamål: Starkström (högspänning)

Till förmån för fastigheten: KUNGÄLV ENERGI AB

Belastar fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:4

LYCKE-KROKEN 1:9

LYCKE-KROKEN 1:13

LYCKE-KROKEN 1:70

LYCKE-KROKEN 1:95

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 1:9

TJUVKIL 1:44

TJUVKIL 1:184

TJUVKIL 1:185

TJUVKIL 1:186

TJUVKIL 1:187

TJUVKIL 1:188

TJUVKIL 1:189

TJUVKIL 1:190

TJUVKIL 1:191

TJUVKIL 1:199

TJUVKIL 1:201

TJUVKIL 1:202

TJUVKIL 1:203

TJUVKIL 1:207

TJUVKIL 1:208

TJUVKIL 1:209

TJUVKIL 1:210

TJUVKIL 1:211

TJUVKIL S:13

Officialservitut 1482-2070.1
Ändamål: Utrymme

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL GA:32

Belastar fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:4

LYCKE-KROKEN 1:13

LYCKE-KROKEN 1:70

LYCKE-KROKEN 1:71

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 1:9

TJUVKIL 1:44

TJUVKIL 1:190

TJUVKIL 1:191

TJUVKIL 4:4

TJUVKIL S:13

Officialservitut 1482-96/56.1
Ändamål: Väg

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL 4:48

TJUVKIL 4:49

Belastar fastigheten: TJUVKIL 4:15

Officialservitut 1482-1924.2
Ändamål: Utrymme

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL GA:8

Belastar fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:4

LYCKE-KROKEN 1:9

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 1:9

TJUVKIL 1:44

TJUVKIL S:13

Ledningsrätt 14-LYC-856
Ändamål: VA-ledningar
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Till förmån för Kungälvs Kommun

Belastar fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:4

TJUVKIL 1:4

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 2:2

TJUVKIL S:7

TJUVKIL S:17

Ledningsrätt 1482-93/15.1
Ändamål: Tele

Till förmån för fastigheten: Saknas

Belastar fastigheten: BROBERG 1:1

BROBERG 1:4

BROBERG 1:5

BROBERG 1:6

BÅRÖD 1:2

BÅRÖD 1:5

BÅRÖD 1:14

GRANNEBY 2:3

GRANNEBY 8:1

LYCKE-KROKEN 1:9

LÖKEBERG 4:1

LÖKEBERG S:3

RESTAD 2:6

RESTAD 2:10

RESTAD 3:6

RESTAD 3:27

RESTAD 4:4

RESTAD 5:10

RESTAD 5:11

RESTAD 5:13

RESTAD 5:23

RESTAD 6:15

RESTAD 7:1

RESTAD 8:1

RESTAD 11:1

RESTAD 11:2

RESTAD S:18

RESTAD S:34

RESTAD S:35

RESTAD S:37

RÄVO 1:6

SKÅRBY 3:3

SKÅRBY 8:1

SKÅRBY 8:4

SKÅRBY S:1

TJVUKIL 1:72

TJVUKIL 1:66

TJVUKIL 3:21

VÄVRA 1:8

VÄVRA 2:19

VÄVRA 2:24

VÄVRA 2:117

VÄVRA 3:13

VÄVRA 6.4

VÄVRA 6.7

VÄVRA 12:1

VÄVRA 15:1

VÄVRA 15:2

VÄVRA 15:7

VÄVRA S:4

VÄVRA S:6

VÄVRA S:57

Avdelning E Torrläggnings- och dikningsföretag
Tjuvkil Mellangårds dikningsföretag

Till förmån för fastigheten: TJUVKIL 2:7

TJUVKIL 2:8

TJUVKIL 2:11

TJUVKIL 2:12

TJUVKIL 2:14
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TJUVKIL 2:31

TJUVKIL 2:42

TJUVKIL 2:43

Belastar: TJUVKIL 2:8 m fl

Kroken med flera, Torrläggningsföretag 1931

Till förmån för fastigheten: LYCKE-KROKEN 1:3

LYCKE-KROKEN 1:4

LYCKE-KROKEN 1:5

LYCKE-KROKEN 1:9

TJUVKIL 1:4

TJUVKIL 1:7

TJUVKIL 1:9

TJUVKIL 2:2

TJUVKIL 2:9

TJUVKIL 3.6

TJUVKIL 4:4

TJUVKIL 4:5

BROBERG 1:1

Gullbringa med flera, torrläggningsföretag 1916

Till förmån för fastigheten: GULLBRINGA 1:4

BROBERG 1:8

LÖKEBERG 1:4

Upprättad av Kart- och mark 
Kungälvs kommun 2022-02-08
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1. 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. 

Detaljplanens antagandehandling omfattar följande handlingar:

Planhandlingar:

 Planbeskrivning (denna handling)
 Plankarta med planbestämmelser (uppdelad på fem dokument)
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande

Övriga handlingar: 

 Fastighetsförteckning (publiceras inte på kommunens webbplats). 
 Fastighetskonsekvenskarta. 
 Undersökning av betydande miljöpåverkan

Handlingar/utredningar som återfinns på Trafikverkets webbplats för vägplan för väg 168 
genom Tjuvkil

 Väg 168 Kungälv-Marstrand, delen Tjuvkil. Vägplan, Fastställelsehandling. 
Planbeskrivning samt plankartor. 2021-05-18 

 Illustrationskartor 
 PM Trafikprognos och kapacitetsanalys
 PM Buller
 PM Vibrationer
 Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Dessa med flera handlingar/utredningar återfinns på Trafikverkets webbplats 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/vag168-
genom-tjuvkil/Dokument/

Övriga utredningar/dokument

- Kungälv kommun, 2012, Översiktsplan 2010, Antagen: 2012-01-19
- Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2000. Värdebeskrivningar – riksintresse för 

naturvård. Beslut 2000-02-07, uppdaterad 2008-01-16. Naturcentrum AB, 2012. 
- Historisk karta Lantmäteriet: Tjuvkils by enskifte 1826 
- Länsstyrelsens WebbGIS, Infokartan Västra Götalands Län, http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ 
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Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planprocess och byggnation: 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.

1.1. Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades april 2018. 

1.1.1. Planprocessen inleddes med samordnat förfarande
När en kommun ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen 
eller lagen om byggande av järnväg kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas. När arbetet 
skulle inledas för Trafikverket att ta fram en vägplan och för Kungälvs kommun att ta fram en 
detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil kom de båda parterna överens om att ärendena för framtagande 
av vägplan respektive detaljplan skulle drivas parallellt och med samordnat förfarande enlighet med 
5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Syftet med samordningen var att undvika dubbelarbete 
och dubbla prövningar. Vägplaneprocessen, som leds av Trafikverket, var huvudprocess.

Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i PBL 5 kap 11 c § andra stycket, 16 
och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket. Bestämmelserna gäller kungörelse, samrådstid 
och granskningstid. 

Först genomfördes samrådet, 2 mars – 10 april 2020. Detaljplanens samrådshandlingar är daterade 
2020-02-04. Som framgick av information skulle synpunkter på såväl vägplan som detaljplan 
adresseras till Trafikverket. Inkomna synpunkter beaktades och vissa justeringar och kompletteringar 
genomfördes.

Nästa skede var granskningsskedet, 2 juli – 13 augusti 2020. Granskningshandlingarna daterades 
2020-07-02. Ingen samrådsredogörelse togs fram eftersom synpunkter från samrådsskede i samband 
med samordnat förfarande redovisas tillsammans med synpunkter från granskningsskedet i 
granskningsutlåtandet.

Inkommande synpunkter har sedan beaktats varefter antagandehandlingar, daterade 2021-01-28, togs 
fram. Därefter antog kommunstyrelsen detaljplanen.

1.1.2. Beslutet att anta detaljplanen upphävdes av domstol
Efter att detaljplanen antagits överklagades beslutet att anta detaljplanen. Mark- och miljödomstolens 
efterföljande dom (2021-09-23) innebar att kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen upphävdes. 

Som skäl till domen anförde domstolen att detaljplanen inte överensstämmer med gällande 
översiktsplan, något som är nödvändigt vid användandet av samordnat förfarande. Vidare fanns det 
sakägares synpunkter på lokalisering av väg och GC-väg som inte tagits upp i granskningsutlåtandet 
och än mindre bemötts eller tillgodosetts. De sakägare som framfört dessa synpunkter skulle, enligt 
domen, ha informerats om detaljplanens antagande vilket inte skedde.
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1.1.3. Omtag i planprocessen från och med granskning
Efter Mark- och miljödomstolens dom att beslutet att anta detaljplanen upphävts beslöt kommunen att 
göra ett omtag i planprocessen. Kommunen beslöt samtidigt att byta planprocess – från samordnat 
förfarande till utökat förfarande samt att inleda omtaget med att ta fram granskningshandlingar. 
Granskning ägde rum 4-25 mars 2022.

1.1.4. Vägplanens gräns och detaljplanens gräns
Vägplanens vägområdesgräns och detaljplanens plangräns är i det närmaste identiska. Skillnaden är att 
detaljplanen, på vissa avsnitt, är marginellt vidare än vägplanen. Skälet till detta är ambitionen att 
skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsbildningar. Detta beskrivs närmare i avsnitt 7.3 
Fastighetsrättsliga frågor under rubriken Erforderlig fastighetsbildning och ersättning.
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2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

2.1. Syfte
Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning 
möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående planprocess. 

För att möjliggöra syftet och samtidigt skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsgränser krävs 
småskaliga anpassningar, d.v.s. detaljplanens gränser görs rakare och ges färre brytpunkter jämfört 
med vägplanens gräns. Detta sker på ett sådant sätt att vägplanen i sin helhet ryms inom detaljplanen.

2.2. Huvuddrag
När detaljplanens huvuddrag och innehåll beskrivs här i detaljplanens planbeskrivning är det 
vägplanens innehåll som beskrivs.  De åtgärder som vägplanen föreslår är:

 Gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 168 
 Breddning av körbana
 Ny utformning av Tjuvkils vägskäl (korsningen väg 168 och väg 612)
 Säkring av sidoområdet (vid avkörning med motorfordon) 
 Bullerskydd längs vägen
 Busshållplatser, till viss del i nya lägen, med tillhörande ståytor för väntande resenärer 
 Passager för oskyddade trafikanter att kunna korsa väg 168

2.3. Plandata

2.3.1. Lägesbestämning och geografiska benämningar
Planområdet är beläget i Tjuvkil, 13 km väster om Kungälv och 8 km öster om Marstrand. 

Figur 1. Planområdets läge i kommunen
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Planområdet följer och inrymmer väg 168 och sträcker sig igenom hela Tjuvkil. Längden på plan-
området är 3,4 km. Detaljplanens planområde består i allt väsentligt av samma område som utgör 
vägplanens vägområde.

Figur 2 Planområde. Planområdet är i huvudsak ca 20 meter brett men är bredare på vissa avsnitt, som mest ca 40 meter.

2.3.2. Storlek
Planområdet innefattar en 3,4 km lång sträcka av väg 168. Bredden på planområdet är i huvudsak 
cirka 20 meter brett men är bredare på vissa sträckor, bl a vid korsningar och på avsnitt där det 
planeras busshållplatser. Bredast är planområdet vid Tjuvkils vägskäl (korsningen väg 168 – väg 612) 
där planområdet är upp mot 40 meter brett.

2.3.3. Markägoförhållanden
Planområdet utgörs av ett flertal privatägda fastigheter, gemensamhetsanläggningar och 
samfälligheter samt kommunal mark, se den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen för mer 
information. Inom planområdet är större delen av dessa fastigheter belastade med vägrätt för väg 168 
till förmån för Trafikverket i egenskap av väghållare.

3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

3.1. Kommunala beslut
2015-12-16 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan Tjuvkil 
3:5 m.fl. för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap. 5 § 7). Under förutsättning att detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan.

2020-02-24 tog enhetschef Plan delegationsbeslut, med stöd av D13 och D15 delegeringsordning, att 
godkänna detaljplanen för samråd. 
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2020-08-03 tog enhetschef Plan delegationsbeslut, med stöd av D14 delegeringsordning, att godkänna 
detaljplanen för granskning.

2021-01-28 antog kommunfullmäktige detaljplanen.

Efter att mark- och miljödomstolen i en dom 2021-09-23 beslutat att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut att anta detaljplanen tog kommunen fram en ny granskningshandling vilken godkändes för 
granskning av kommunstyrelsen 2022-02-16.

3.2. Översiktsplan
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger att 
områden som ingår i eller tangerar det aktuella planområdet längs väg 168, omväxlande utgörs av 
kategorierna ”Möjlig förtätning/omvandlingsområde Bostäder 2050” och ”Nya bostäder 2020” samt 
områden utan angiven markanvändning. Vidare finns, i nära anslutning till planområdet, områden av 
kategorin ”Nya bostäder 2050”.

I översiktsplanen anges även läge för vägreservat för väg 168, en förbifart med två alternativa 
sträckningar söder om Tjuvkil. Detta vägreservat överensstämmer med de planer som Trafikverket 
hade vid tidpunkten för framtagandet av översiktsplanen. 

Tjuvkil ingår i det som i översiktsplanen benämns som kustzon. Bebyggelsetrycket i kustzonen 
(Miljöbalken 4 kap.) i Kungälvs kommun är stort. Enligt översiktsplanen omfattar kustzonen ”det 
område som har ett enkelt landskapsmässigt, funktionsmässigt eller bebyggelsemässigt samband med 
kusten och havet”. Det är viktigt att utvecklingen av kustområden och landsbygden sker med hänsyn 
till natur- och kulturvärden samt strandskyddet. 

I översiktsplanen framhävs att stråket längs väg 168 från Tjuvkil och ut till Marstrand är en av 
kommunens mest attraktiva boendemiljöer. Det har länge funnits ett starkt utbyggnadsintresse längs 
väg 168 eftersom denna utveckling ger Tjuvkil möjlighet att stärkas samt utgöra ett komplement till 
serviceorten Marstrand. Se figur 3 för översiktligt planerat utbyggnadsförslag för aktuellt område. 

I översiktsplanen redovisas det som är benämnt Kungälvs strukturbild och som innehåller ett 
huvudstråk längs E6 och ett sekundärstråk som sträcker sig mellan Kungälv/Kareby och Marstrand. 
Tjuvkil ligger längs det sekundära stråket och översiktsplanen framhäver att på sikt bör 
kollektivtrafiken och trafiksäkerheten förbättras då standarden vid tiden av författandet av 
översiktsplanen var bristfällig. Översiktsplanen föreslår bland annat att det är viktigt med ett 
sammanhängande gång- och cykelstråk längs hela väg 168 samt kompletterande åtgärder som höjer 
trafiksäkerheten. Enligt översiktsplanen förväntas Tjuvkil växa betydligt mer än närliggande byar i 
invånarantal fram till år 2020 vilket ger ytterligare incitament till att förbättra befintliga 
vägförhållanden. Det innebär även ett behov av utökad service av framförallt barnomsorg. På sikt spås 
Tjuvkil kunna bli en serviceort.
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Figur 3 Kungälvs översiktliga planering för aktuellt område (ur Kungälvs ÖP antagen 2012-01-19). Detaljplan för Tjuvkils 
ängar, som i stort sett motsvaras av det stora området ”Nya bostäder 2020” väster om Tjuvkils vägskäl, är antagen och 
byggandet av bostäder i detta område pågår och är till stora delar utförd. 

3.3. Planprogram
Ett detaljplaneprogram för Tjuvkil antogs 2004-06-09. Planområdet innefattar Tjuvkils hela bebyggda 
område samt Tjuvkilebäckens öppna dalgång söder om Tjuvkil. Syftet med planprogrammet var att få 
en samlad bild av förutsättningarna för området och få fram riktlinjer för den framtida 
markanvändningen. I plankartan finns de alternativa vägsträckorna söder om Tjuvkil, som då var 
under pågående utredning, inlagda som vägreservat. Vidare finns en GC-väg inlagd längs norra sidan 
av väg 168.

3.4. Detaljplaner
Merparten av planområdet ligger inom detaljplanerat område men det finns sträckor längs väg 168 där 
detaljplaner ansluter till vägen på endast ena sidan av vägen och även vägavsnitt där detaljplan saknas 
på bägge sidor av vägen, se figur 4.



47/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Planbeskrivning antagande

Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-06-22

                                                       
                                                         12

Figur 4. Detaljplaner i Tjuvkil. Siffrorna på bilden är de koder (kortnamn) som kommunen använder för detaljplanerna. 
Planernas fullständiga namn framgår nedan. På kartan är även en s k omvandlingsplan markerad. Det är en detaljplan vars 
framtagande pågår. Dess syfte är till stor del att underlätta omvandling av fritidshus till åretruntbostäder. Fler sådana 
omvandlingsplaner planeras att utföras i Tjuvkil.

Följande befintliga detaljplaner ligger till delar inom nytt detaljplaneområde: 

 Nr 40: Byggnadsplan för fritidsområde Tjuvkil Västergård 34, Tjuvkil Uppegård 42 och Tjuvkil 
Västergård 33 (1954).

 Nr 44: Byggnadsplan för fritidsområdet Tjuvkil (Tjuvkil 3:54) (upprättad 1952-54, rev 1956)

 Nr 330: Detaljplan för Tjuvkil 2:40 m.fl. (2007, rev 2008)

 Nr 335: Detaljplan för Förskola och Äldreboende del av Tjuvkil 1:4 m.fl. (2009) 

 Nr 343: Detaljplan för Tjuvkil 1:7 m.fl. Matskärsområdet (2010, rev 2011)

Omvandlingsplaner
Planering pågår för utbyggnad av VA i Tjuvkil. Av denna anledning planerar kommunen att utföra ett 
antal s k omvandlingsplaner i Tjuvkil. Syftet med dessa är att ersätta befintliga fritidshusplaner med 
nya detaljplaner för att pröva utökade byggrätter på befintliga bostadsfastigheter, för att 
möjliggöra/underlätta omvandling från fritidshus till permanentboende. Även vissa 
markanvändningsbestämmelser ska ses över. Enstaka nya byggrätter för bostäder kommer att prövas. 
Detaljplanernas huvuddrag kommer att innebära att befintliga bostadshus tillåts byggas större och att 
det därmed blir mer attraktivt att bosätta sig permanent i området.

Arbetet med att ta fram den första omvandlingsplanen (se figur 4) pågår (och har varit ute på samråd). 
Plangränsen för omvandlingsplanen är anpassad efter plangränsen för väg 168..
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4. FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid 
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 
och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas.

Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

4.1. Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. 
Kungälvs kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. 
Kommunen har tagit fram rapporten ”Kungälv kommuns lokala miljömål” (antagen 2014). Av de 
lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget:

Begränsad klimatpåverkan 

Tillkomsten av cykelväg innebär att vissa transporter som idag sker med bil istället kommer att ske 
med cykel. 

God bebyggd miljö
Tillkomsten av cykelväg och passager tvärs väg 168 ger högre boendekvalitet och gynnar ett socialt 
utbyte mellan boende i Tjuvkil.

4.2. Undersökning av betydande miljöpåverkan
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen undersöka 
om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken 
(MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller 
emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och 
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i 
miljöbedömningsförordningen. Underökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling.

Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska kommunen bl.a. (1.) 
samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska 
avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB).

Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en 
strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i 
planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).

Frågan om planerna på åtgärder kan anses medföra betydande miljöpåverkan har i ett tidigare skede 
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behandlats inom ramen för vägplan. I samband med att Trafikverket tog fram ett samrådsunderlag för 
aktuell vägplan lämnade kommunens Miljö- och byggnadsnämnd ett yttrande (2018-03-20) till 
Trafikverket där man gjorde bedömningen att genomförandet av projektet inte innebär betydande 
miljöpåverkan. I ett beslut daterat 2018-03-28 beslutade Länsstyrelsen att vägplanen inte är av den art 
att det kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

I samband med framtagande av samrådshandling för aktuell detaljplan har kommunen tagit fram en 
undersökning av betydande miljöpåverkan. Undersökningens ställningstagande är att kommunen gör 
en samlad bedömning att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Därefter ägde undersökningssamråd rum med länsstyrelsen varvid länsstyrelsen lät 
meddela att man delar kommunens bedömning att detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

4.3. Avvägningar enligt Miljöbalken
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Som framgår av figur 12 Riksintressen och skyddade områden i avsnitt 5.3.2 berörs den västra delen 
av planområdet av ett riksintresse för friluftsliv och den östligaste delen av ett riksintresse för 
naturvård. Detaljplanen bedöms inte påverka dessa riksintressen.

Av samma karta framgår att planområdet ligger inom det kustområde som i Miljöbalken kap 4 pekas 
ut som område som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. Detalj-
planen bedöms inte påverka riksintresset.

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken kap 5 om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat 
föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning.

Tolv objekt påverkas av vägplanen/detaljplanen. Åtgärder som genomförs med stöd av vägplan 
omfattas inte av förbudet mot att skada naturmiljön inom biotopskyddsområden. Detaljplanens syfte 
och planbestämmelser motverkar inte de skydds- och kompensationsåtgärder som Trafikverket 
genomför inom ramen för vägplanen.

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen vara förenlig med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken.

Övrigt skydd enligt Miljöbalken
Dispens för påverkan på objekt som har generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB har lämnats in av 
Trafikverket. Det gäller stenmurar, bäckar/diken och en källa.
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5. Förutsättningar & förändringar
De regleringar som krävs säkerställs genom regleringar i vägplanen.

5.1. Väg och trafik

5.1.1. Vägnät och standard
Förutsättningar

Väg 168 är en statlig väg klassad som primär länsväg som sträcker sig mellan Marstrand och Kungälv. 
Väg 168 i Tjuvkil fungerar dels som lokal väg i Tjuvkil, dels som förbindelse till Kungälv och E6 och 
som genomfartstrafik till och från Marstrand. 

Vägplanen/Detaljplanen utgörs av en vägsträcka som är 3,4 km lång. Två allmänna vägar ansluter till 
aktuell vägsträcka. Den ena av dessa vägar är väg 612 som leder till Tjuvkils huvud. Den andra vägen är 
väg 570 som från Tjuvkil via Kärna och Kornhalls färja leder vidare söderut till Göteborg. Utöver dessa 
två allmänna vägar ansluter ett antal enskilda vägar samt ett större antal fastigheters utfarter till 
aktuell sträckning av väg 168. 

Väg 168 har ett körfält i vardera riktningen där omkörningsförbud råder på vissa delar av sträckan. 

Vägbredden, dvs avstånd mellan asfaltskanterna, varierar mellan 5,3 och 6,3 meter. Vägen saknar 
både vägren och separat gång- och cykelväg. Vägbelysning finns längs vägens norra sida mellan 
Tjuvkilsbodens vägskäl och Tjuvkils vägskäl. 

Förändringar

Vägens normalsektion framgår av nedanstående figurer. Gång- och cykelbana byggs längs vägens 
norra sida, bredd 2,5 m. 

Normalsektionen ser något olika ut på sträckor med 50 respektive 70 km/h hastighetsbegränsning. På 
50 km/h-sträckan avgränsas körbana och gång- och cykelbana med GCM-stöd och vägbredd blir 6,5-
6,9 meter. På 70 km/h-sträcka avgränsas körbana och gång- och cykelbana med ett räcke och 
vägbredd blir 7,5-8,0 meter. I båda fallen ligger körbana och gång- och cykelbana på samma nivå.

På ett antal vägavsnitt blir vägsektionen bredare än normalsektionen. Det gäller bl a sträckor där 
vägen korsas av gång- och cykelpassage eftersom en refug ingår i varje passage. 

Vid uppförande av bullerskyddskärm på sydsidan av vägen är säkerhetszonen 3 meter mellan vägbana 
och bullerskyddsskärm.
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Figur 5. Normalsektion för vägsträcka med hastighetsbegränsning 50 km/h. Vägbana och GC-väg skiljs åt med ett s. k. GCM-
stöd, se foto i avsnitt 5.1.5 Gång- och cykeltrafik.

Figur 6. Normalsektion för vägsträcka med hastighetsbegränsning 70 km/h. Vägbana och GC-väg skiljs åt med ett räcke, se 
foto i avsnitt 5.1.5 Gång- och cykeltrafik.
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Åtgärder i anslutning till Tjuvkils vägskäl blir jämförelsevis omfattande. Kurvan rätas något (vägen 
förskjuts något söderut), Hamnvägens anslutning till väg 168 ges ny utformning, nivåskillnader mellan 
väg 168 och Hamnvägen jämnas ut och ny busshållplats tillkommer.

 

Figur 7. Föreslagen utformning av korsningen mellan väg 168 och väg 612 (Tjuvkils vägskäl). Bild hämtad ur vägplanens 
granskningshandling.

5.1.2. Hastighetsbegränsning
Förutsättningar

Från planområdets östra del och fram till en punkt strax väster om Tjuvkils vägskäl (vägen mot 
hamnen) är hastighetsbegränsningen 50 km/h. På den västra delen, från Tjuvkils ängar och västerut, 
är hastighetsbegränsningen 70 km/h.  

Förändringar

Gränsen mellan hastighetsbegränsning 50 km/h och 70 km/h kommer att ligga väster om Tjuvkils 
vägskäl men det är i dagsläget oklart exakt var. Möjligen strax väster om hållplatsen Tjuvkils vägskäl 
vid Intaget.

5.1.3. Trafikmängder och trafikprognos
Trafikmängder och prognoser har tagits fram av Trafikverket. De presenteras i ”Trafikprognos och 
kapacitetsalys” (2019-11-29).

Mätningar 2017 längs väg 168 visar att trafikmängden öster om Tjuvkils vägskäl är 4250 fordon/dygn 
och 3720 fordon/dygn i planområdets västra del.

Trafikflödena varierar kraftigt under året. Det förekommer evenemang på Marstrand som ger upphov 
till höga trafikflöden under några veckor på sommaren. För att bedöma hur trafikflödena ökar under 
sommaren har trafikmätningar genomförts på ett flertal punkter på väg 168 och relevanta 
anslutningsvägar under en period på tre veckor i juli 2015 och i juli 2017. Sommardygnstrafik (SDT) 
har definierats som ett medelvärde av denna period. Mätningar har visat på SDT ökar uppemot 
50-90 % jämfört med ÅDT (årsdygnstrafiken). 
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5.1.4. Sidoområden och trafiksäkerhet
Förutsättningar

Trafikverket eftersträvar sidoområden som är ”förlåtande”. Med det avses att den som kör av vägen 
med bil i så liten utsträckning som möjligt ska utsättas för krockvåld. Alla fasta hinder i nära 
anslutning till vägen innebär en risk för att allvarliga olyckor uppstår. Utmed aktuell väg finns olika 
typer av fasta hinder som utgör en potentiell risk vid avkörning. Här finns träd, stolpar m m och på 
delar av vägen finns berg så nära som 0,5 meter. 

Berg i vägens sidoområde utgör en trafikfara. Planområdets västra del. (Google Maps)

Förändringar

För säkrare sidoområden föreslås en säkerhetszon. Skapande av säkerhetszon innebär bl a att det på 
sina ställen utförs bergschaktning längs vägen, eventuellt i kombination med räcken. Särskilda 
åtgärder för skapande av säkerhetszon kommer endast att krävas på vägens södra sida eftersom 
tillkomsten av GC-väg på vägens norra sida innebär att sidoområdet blir säkrat på denna sida.

Utöver bergschakten behöver stolpar och andra oeftergivliga hinder inventeras och åtgärdas för att 
höja trafiksäkerheten längs sträckan. Se vidare tvärsektionerna ovan.

5.1.5. Gång- och cykeltrafik 
Förutsättningar

Kungälvs kommun beslutade år 2007 att främja utveckling av ett sammanhängande huvudnät av 
gång- och cykelvägar, i möjligaste mån skilt från biltrafiksystemet. Ett tiotal gång- och cykelsträckor 
prioriterades. 

Längs aktuell vägsträcka är oskyddade trafikanter i nuläget hänvisade till att färdas i blandtrafik. 
Trafikmiljön är osäker för oskyddade trafikanter då befintlig väg saknar vägren och är under perioder 
hårt trafikerad. Det finns en befintlig gång- och cykelväg väster om Tjuvkil som börjar på bron över 
Nordösundet och leder till Marstrand. Den är belägen på norra sidan av väg 168 och skiljs från vägen 
med kantstöd. 
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Omkring 5 km öster om Tjuvkil, på sträckan mellan Hålta och Vävra, finns en gång- och cykelväg längs 
väg 168. Den ligger på norra sidan av väg 168 och skiljs från vägen med räcke. Hösten 2019 fattades 
beslut att gång- och cykelvägen Vävra-Tjuvkil, som ska ansluta aktuell gång- och cykelväg österifrån, 
ska byggas på norra sidan av väg 168.

Trafiksäkra gång- och cykelpassager tvärs väg 168 i Tjuvkil saknas.

Förändringar

Längs hela sträckan genom Tjuvkil möjliggörs anläggandet av en gång- och cykelväg på norra sidan av 
vägen. Att gång- och cykelvägen föreslås anläggas just på norra sidan av väg 168 beror bland annat på 
att de flesta målpunkter samt bostäder finns på norra sidan.

Gång- och cykelvägen blir 2,5 meter bred. En gång- och cykelväg ger ökad trafiksäkerhet och 
framkomlighet för oskyddade trafikanter. 

Sättet att skilja av gång- och cykelbanan från körbanan blir olika för sträckan med 50 km/h 
hastighetsbegränsning jämfört med sträckan med 70 km/h hastighetsbegränsning. På 70 km/h-
sträckan, dvs i väster, görs avgränsningen med ett räcke. På den östra delen sker avgränsningen med 
ett s k GCM-stöd, dvs en typ av kantstöd som är särskilt utformat för att separera körbana för bilar 
från gång- och cykelbana. 

 

I de föreslagna vägsektionerna ligger vägbana och GC-bana på samma nivå. På den östra delen av aktuell vägsträcka skiljs 
vägbana och gång-/cykelbana åt av GCM-stöd, se exempel till vänster. På västra delen används räcke som avgränsning 
mellan körbana och GC-bana, se exempel till höger (foto från väg 168 i trakterna av Vävra).

Gång- och cykelpassager tvärs väg 168, med refug, anläggs i anslutning till de fyra busshållplatserna, 
se karta i avsnitt 5.1.6. 

5.1.6. Kollektivtrafik, skolskjuts och hållplatser
Förutsättningar

Barn bosatta i Tjuvkil går i skola huvudsakligen i Kärna eller Hålta vilka ligger omkring 11 km 
respektive 8 km från Tjuvkil. Enligt avtal mellan Kungälvs kommun och Västtrafik ansvarar Västtrafik 
för skolskjuts i området. Då skolskjutsen följer den ordinarie linjetrafiken är Kungälvs kommun 
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delaktiga i beslut gällande tidtabell och linjesträckning. Från och med läsårsstart augusti 2016 innebär 
skollinjetrafiken att på- och avstigningar endast möjliggörs vid utsatta hållplatser.

Tjuvkil är väl försörjt med kollektivtrafik. Marstrand-Express trafikerar väg 168 mellan Marstrand och 
Nils Ericson-terminalen i Göteborg. 

Utöver Marstrandsexpressen trafikerar en lokallinje samt ett par skollinjer. 

På vägsträckan genom Tjuvkil finns sju busshållplatser. För alla hållplatser gäller, förutom för 
hållplatsen Nordösundet, att bussen stannar i bägge riktningar. Alla busshållplatserna håller låg 
standard och saknar ståyta och högt kantstöd.

Avstånden mellan hållplatserna varierar mellan 330 och 850 meter. Då gång- och cykelväg saknas kan 
de kortare avstånden motiveras. 

Befintliga busshållplatser längs väg 168. Varje buss-symbol, utom den västligaste, symboliserar en busshållplats på vardera 
sida av vägen. Inga gångpassager tvärs väg 168 finns på denna sträcka.

Enligt avtal mellan Kungälvs kommun och Västtrafik ansvarar Västtrafik för skolskjuts i området. Då 
skolskjutsen följer den ordinarie linjetrafiken är Kungälvs kommun delaktiga i beslut gällande tidtabell 
och linjesträckning. 

Förändringar

Tillkomsten av gång- och cykelväg skapar en säker transportväg för oskyddade trafikanter. Därmed 
kan ett avstånd till busshållplats upp till 800 meter accepteras. Det innebär att det totala antalet 
busshållplatser i Tjuvkil minskas från sju till fyra. 
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Busshållplatser och passager tvärs väg 168 enligt förslaget. 

Busshållplatserna utformas med ståyta för de väntande passagerarna. Detta innebär en förbättrad 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som synliggörs och skiljs från motortrafiken genom upphöjd 
hållplatsyta. Gång- och cykelvägen kommer att underlätta för de boende att ta sig till busshållplatser-
na. Tillkomsten av gångpassager, samtliga i anslutning till busshållplatser, ökar trygghet och säkerhet.

5.1.7. Belysning 
Förutsättningar

Gatubelysning finns på en sträckning från en punkt strax öster om detaljplanens östra ände (dvs öster 
om ”Entré Tjuvkil”) fram till Intaget/Humleskärsvägen strax väster om Tjuvkils vägskäl (korsningen 
väg 168 / väg 612). Belysningen utgörs av 35 armaturer med 70 W på 9 meter höga trästolpar.

Anläggningen ägs och driftas av Kungälv Energi. 

Förändringar

Befintlig belysningsanläggning rivs. Trafikverket har för avsikt att utföra en ny belysningsanläggning 
från vägkröken där samhället börjar i öster fram till brofästet vid vägsträckans ände i väster. 
Vägbelysningen ska utgöras av en stolpbelysning och vara enhetlig i form av avstånd samt typ av 
armatur och stolpe. 

5.2. Byggnadstekniska förutsättningar och markanvändning 

5.2.1. Topografi och geotekniska förhållanden
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Planområdet med omgivningar utgörs i stort av berg i dagen och lokala dalgångar. Vägens marknivåer 
ligger mellan 3 och 8 m ö h förutom på sträckan mellan Tjuvkilsboden och Saltskärsvägen där 
marknivåerna ligger mellan 8 och 20 m ö h.  Omgivande berg når upp till 30 m ö h. I den västra delen 
består området närmast vägen mestadels av berg i dagen med inslag av mindre partier med lösa 
jordlager. Mot öster återfinns ett mer varierat landskap bestående av randskogskantade öppna 
områden och med inslag av berg i dagen.

Kartering och bergprovtagning påvisar ett bergmaterial av god kvalitet väl lämpat att återanvändas 
som bärlager etc. Topografin varierar längs med aktuell sträcka. Nivån stiger kontinuerligt med lokala 
variationer från cirka +3 i väster till cirka +20 vid Gulskärsgatan. Därefter sluttar terrängen åt öster 
ner till en nivå på cirka +7 vid Gethagen busshållplats. Lokalt är väg 168 på en högre nivå än 
kringliggande mark. 

Aktuellt område utgörs av väg 168 med omkringliggande bostadshus. Lokalt förekommer murar och 
andra mindre byggnadsverk samt diken som avskiljer de olika fastigheterna mot väg 168. 

Jordprofilen varierar längs med sträckan. Jorddjupen är generellt små i väster och ökar i dalgångarna 
åt öster. Jorddjupen varierar från berg i dagen till närmare 30 meter, se SGU:s jorddjupsskarta. Väg 
168 är plansprängd lokalt längs sträckan. 

SGU:s jorddjupskarta över området.

Jordlagerföljden i dalgångarna består generellt överst av ett tunt lager mulljord, underlagrat av lera 
som vilar på ett friktionslager ovan berg. Överst har leran torrskorpekaraktär. Gyttja ovan leran 
förekommer inom området med varierande mäktighet från ringa till cirka 5 meter. Inslag av sand kan 
förekomma lokalt längs med sträckan. För en generell översikt av området, se SGU:s jordartskarta.

I dalgångarna har en fri vattenyta i den övre akviferen påträffats mellan cirka 0,5-1 meter. 
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SGU:s jordartskarta över området. 

Förändringar

Nödvändiga åtgärder gällande geoteknik och bergteknik säkerställs genom vägplanen. Utförda 
geotekniska och vägtekniska undersökningar redovisas i vägplanens ”Markteknisk 
undersökningsrapport, Geoteknik” (MUR/Geo).

På delar av sträckan kommer vägbanken av sättningsskäl att grundförstärkas, exempelvis med 
lättfyllning

Vid Tjuvkils korsning ska vägen breddas ut med cirka 3,5 meter. Breddningen ska gå på banken som i 
höjden varierar mellan cirka 1,5 och 2,3 meter. Stabiliteten från den nya vägbreddningen är ej 
erforderlig och risk för skred finns om marken inte åtgärdas. Dessutom, på grund av den stora 
bankmäktigheten, behöver marken också åtgärdas av sättningsskäl för att utjämna differentiella 
sättningar mellan den befintliga vägen och den uppkommande vägbreddningen. Åtgärder som kan 
vara aktuella för att hantera problemet är; tryckbank mot vägslänten för att förbättra stabiliteten, 
förbelastning för att accelerera förekommande sättningar, kalkcementpelare för att förstärka den lösa 
leran och lastkompensation med lättfyllning.

Stabiliteten på bergsslänter bedöms som god varför endast sporadisk förstärkning kan komma att bli 
aktuella. Där sprängning och schaktning planeras att utföras, kommer bergskärningarna att ha 
maximala höjder mellan 0,5 – 3,5 meter. I de fall då skärningarna blir högre än en meter bör 
släntlutningen vara 5:1.
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5.2.2. Bebyggelse
Förutsättningar

Bebyggelsen i Tjuvkil består av en blandning mellan fritidshus och permanenta bostäder. Den största 
delen av bebyggelsen är lokaliserad nordöst om aktuell del av väg 168. Dock förekommer 
randbebyggelse utefter vägen längs stor del av hela sträckan. 

Kungälvs kommun använder begrepp som serviceort och grannby. Med serviceort menas en ort där 
förutsättningar ska skapas för exempelvis förskola/skola/fritidshem, bibliotek/skolbibliotek, 
distriktssköterska eller livsmedelsbutik m.m. Tjuvkil klassas som grannby som hör till serviceorten 
Marstrand som ligger cirka 8 km västerut. Serviceorten Kärna ligger på ungefär samma avstånd från 
Tjuvkil. 

Grannbyn Tjuvkil, dit bebyggelsen öster om Matskärsområdet inte räknas, har ca ett tusen invånare. 
På sikt bedöms att Tjuvkil utvecklas till en serviceort. En utveckling till serviceort kommer i första 
hand möjliggöras genom omvandling av fritidshus till permanentbostäder och genom utbyggnad av 
bostadsområden. 

Förskola är under uppförande. I övrigt saknar Tjuvkil service, skola, dagligvaruhandel och större 
verksamheter/arbetsplatser. Diskussioner förs för närvarande om att detaljplanera för handel.

Bebyggelsen i anslutning till vägområdet består främst av yngre bebyggelse. Här finns ombyggda 
sommarstugor anlagda från 1930–40-talen, en utveckling som fortgått fram till 1970–80-talen då 
större byggnader i form av åretruntbostäder uppförts. Många av de befintliga sommarstugorna har 
byggts om för åretruntboende. Flera av dessa områden har också förtätats med villabebyggelse under 
1990- och 2000-talet. Tjuvkil har följt en gängse utveckling i Sverige då ägare till jordbruksfastigheter 
ofta styckade av och sålde tomter på de obrukbara impedimenten för uppförandet av 
sommarstugebebyggelse. Tjuvkils ängar, ett område med bostäder som delvis är färdigbyggt, utgör en 
för Tjuvkil ny typ av bebyggelse genom att bebyggelsen till delar består av flerbostadshus samt har en 
nutida byggnadsstil, både arkitektoniskt och bebyggelsestruktur. 

Sommarstugebebyggelse i anslutning till vägområdet.
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Tjuvkils ängar, ett bebyggelseområde under framväxande. Ytterligare bostadsbebyggelse är under uppförande i området 
mellan vägen och den nya bebyggelsen.

Förändringar

Detaljplanen tillåter endast användning väg. Ingen bebyggelse tillkommer.

5.2.3. Dagvatten och VA
Förutsättningar

Dagvattenavledningen i utredningsområdet sker via markavrinning och diken och genom 
ledningssystem som har utlopp i Spaghamnsviken, Småtbåtshamnen vid Tjuvkilshuvud och vid 
Tjuvkileviken, sydväst om väg 168.

Området klassificeras inte som ett översvämningsriskområde enligt ”Stigande vatten” från 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vid större nederbörd kommer vatten avrinna till befintlig 
mark/dike och slutligen hamna i havet. Risken för översvämning till följd av skyfall bedöms därför att 
vara liten. 

Kommunen genomför för närvarande förprojektering av VA-ledningar på sträckan Vävra-Marstrand 
via Tjuvkil. 

Förändringar

Ett stort antal privata ledningsägares VA-anläggningar bedöms beröras av vägens breddning. Sex 
samfällighetsföreningar berörs. 

Den ökade volymen dagvatten som uppstår till följd av ökad areal hårdgjord yta, bedöms vara tämligen 
liten. Lösningar för dagvattenhantering inom utredningsområdet omfattar bland annat anläggning av 
dagvattenbrunnar, trummor, med mera. Detta säkerställs genom vägplanen.

5.2.4. El, tele, opto
Skanova och Kungälv energi är ägare till de ledningar som kan beröras av planerad vägutbyggnad. 



47/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Planbeskrivning antagande

Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-06-22

                                                       
                                                         26

5.3. Bevarandeintressen

5.3.1. Landskapskaraktär och kulturmiljö
Förutsättningar

När man beskriver landskapskaraktär (landskapsbild) kring en väg och där ombyggnad av vägmiljön 
är i fokus är det av betydelse att i görligaste mån beskriva landskapskaraktären utifrån två olika fokus: 

 Landskapet upplevt från ”var som helst” i landskapet (t ex de boendes upplevelse av 
landskapet)

 Landskapet upplevt från vägen (trafikantupplevelse). 

Trafikanter är, generellt sett, ofta personer som är på genomresa med bil och upplever därför 
landskapet endast från vägen. I aktuellt detaljplaneärende är trafikanterna inte bara biltrafikanter 
utan även cyklister och fotgängare inklusive personer som väntar på bussen, dvs till stor del personer 
bor i området. 

Trafikanter som närmar sig planområdet österifrån rör sig genom ett måttligt bebyggt jordbruks-
landskap utan påtagliga tecken på närheten till kusten. På den inledande sträckan genom planområdet 
löper vägen i kanten av den långsmala, öppna Gullbringa-dalgången innan trafikanten kommer fram 
till den kraftiga högersväng som kan betecknas som ”entrén” till Tjuvkil. I denna ”entré”, tydliggjord 
genom att bebyggelse med ens kantar vägens båda sidor, byter omgivningen kring vägen karaktär: 
härifrån är landskapet kring vägen mer slutet och präglas av närheten till havet, omgivningens 
småskalighet och sammanhängande bebyggelse längs nästan hela sträckan. Närheten till havet kan 
anas genom att växtligheten präglas av det kustnära läget: trädbestånden är lägre, ibland synbart 
formade av vinden, och här och var finns kala berghällar med inslag av ljung och enbuskage. Även 
bebyggelsen och dess karaktär med ett betydande inslag av fritidshus, skvallrar om närheten till havet. 
På den västligaste delsträckan är landskapet ett utpräglat kustlandskap. Det ger överlag ett kalare och 
kargare intryck och under de sista 400 meterna har man ögonkontakt med havet. 

Kring vägen finns bergiga höjdpartier med mellanliggande låglänta markområden där bebyggelsen 
företrädesvis är placerad. Variationen förstärks genom nivåskillnaderna, den mindre skalan och 
förekomsten av olika landskapselement som trädbryn och dungar.

På sträckan finns några platser som trafikanterna särskilt lägger märke till, lägger på minnet och 
därmed kan relatera till. Man kan kalla dessa platser/vägavsnitt för landmärken eller ”vägavsnitt med 
särskild karaktär”. 

- Ett av dessa vägavsnitt utgörs av den kraftiga krök som utgör Tjuvkils östra entré, passerar 
mellan Tjuvkils två äldsta gårdsmiljöer och därefter når fram till det vägskäl som kallas 
Tjuvkilsboden, dvs avtagsvägen mot Kärna. Se vidare nedan under rubriken ” ’Entré’ till 
Tjuvkil och vägskälet Tjuvkilsboden”.

- Ett annat vägavsnitt man som trafikant särskilt lägger märket till är planområdets andra 
vägskäl - Tjuvkils vägskäl – som även sammanfaller med den andra kraftiga kröken på väg 
168. 
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- Ytterligare ett vägavsnitt med särskild karaktär håller på att växa fram. Det är vägavsnittet då 
man kör förbi Tjuvkils ängars sammanhängande bebyggelse med flerbostadshus, en 
bebyggelse med mer modern och urban prägel och en storskalighet som kontrasterar mot 
övrig bebyggelse i Tjuvkil.

Dessa ”vägavsnitt med särskild karaktär” finns markerade i Figur 2 Planområde.

Väg 168 har inte moderniserats på många årtionden vilket bidrar till att understryka landskapets 
småskalighet. Nuvarande utformning är enkel, med få avvikande linjeelement som breddökningar, 
refuger eller extra körfält. Vägarna har ett lågt innehåll av teknik som stolpar, busskurer, 
skyddsanordningar som räcken etc. 

Bebyggelse längs vägen. I bakgrunden Tjuvkils vägskäl (avtagsvägen till Tjuvkils huvud). Avsaknad av vägren, räcken, 
svängfält, refuger, busshållplatser med ståyta och separat gång- och cykeväg bidrar till känslan av att vara på landet.

Utefter en fastighet på vägens södra sida strax öster om Tjuvkils vägskäl, finns vägsträckans enda 
bullerplank. Vidare har en jordvall uppförts på norra sidan av vägen på en plats mellan 
Toftebergsvägen och Äslingsvägen, oklart om den är avsedd som bullervall.

Bullerplank i naturfärgat trä strax öster om Tjuvkils vägskäl - det enda bullerplanket som finns längs aktuell vägsträcka. För 
trafikanterna utgör bullerplanket en visuell barriär – en ”vägg” - samtidigt som plankets karaktär präglar upplevelsen. 
Notera att markremsan (diket) mellan vägbana och skärm består av klippt gräs och att det förutom gräsytan inte finns 
några växter här, t ex buskar eller klätterväxter som klättrar på planket. Även från tomten utgör planket en visuell barriär 
men den ”förlorade utblicken” från tomten bedöms i detta fall inte vara negativ eftersom en skogklädd bergssluttning utgör 
visuell barriär omedelbart på andra sidan vägen samt att betraktaren ”slipper” se vägen och trafiken. (Foto: Google Maps)
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Bebyggelsen är i huvudsak lokaliserad till övergångszonerna mellan bergspartier och odlingsbar mark 
och är av varierande ålder. Stora delar av bebyggelsen är fritidshus. 

Omkringliggande miljö med odlingslandskap, bergsknallar och vegetation blandad med 
småhusbebyggelse ger i dagsläget en känsla av att färdas på landsbygden. Det ger i sin tur ett högt 
värde för regionen som helhet och i synnerhet för Marstrand och Kungälv som destinationer för 
besöks- och turistnäringen. Befintliga fastboende har också valt bostadsort i hög utsträckning på grund 
av den lantliga känslan på platsen och som dagens vägstandard lämnar sitt bidrag till.

Tjuvkils vägskäl, en mindre trafiksäker anläggning som åtgärdas genom vägplanen. (Källa: Google Earth).

För personer som befinner sig på platser ett stycke vid sidan av vägen, t ex i bostäder eller på 
bostadstomter, utgör vägen ett förhållandevis begränsat visuellt inslag i utblickarna. Vägen följer 
omgivningens topografi, den har skapat förhållandevis få skärningar och vägbankar och endast på ett 
kort vägavsnitt finns det en bullerskärm som skärmar av utblickarna.

    

Stenmurar längs vägens norra sida. 

I planområdets närhet finns varken något riksintresse för kulturmiljö eller något av kommunen 
utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
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Landskapet kring Tjuvkil är till stora delar likt 1800-talets landskap även om ny bebyggelse och nya 
vägar tillkommit. Landskapet i den välgjorda enskifteskartan från 1826 (figur 9 nedan) uppvisar stora 
likheter med dagens landskap även om en stor mängd bebyggelse har tillkommit liksom nya vägar. 

Utmarker, ägogränser och stenmurar

På kartan från 1826 redovisas bl a åkermark, utmarker, betesmarker, ägogränser, vägar och 
byggnader. Vägsträckans västra del passerar genom det som tidigare utgjorde Tjuvkils bys ”kohage”. 
Där utmarken är indelad med ägogränser kan dessa sammanfalla med de stengärdesgårdar som korsar 
dagens väg 168 på ett antal ställen. Som lämningar från områdets agrara historia har dessa 
stengärdesgårdar ett kulturhistoriskt värde. 

Längs långa sträckor av vägen syns även andra, lägre stengärdesgårdar som löper längs vägkanten. 
Åldern på dessa är svårbedömd men de är troligen samtida med respektive vägsträckning, se figur 9. 
Det finns också äldre terrasseringsmurar av bearbetad gråsten som avgränsar tomter ut mot vägen. 
Alla dessa murar av olika slag är starka karaktärsbärare och värdefulla inslag i trafikantupplevelsen. 
Det finns ett stenbrott för glimmerskiffer vid Tjuvkils huvud som fortfarande är i drift. Flera av 
murarna, liksom husgrunder m m är byggda av detta karaktäristiska stenmaterial. 

Stengärdesgårdar längs den västra delen av vägsträckan, är troligen samtida med vägen som invigdes 1940.

Bebyggelse och vägar

Bebyggelsen i anslutning till vägområdet består främst av yngre bebyggelse men det finns även 
bebyggelsemiljöer med kulturhistoriska värden. 
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Figur 9. Enskifteskartan från 1826. På kartan har lagts in ungefärliga lägen för dagens större vägar. Som framgår av kartan 
fanns alltså, vid denna tid, vägen från Kungälv till Tjuvkils huvud liksom vägen till dåvarande Tjuvkils by, dvs ansamlingen 
hus i bildens mitt. Vägskälet där vägarna från Kungälv, Tjuvkils huvud och Tjuvkils by strålade samman är samma plats som 
dagens korsning benämnd Tjuvkilsboden. På sträckan från Gullbringadalgången/Tjuvkilsboden och upp till Tjuvkils huvud via 
Tjuvkils vägskäl, har – som framgår av kartan – dagens väg samma sträckning bortsett från kurvrätningar. Aktuell väg på 
denna sträcka byggdes på 1930-talet. Väg 168 på sträckan från Tjuvkils vägskäl och västerut invigdes 1940 och hade ingen 
föregångare. Väg 570, vägen som leder till Kärna, fick på sträckan närmast Tjuvkilsboden ny sträckning på 1960-talet. I 
ägogränserna som syns på kartan finns, i varierad omfattning, gamla stenmurar.

Som framgår av enskifteskartan från 1826 låg Tjuvkils by vid denna tid koncentrerad till den södra 
bergsfoten på ett berg som kantar Tjuvkilebäckens vida och uppodlade dalgång, mellan nuvarande väg 
168 och väg 612. Här ligger idag gården Mellangård och utefter vägen dit ligger Norgård m fl gårdar. 
Vägen till Mellangård är densamma som 1826 års väg till Tjuvkils by.

Av 1826 års karta framgår också att vägen från Kungälvshållet och fram till Tjuvkils huvud, hade 
samma sträckning som den har idag, dvs väg 168 fram till Tjuvkils vägskäl och därefter väg 612 till 
Tjuvkils huvud. Samma vägsträcka redovisas även på kartmaterial från slutet av 1700-talet. Troligen är 
vägsträckan mycket gammal och hör samman med verksamheten som under lång tid funnits vid 
Tjuvkils huvud. Fiskeläge, färjeläge och gästgiveri är några av de historiska verksamheter som varit 
aktuella vid Tjuvkils huvud. Vid Tjuvkils huvud finns även en fornborg vilket förstärker platsens 
historiska kontinuitet. Dagens rätade väg byggdes under 1930-talet.

Väg 168 från Tjuvkils vägskäl och västerut invigdes 1940. Fram till 1940 gick trafiken till Marstrand via 
färja från Tjuvkils huvud. 

Längs vägen från Kungälvshållet och fram till Tjuvkils huvud fanns år 1826 endast ett begränsat antal 
spridda byggnader, främst i närheten av Tjuvkils huvud.

Enskilda småskaliga kulturmiljöobjekt 

Inom planområdet finns ingen fornlämning men en fornlämning (L1959:3749) i form av en färdväg 
(vägbank) angränsar till planområdet längst i öster. Färdvägen följer bergskanten i norr och löper i 
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söder utmed det som historiskt varit åkerkant. Färdvägen är en del av den gamla landsvägen mellan 
Kungälv och Marstrand och återfinns i äldre kartmaterial från 1600-talet.

Objekt i fornlämningsregistret. Rött streck markerar äldre färdväg (L1959:3749). Blått streck är planens östra gräns.

I övrigt finns en s. k. övrig kulturhistorisk lämning (L1968:196) just utanför plangränsen. Det är ett 
vägmärke i sten intill vägens västra sida söder om vägkorsningen mellan väg 168 och väg 570 
(Tjuvkilsboden). Stenen har förmodligen, enligt Riksantikvarieämbetet, flyttats från en plats intill 
vägskälet. Se vidare nedan under rubriken ” ’Entré’ till Tjuvkil och vägskälet Tjuvkilsboden”.

Strax norr om Stenskärsvägen, vid 2/430, finns en kringmurad källa på nära avstånd till vägen.

  

Gammal kringmurad källa helt nära vägens norra sida, strax norr om Stenskärsvägen. Muren, som utgörs av en kallmur, ser 
ut att bestå av glimmerskiffer, dvs den typ av stenmaterial som än idag bryts vid Tjuvkils huvud. 

Innan 1940 gick all vägtrafik till Marstrand via Tjuvkils huvuds hamn. Tjuvkils huvud och den korta 
vägen som leder fram dit (väg 612) är därför kulturhistoriskt intressant. Det innebär också att Tjuvkils 
vägskäl utgör en plats med kulturhistoriska värden, en plats som annonserar vägen fram till den 
tidigare så viktiga hamnen.

”Entré Tjuvkil” och vägskälet Tjuvkilsboden – ett koncentrat av kulturhistoriska värden

Ett vägavsnitt hyser ett koncentrat av kulturhistoriska värden och värdefull landskapskaraktär.  Det är 
det vägavsnitt som i Figur 2 Planområde utgör ”Entré till Tjuvkil” (omedelbart norr om den skarpa 
vägkröken) resp vägskälet Tjuvkilsboden.

  

Utsnitt ur Figur 2 med läget för ”Entré Tjuvkil” och vägskälet Tjuvkilsboden.
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Fram till 1940 fanns det endast ett vägskäl av betydelse i Tjuvkilsområdet och det var samma vägskäl 
som fanns 1829 (se karta 9) där de tre vägarna ledde till Kungälv, Tjuvkils huvud resp Kornhall via 
Tjuvkils by och Kärna. Samma vägskäl finns även på ännu äldre kartor.

I anslutning denna korsning finns än idag ett vägmärke i sten (övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ 
Lycke 116:1) med markeringarna KORNHALL, TJUFKIL och KUNGÄLV tillsammans med 
hänvisningspilar ristade i stenen. Vägmärket är flyttat från sin ursprungliga plats öster om vägen, vid 
Matskärsvägen/Truskärsvägen (se figur 11), till en trädgård väster om vägen, just utanför 
planområdets gräns. 

     Figur 10. Lämningen Lycke 116:1. Ett vägmärke av sten.

På 1960-talet gavs väg 570 en ny sträckning söder om Tjuvkils by men platsen för själva korsningen är 
bevarad sedan åtminstone tidigt 1800-tal. Vid vägskälet för väg 168 och väg 570 finns på östra sidan av 
väg 168, söder om Matskärsvägen/Truskärsvägen, ett bostadshus som fram till 1970-talet var en 
handelsbod. Därför benämns området kring detta vägskäl än idag Tjuvkilsboden, bl a heter 
busshållplatserna vid detta vägskäl Tjuvkilsboden, trots att verksamheten sedan länge upphört. På så 
vis hålls historien vid liv.

Figur 11. Tjuvkilsboden år 1971. På bilden ses byggnaden Tjuvkilsboden medan den ännu fungerade som butik. 
Idag är byggnaden ett bostadshus. Där de parallellt gående vägarna Matskärsvägen och Truskärsvägen ansluter 
till Marstrandsvägen, snett framför butiken, ses vägmärket (RAÄ Lycke 116:1) i dess ursprungliga placering. (Foto 
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Bohusläns museum). År 2020 byggdes vägarna Matskärsvägen och Truskärsvägen om så att endast 
Matskärsvägen ansluter till väg 168.

Som framgår av kartan från 1826 (figur 9) låg det, söder om vägskälet, byggnader på vägens västra 
sida. Byggnader i samma läge som dessa byggnader bildar idag, tillsammans med byggnader på andra 
sidan väg 168, den äldsta bebyggelsemiljön utefter planområdet. Det är denna bebyggelse som, 
tillsammans med själva vägkröken, utgör ”Entré Tjuvkil”. 

På fastigheten öster om vägen finns ett äldre bostadshus, en äldre ekonomibyggnad, en jordkällare och 
en stengärdesgård. På motsatta sidan av vägen finns bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader. 
De har ursprungligen utgjort soldattorp till gårdarna Kroken och Nordgård. De två äldre f.d. 
soldattorpen utgör en intressant del i den historiska struktur som bildas av Tjuvkils bys skiftade och 
oskiftade bebyggelse. Som ett dokument över bystrukturer där soldattorpen var en viktig del är 
byggnaderna kulturhistoriskt intressanta. 

”Entré Tjuvkil” sedd från norr dvs när trafikanten är på väg att lämna Tjuvkil. Byggnaderna har en äldre karaktär och det 
täta avståndet mellan byggnaderna på ömse sidor av vägen skapar en ”port” till Tjuvkil. I bakgrunden ses den skarpa kurva 
som (efter en lång raksträcka) ytterligare bidrar till att trafikanterna på väg i riktning mot Marstrand, särskilt lägger detta 
vägavsnitt på minnet. Sammanfattningsvis utgör ”Entré Tjuvkil” tillsammans med intilliggande vägskälet Tjuvkilsboden en 
referenspunkt på sträckan Kungälv-Marstrand för alla trafikanter. 

 

Östra sidan av ”entrén” till Tjuvkil. Jordkällaren och ekonomibyggnaden.



47/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Planbeskrivning antagande

Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-06-22

                                                       
                                                         34

 

Västra sidan av ”entrén” till Tjuvkil. Äldre fastighet med soldattorp som hört till gårdarna Kroken och Nordgården. Vägen 
går omedelbart till vänster om bilden och bostadshusets gavel vetter mot vägen.

I vägkorsningens nordvästra kvadrant finns en äldre stengärdesgård med tillhörande grindstolpar av 
natursten som ingärdar en äldre hagmark, se nedanstående foto. Dessa lämningar bedöms som äldre 
och utgör lämningar efter områdets agrara verksamhet. 

Igenväxande betesmark i Tjuvkilsbodens nordvästra kvadrant. Notera grindstolpar i sten som sticker upp ur det höga gräset 
i tillfarten in till betesmarken. Betesmarken kantas av en stengärdesgård men pga höga örter och buskar syns den inte på 
fotot. Betesmarken utgör Naturvärdesobjekt 2 i figur 13. Vägkorsningen Tjuvkilsboden är där bilarna ses i bilden. (Google 
Maps)

Sammanfattningsvis utgör hela miljön från kraftiga vägkröken/”Entré till Tjuvkil” fram till vägskälet 
Tjuvkilsboden en karaktärsrik miljö av betydelse för Tjuvkils kulturhistoria och identitet.

Förändringar

En generell och påtaglig förändring är att det s k vägrummet blir bredare jämfört med dagens 
småskaliga och lantligt präglade vägrum. Intrycket av asfaltbelagda ytor blir mer påtagligt genom 
tillkomsten av gång- och cykelbanan. Vägbana och GC-bana ska åtskiljas med antingen ett räcke eller 
ett s k GCM-kantstöd. Sträckor med GCM-stöd respektive räcke ger vägrummet olika karaktär. 

Störst förändring uppstår på avsnitt med bullerskärmar. Placering och val av utformning på 
bullerskärmarna är av stor betydelse för Tjuvkils karaktär. Förslag på placering av 
bullerskyddsskärmar redovisas i 5.4.5 Buller och vibrationer. Ambitionen är att utformning sker i 
samarbete mellan kommunen och Trafikverket. 
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Fornlämning

Fornlämningen L1959:3749 (den äldre färdvägen i detaljplanens östra ände) med omgivande fornläm-
ningsområde omfattas av skydd enligt kulturmiljölagens bestämmelser. Fornlämningen ligger just 
utanför plangränsen men åtgärder kommer dock att göra intrång inom lämningens fornlämnings-
område. Trafikverket kommer därför att lämna en tillståndsansökan om ingrepp i fornlämningsmiljö 
till länsstyrelsen. Därmed säkerställs att fornlämningens värden beaktas på ett korrekt sätt.

”Entré Tjuvkil” och vägskälet Tjuvkilsboden

På vägavsnittet förbi ”Entré Tjuvkil”/Tjuvkilsboden finns det anledning att visa särskild omsorg vid 
utformning av vägmiljön, bl a med hänsyn till att vägskälet är flera hundra år gammalt.

Tjuvkils vägskäl

Tjuvkils vägskäl, d.v.s. T-korsningen med vägen som leder till Tjuvkils huvud (Hamnvägen, väg 612) 
är, vid sidan av vägsträckan ”Entré Tjuvkil/Tjuvkilsboden”, den andra platsen i planområdet som vid 
utformning bör ägnas särskild eftertanke och omsorg. Vid ombyggnaden av vägkorsningen skapas en 
restyta som exponeras ”rakt föröver” mot bilister och cyklister som färdas i riktning mot Marstrand, se 
foto nedan. Denna odefinierade restyta behöver ges ett innehåll. Vilket innehåll den ges avgörs i 
projekteringsskedet.

Utsnitt ur illustrationskarta i vägplanen. Restytan består av den gröna överkryssade ytan mellan GC-väg och 
enskild väg. Restytan har en avsmalning på mitten och kan därför sägas bestå av en östlig och en västlig yta. 
Den östra ytan ligger i förlängningen av den enskilda vägen och Hamngatans raksträcka. Det är denna yta som 
främst exponeras mot bilisterna som kör i riktning mot Marstrand, något som framgår av nedanstående foto. 
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Tjuvkils vägskäl sedd av trafikant i riktning mot Marstrand. Ytan inringad med rosa linje är den restyta som
redovisas på ovanstående kartutsnitt i vägplan. Den östra delen av restytan (närmast kameran) är den yta som
främst är exponerad mot bilisterna (det är raksträcka fram till denna punkt). Denna väl exponerade restyta
behöver ges någon form av innehåll men då inte på ett sätt som kan störa bilförare eller på annat sätt utgöra en

säkerhetsrisk.

5.3.2. Naturmiljö

Förutsättningar

Naturmiljön i planområdet består främst av sprängda berg, jordbruksmark och trädgårdar, även en
mindre del skog och äldre betesmark. Det finns flera partier med block, berg, och enstaka trädgrupper
och buskmarker. Träd och buskar utgörs främst av björk, en, och nypon med inslag av tall, ek och asp.
Majoriteten av träden är unga. På sina ställen blir markerna torrare där mer artrika ängar uppträder.

Riksintressen och områdesskydd
Längs kungälvskusten finns ett storskaligt riksintresse för naturvård, Hakefjorden-Marstrandsfjorden-
Sälöfjorden, se figur 12. Tjuvkil utgör ett ”hål” i detta riksintresse varför endast den västligaste
respektive den östligaste delen av r iksintresset berörs av vägplanen/ detaljplanen. Gränsen för detta
storskaliga riksintresse ska betraktas som mycket ungefärlig.
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Figur 12. Riksintressen och skyddade områden.

Ett riksintresse för friluftsliv sträcker sig från Lysekil och söderut till Göteborgs norra skärgård. 
Planområdets västligaste 500 meter ligger inom riksintresset.

Hela Bohusläns kust är utsett till område av riksintresse för högexploaterad kust. Hela planområdet 
omfattas av detta riksintresse. Riksintresseskyddet som gäller för särskilda kustområden runt Sverige 
innebär att mark och vatten endast får användas på ett sätt som inte påtagligt skadar de samlade 
natur- och kulturvärdena inom området. Som karaktärsdrag för intresset ingår också att det är ett 
särskilt attraktivt besöksmål för olika grupper av människor på just på grund av sina högklassiga, 
samlade värden. De sammanfattade värdena för området Bohusläns kust består bland annat av 
ursprunglighet, närhet till områden med många människor, förutsättningar för det rörligt friluftsliv, 
rekreationsmiljöer, samt högklassiga fornlämningsmiljöer och äldre bebyggelser. Kombinationen av de 
olika förutsättningarna bidrar till det höga värdet. 

Väster om Tjuvkil och öster om Instön ligger Nordöns naturreservat. Naturreservatet syftar till att 
värna om de grunda vattenområdena runt Nordön. Detaljplanens ände (västra gräns) tangerar 
naturreservatets gräns.

Kustremsan i västligaste delen av planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna, se Figur 12. 
Syfte med strandskydd är att bevara allmänhetens friluftsliv samt att bevara land- och vattenområden 
för att de är biologiskt värdefulla. 

Biotopskyddsområden är en form av områdesskydd som används för att skydda små mark- och 
vattenområden som har särskilt stora värden för djur- och växtarter. I aktuell vägplan har Trafikverket 
identifierat 14 biotopskyddade objekt som berörs. Trafikverket har haft samråd med Länsstyrelsen för 
att definiera vilka objekt som ska hanteras som skyddade. De identifierade objekten består av elva 
stenmurar, ett dike och två alléer.
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Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering utfördes i augusti 2016, inventeringen har genomförts enligt standarden 
för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014 med tillägg om generellt biotopskydd, detaljerad 
redovisning av artförekomst och fördjupad artinventering med avseende på rödlistade och fridlysta 
arter. Inventeringen har utförts med fältinventering detaljeringsgrad detalj.

Inventeringsområdet består mestadels av starkt kultiverade marker så som trädgårdar och åkrar där 
stora delar är kraftigt påverkade av bebyggelse och exploatering och har låga naturvärden. Tre 
naturvärdesobjekt (NVO) identifierades under inventeringen, samtliga med den lägsta 
naturvärdesklassen 4, visst värde.

Figur 13. Naturvärden i området kring planområdet. Naturvärdesobjekt 1 (NVO 1) är svår att se på kartbilden men ligger 
under detaljplanens östra gränsmarkering (d v s vid 3/380).

NVO 1 består av en artrik vägkant med kärlväxter som Jungfru Marie nycklar med inslag av 
hävdgynnade arter. Dessa är ett viktigt element som nektarresurs för insekter. Det havsnära läget gör 
att vägkanterna sammantaget hyser en lång rad olika växter men bara i små fläckar vilket ger mindre 
gynnsamma förutsättningar.

NVO 2 består av en igenväxande betesmark med utbredda snår av nypon och sötbjörnbär. De 
betesgynnade växterna som funnits i betesmarken har i stort sett försvunnit men fåtalet tuvor kvarstår. 
Ängen utgör en viktig pollen- och nektarresurs för insekter framförallt under försommaren. Objektet 
är även inventerad som ängs- och betesmark, läs vidare nedan.

NVO 3 består av en fuktäng med som korsas av ett grävs dike (Bäck A). Östra delarna av objektet är 
tätare med videbuskage. Ängen är en viktig pollen- och nektarresurs för insekter, främst under 
sensommaren.

Både NVO 2 och 3 består av ängs- och betesmark utan aktiv hävd, med pågående igenväxning.
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Rödlistade och skyddade arter
Rödlistning är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisker och baseras här 
efter Rödlistan utgiven 2015 av Artdatabanken. I Artportalen har enstaka registreringar av rödlistade 
arter gjorts i närområdet mellan år 2000 och 2020 (ArtDatabanken 2020). De arter som finns 
registrerade inom planområdet består av skogsalm, ask, falkbjörnbär, samt ett par förbiflygande 
fågelarter.

Det rödlistade falkbjörnbäret med rödlisteklassning sårbar, VU, noterades även under 
naturvärdesinventeringen, se Figur 13 ovan.

Inga skyddade arter har identifierats inom området under de inventeringar som gjorts i arbetet med 
vägplanen/detaljplanen. 

Artrika vägkanter
I en inventering av artrika vägkanter utförd av Trafikverket har en vägkant identifierats i sydöst, norr 
om väg 168. Anslutande del av vägkanten togs upp i naturvärdesinventeringen som genomfördes 2016 
som NVO 1 och klassades då till naturvärdesklass 4, visst naturvärde. Endast en mindre del av 
sträckan omfattas av planområdet.

Värdefullt odlingslandskap
Planområdet berör norra delen av ett större område på 140 hektar som av Länsstyrelsen är utpekat 
som ett regionalt värdefullt odlingslandskap (82-07 Tjuvkils by Tjuvkilsboden Kristiansborg). 
Området är beläget söder väg 168, se Figur 13. Enligt information från naturvärdesinventeringen är 
stora delar av odlingslandskapet som berörs av planområdet, d.v.s. en smal landremsa längs vägens 
södra sida, igenväxande och utan tecken av pågående hävd.

Ängs- och hagmark
Planen berör ett område som är utpekat som regionalt värdefulla ängs- och hagmark. Det ligger vid 
korsningen Tjuvkilsboden. Den inventerades senast 2018 och består av 0,7 hektar mark. Området 
beskrevs då som ohävdat under en längre tid men bedömdes som restaurerbart då större delen var 
mager. I området finns blodrot, bergsyra, rotfibbla och ljung samt yngre träd av bland annat ask 
lämpliga för hamling. Tidigare inventering med artrika silikatgräsmarker och fuktängar. Området 
inhägnas av en stenmur. Negativ påverkan främst av björnbär, björksly och bladvass. Betesmarken är 
klassad till höga naturvärden av Kungälvs kommun. Del av området upptogs i 
naturvärdesinventeringen som NVO 2.

Lövskogsinventering
I planområdets östra ände ligger Ändeberget med sydsluttningar vilka har inventerats som värdefull 
lövskog av länsstyrelsen 1990, se Figur 13. I området finns klen till grov mogen ek och bok med 
växlande dominans. Där planen berör området består markerna av berg i dagen och framförallt tall. 
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Till vänster: Buskrika torra hällmarker längs vägen. Till höger: Dike och stenmur som är biotopskyddade.

Vattendrag
Det finns tre mindre vattendrag inom vägplaneområdet. Inget av vattendragen finns upptagna i det 
nationella vatteninformationssystemet (VISS). I Figur 2 Planområde benämns den bäcken som 
avvattnar Gullbringadalgången Tjuvkilebäcken medan bäcken som korsar vägen vid Tjuvkils vägskäl 
benämns Tjuvkilshuvudbäcken. I väster korsar en mindre bäck vägen vid Toftebergsvägen/Grenvägen. 

De två förstnämnda bäckarna ingår helt eller delvis i markavvattningsföretag. De har också varit 
föremål för inventeringar vilka visat på måttliga värden. Inget av vattendragen omfattas av 
miljökvalitetsnormer men de avrinner till Sälö fjord respektive Älgöfjorden som omfattas av 
normerna.

Samtliga vattendrag bedöms vara biotopskyddade i del av sina sträckningar.

Förändringar

Riksintresse för naturvård: Riksintresset för naturvården berörs i vägens östra och västra delar. 
Åtgärder inom riksintresset berör främst bergiga partier, i väst mot kustremsan och i öst i skogiga 
branter. De områden som tas upp i intressets värdebeskrivning berörs inte av åtgärderna. Det mycket 
begränsade intrånget i riksintresseområdet bedöms ge mycket liten negativ konsekvens.

Generellt biotopskydd: De biotopskyddsobjekt som kommer att påverkas av vägplanen/detaljplanen 
redovisas på vägplanens plankarta och de finns även beskrivna i vägplanens planbeskrivning. På 
vägplanens illustrationskarta redovisas kompensationsåtgärder för de biotopskydd som påverkas. 
Samtliga biotopskyddade stenmurar som behöver flyttas föreslås återuppbyggas i ny vägkant eller 
slänt. För de vattendrag som påverkas kommer trummorna att utformas så att de inte utgör 
vandringshinder. Kommunen bedömer att Trafikverkets förslag till åtgärder är tillräckligt. Detta 
säkerställs via vägplanen.

Strandskydd: Strandskydd för mark som fortsatt ska vara allemansrättsligt tillgänglig, t.ex. väg eller 
gata, behöver inte upphävas. 

Värdefullt odlingslandskap: Ett storskaligt objekt gällande värdefullt odlingslandskap följer vägens 
södra kant i hela dess sträckning, se figur 13. Åtgärder sker främst på norra sidan av vägen. 
Sammanfattningsvis blir påverkan mycket liten.
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Naturvärdesobjekt enligt standardiserad naturvärdesinventering: 
- Visst intrång i Naturvärdesobjekt 1 (naturvärdesklass 4) i detaljplanens östra ände. Endast 

västra änden av naturvärdesobjektet berörs eftersom detaljplanen inte sträcker sig längre. 
- En mindre del av Naturvärdesobjekt 2 påverkas. De arter som beskrivs påverkas 

marginellt eller inte alls.
- Visst intrång i Naturvärdesobjekt 3 (naturvärdesklass 4) i detaljplanens västra del kan 

uppkomma till följd av uppförande av bullerskyddsskärm. 

Rödlistade arter: De två bestånden av rödlistade falkbjörnbär grävs upp med rotvänliga metoder inför 
vägombyggnaden och återplanteras därefter på lämplig plats. 

Vattendrag: Nya trummor i vattendragen Tjuvkilebäcken och Tjuvkilshuvudbäcken utformas så att de 
inte utgör vandringshinder. För att förebygga att en olycka med farligt gods ger stora konsekvenser för 
bäckarna och i grundområdena där bäckarna har sitt utlopp, förordas att skyddsåtgärder vidtas såsom 
fördröjningsåtgärder.

5.3.3. Rekreation och friluftsliv
Ett riksintresseområde för friluftsliv sträcker sig från Lysekil och söderut till Göteborgs norra skärgård 
och över västra delen av planområdet, se figur 13. Området har bedömts ha särskilt goda 
förutsättningar för friluftsaktiviteter med möjlighet till bland annat vandring, promenader, bad, båtliv, 
fritidsfiske och naturupplevelser. Som framgår av figur 13 ligger en mycket kort sträcka av 
planområdet inom riksintresset.

Inga friluftsområden finns utpekade i planområdets omgivningar. Det finns dock goda möjligheter att 
utöva friluftsliv i vägens närhet, framför allt längs kusten. 

Generellt sett har kusten en särskild betydelse för friluftslivet och är en stor attraktionskraft för 
besökare (Kungälv kommun, 2011). Kommunens fritidsbebyggelse finns i huvudsak utmed kusten. 
Kustremsan mot Marstrand i väster utgör riksintresse för friluftslivet och berörs av planområdet. 
Området kring detaljplanen omnämns inte i kommunens parkplan eller naturvård- och 
friluftslivsplan. Det finns områden inom Tjuvkil med stor betydelse för friluftslivet och utmed kusten 
är områdena särskilt värdefulla. Särskilt norra delen ger möjlighet till bad dit man når via mindre 
stigar. Vid Tjuvkils huvud finns en fornborg samt en båthamn med en kiosk som är öppen sommartid. 
För boende i Tjuvkil finns idag inga gång- och cykelvägar utmed väg 168 som kan användas för att nå 
avfartsvägar till badplatser eller för andra friluftsaktiviteter. 

Förändringar

Gång- och cykelvägen innebär ett nödvändigt steg för att uppnå målet att skapa en cykelväg hela vägen 
mellan Kungälv och Marstrand. När hela denna cykelled är färdig utgör denna en attraktion för 
friluftslivet på nationell/internationell nivå. För riksintressets del bedöms konsekvenserna vara i 
huvudsak positiva.

Åtgärden att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 168 innebär förbättrade möjligheter för boende 
att säkert ta sig utmed vägen inom Tjuvkil, till havet, småbåtshamnen och Marstrand. Planerade 
passager underlättar för boende att korsa vägen för att nå badplatser och andra områden som används 
för rekreation och friluftsliv.
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5.4. Miljö och hälsa

5.4.1. Föroreningar
Förutsättningar

Enligt Länsstyrelsens stöd för potentiellt förorenade områden finns inga registrerade verksamheter i 
vägsträckans närområde.

5.4.2. Risker farligt gods
Förutsättningar

Det finns inga restriktioner för farligt gods på den aktuella sträckan av väg 168 men det är inte heller 
en rekommenderad väg för farligt gods enligt Trafikverkets Nationella vägdatabas. De transporter med 
farligt gods som troligtvis sker på väg 168 genom Tjuvkil är transporter med bränsle (t.ex. bensin, 
diesel, propan) till bensinstationer och oljeeldade pannor i fastigheter väster om Tjuvkil ut till 
Marstrand. Förekomsten av transporter med farligt gods på väg 168 bedöms som begränsade. 

Förändringar

Risk för förekomst av olycka med farligt gods minskar i och med att trafiksäkerheten höjs.

5.4.3. Grundvatten
Förutsättningar

Tillgången på grundvatten i Tjuvkil är begränsad (SGU). Grundvattenkvaliteten kännetecknas av en 
blandning av förhållandevis dålig kvalitet med hög salthalt, omväxlande med sött vatten av god 
kvalitet. I vägutredningen beskrivs att grundvatten förekommer i berggrundens system av öppna 
sprickor samt i vattenförande jordlager som främst utgörs av morän som återfinns ovan berg. 
Moränen täcks i dalgångar av lera. 

Grundvattnet i infiltrationsområdet bedöms vara störningskänsligt både när det gäller tillgång och 
kvalitet. Allmänna vattentäkter finns inte området. Däremot finns en samfälld brunn som försörjer ett 
femtiotal fastigheter. Några fastigheter har gemensamt avloppsreningsverk.  

Förändringar

Grundvattnet påverkas inte av åtgärderna.

5.4.4. Jordbruk och djurhållning
Förutsättningar

I översiktsplanen för Kungälvs kommun anges att visionen för jordbruksmark som grundprincip är att 
den inte ska användas för ny bebyggelse, men för att främja en utveckling av tätorterna kan tätortsnära 
jordbruksmark behöva tas i anspråk. Endast i liten utsträckning angränsar väg 168 till jordbruksmark.

Förändringar

På en ca 50 meter lång sträcka vid Dammkärrsvägen uppstår ett mindre intrång i jordbruksmark till 
följd av anläggandet av en busshållplats. 
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5.4.5. Buller och vibrationer
Boende i närhet av väg kan uppleva störning av buller från vägtrafiken. I Sverige används två 
störningsmått för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses 
en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett 
dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en 
lastbilspassage. 

De riktvärden för bullerskyddsåtgärder som Trafikverket följer är indelade utifrån de tre olika 
planeringsfallen befintlig miljö, väsentlig ombyggnad och nybyggnad av väg. Detta projekt har av 
Trafikverket klassificerats som en väsentlig ombyggnad. Själva utbyggnaden av vägen, med hållplatser, 
cykelbana etc har inte utgjort kriterium i bedömningen. Istället är det den framtida förväntade 
ökningen av trafik och därtill hörande buller som påverkat bedömningen. Vid väsentlig ombyggnad 
tillämpas nedan angivna riktvärden vilka anges i Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 och 
sammanfaller med infrastrukturpropositionens (1996/97:53) långsiktiga mål. Vid tillämpningen ska 
hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusvärdena inte kan 
klaras för ett bostadshus prioriteras att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte överskrids.

Ekvivalent ljudnivå 
inomhus dBA

Ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid fasad dBA

Maximal ljudnivå 
inomhus dBA

Maximal ljudnivå 
utomhus dBA

30 55 45* 70**

Riktvärden för bullerskyddsåtgärder. *Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger nattetid (22.00-06.00) i 
bostadsrum. **Vid uteplats i anslutning till bostad.

Bullerberäkningar för nuläge (trafiksiffror år 2017), nollalternativ 2040 och utbyggnadsalternativ 
2040 har genomförts av Trafikverket. Förslag på bullerskyddsåtgärder i form av skärmar längs vägen 
har också tagits fram av Trafikverket. Dessa utgör preliminära förslag. För de bostäder där riktvärdena 
för trafikbuller inte klaras med de föreslagna vägnära bullerskyddskärmarna kan fastighetsnära 
åtgärder i form av fasadåtgärder, lokala skärmar samt skyddade uteplatser bli aktuella.

I nuläget beräknas trafikbuller från statlig infrastruktur i studieområdet (väg 168, väg 570 och väg 612) 
orsaka överskridanden av dygnsekvivalent ljudnivå 55 dBA utomhus vid fasad vid 33 bostadshus 
belägna på 31 fastigheter. De mest utsatta bostadshusen exponeras för dygnsekvivalent ljudnivå 62 
dBA och maximala ljudnivåer inom 76-78 dBA enligt beräkningarna. 

För nollalternativet beräknas 73 bostadshus belägna på 66 fastigheter att bli utsatta för dygnsekviva-
lenta ljudnivåer utomhus vid fasad över 55 dBA i studieområdet. Bullerpåverkan från ökad trafik på 
vägarna ger 3-5 dBA högre ljudnivåer vid fasad jämfört med nuläget. De mest utsatta bostadshusen 
exponeras för dygnsekvivalent ljudnivå inom 66-67 dBA och maximala ljudnivåer nattetid (22-06) 
inom 80-83 dBA enligt beräkningarna.

I utredningsarbetet har en vibrationsanalys genomförts. Analysen visar att inga av de analyserade 
fastigheterna kommer att få en försämring avseende vibrationer eller få komfortstörande vibrationer 
från utbyggnaden av väg 168.
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Förändringar

Med föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar beräknas 52 hus belägna på 50 
fastigheter överstiga dygnsekvivalent 55 dBA utomhus vid fasaden. Reduceringen av antalet 
bullerstörda hus jämfört med nollalternativet beror delvis på att skyltad hastighet har sänkts 
permanent (året runt) till 50 km/h på den centrala sträckan. Bostadsnära åtgärder i form av 
fasadåtgärder, lokala skärmar samt skyddade uteplatser som kan bli aktuella där vägnära skärm inte 
föreslås, redovisas på vägplanens plankartor. Utrymme för bullerskärmar ryms inom detaljplanens 
planbestämmelsen VÄG.  Trafikverket som väghållare ansvarar för åtgärderna. Kommunen bedömer 
att Trafikverkets åtgärder är tillräckliga.

Förslag till lokalisering av bullerskyddsskärmar
I nedanstående figurer redovisas förslag till lokalisering av bullerskyddsskärmar. Bilderna är hämtade 
ur vägplanens granskningshandling. 

 

Föreslagen bullerskyddsskärm vid Spaghamnsvägen. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.

Föreslagen bullerskyddsskärm öster om Toftebergsvägens/Grenvägens anslutning till väg 168. Längd 214 m, 
höjd 2 m. Genomsiktlig skärm på vissa avsnitt. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.
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Förslag att förlänga befintlig bullerskyddsskärm öster om Tjuvkils vägskäl. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.

  

Korsningen Tjuvkilsboden. Förslag till två bullerskyddsskärmar. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.

5.4.6. Luft
Förutsättningar

Föroreningar som påverkar luftkvaliteten kommer från både avgaser och partiklar och kan ha en 
negativ inverkan på människors hälsa och på miljön. De miljökrav som finns för luftkvalitet i Sverige 
regleras av både nationell lagstiftning och EU-lagar som begränsar mängden föroreningar som får 
släppas ut. Miljökvalitetsnormerna omfattar gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon. 

Luftkvalitetsmätningar har inte utförts i Tjuvkil. Istället har jämförelser gjorts med halten partiklar 
och kvävedioxid uppmätta i ett antal andra svenska städer på gator med varierande förutsättningar 
och trafikflöden. Jämförelserna har skett med sommartrafiken på väg 168 vilken ligger på cirka 8 000 
ÅDT fordon/dygn. Slutsats i dessa jämförelser är att miljökvalitetsnormerna för partiklar och 
kvävedioxid inte överskrids i Tjuvkil.

Förändringar

Biltrafikmängderna förväntas inte ändras till följd av utbyggnaden. En generell nationell trafikökning 
är dock sannolik. I Tjuvkil bedöms att detta inte kommer att leda till att miljökvalitetsnormerna för 
partiklar och kvävedioxid överskrids.

5.4.7. Barriärer, tillgänglighet och sociala aspekter
Förutsättningar

Väg 168 utgör en påtaglig barriär för gående och cyklister. Det gäller rörelser både tvärs och längs väg 
168. Smala vägrenar och ojämn terräng längs väg 168 gör det både farligt och svårt att promenera eller 
cykla längs sträckan. Barriäreffekten tvärs väg 168 är lägst där det finns korsningspunkter. I de fall där 
anslutande väg korsar väg 168 är barriäreffekten lägre jämfört med T-korsningar såsom Intaget och 
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Saltskärsvägen. Busshållplatserna är inte tillgänglighetsanpassade och försvårar kollektivtrafikresor 
för personer med funktionsnedsättningar. 

Eventuell uppdelning med avseende på den sociala situationen av områdena norr och söder om väg 
168 förstärks eller motverkas beroende på bebyggelse och utbud. Men uppdelningen av grupper med 
fritidshus respektive permanentboende kan vara en starkare faktor för att skapa sociala grupper 
jämfört med den fysiska barriär som väg 168 skapar. För närvarande pågår en för Tjuvkils mått 
förhållandevis stor förändring av bebyggelsestrukturen genom byggandet av Tjuvkils ängar. Området 
ligger i anslutning till planområdet.

Avsaknaden av gång- och cykelväg gör det svårt att ta sig mellan målpunkter inom Tjuvkil för 
oskyddade trafikanter vilket motverkar sammanhållningen.

Utbyggnad av förskola pågår men i övrigt saknar Tjuvkil i dagsläget service, skola och 
gemensamhetslokaler vilket kan påverka möjligheten för de boende att träffas och umgås. Café 
Zanzibar Bed & Breakfast utmed väg 168 är en mötesplats för besökare och eventuellt lokalbor. Att lätt 
kunna ta sig till sociala sammanhang är viktigt för att underlätta samspel och möten. 

Barnen i Tjuvkil går i skolan drygt en mil bort (Kärna eller Hålta) vilket innebär pendling med 
skolskjuts eller bil. Även för många andra aktiviteter än skolgång, är barn och ungdom i stor 
utsträckning beroende av bilskjuts. Det begränsar barnens egen rörelsefrihet och möjlighet att själva 
röra sig mellan hemmet, skolan och sociala aktiviteter. Avsaknaden av gång- och cykelväg är särskilt 
allvarlig för barn och unga som inte uppnått tillräcklig trafikmognad.

Förändringar

Kvaliteten på det sociala livet i Tjuvkil kommer att få betydande förbättringar genom att 
barriäreffekter minskar för fotgängare och cyklister. Boende på ömse sidor av vägen eller på platser i 
Tjuvkil som förutsätter att man förflyttar sig längs väg 168, kommer att ha ökade kontakter med 
varandra beroende på väsentligt säkrare och tryggare kopplingar. Även kontakter som kräver 
bussresor kommer att bli tryggare och säkrare.  
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6. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

6.1. Miljökonsekvenser
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller 
annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet 
eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen får också 
meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en plan, ett program eller en 
ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606).

Detaljplanen medför endast mindre påverkan på miljön, både negativ och positiv påverkan. En 
anledning till att miljökonsekvenserna blir små är att markintrånget längs vägen blir litet. Det område 
som tas i anspråk hyser små miljövärden. Det handlar till stor del om påverkan på murar längs vägen. 
Dessa har olika värden. En typ av åtgärd är flytt av mur. Slutliga lösningar sker i projekteringsskedet. 

Den ianspråktagna marken har begränsade naturvärden.

Vägombyggnaden innebär en förändring av landskapsbilden i Tjuvkil, både för boende och för 
trafikanter på vägen. Det beror bl a på tillkomsten av bullerskyddsskärmar och den breddning av 
vägrummet som den nya gång- och cykelbanan innebär. Bulleråtgärderna förbättrar bullersituationen.

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med för 
planförslaget särskilt angelägna lokalt anpassade miljömålen, d.v.s begränsad klimatpåverkan 
respektive god bebyggd miljö.

6.2. Sociala konsekvenser
Idag utgör vägen genom Tjuvkil en barriär för personflöden både längs och tvärs vägen, något som 
innebär hämmar uppkomst och upprätthållande av sociala nätverk och möjlighet att uträtta ärenden. 
Tillkomsten av en gång- och cykelväg längs huvudvägen genom Tjuvkil får påtagliga positiva 
konsekvenser för boende i Tjuvkil. Med den nya gång- och cykelvägen, de nya passagerna tvärs vägen 
och de förbättrade busshållplatserna blir det betydligt säkrare och tryggare att förflytta sig i Tjuvkil.

Jämställdhet
Kvinnor väljer, i genomsnitt, i något högre grad än män att gå, cykla eller åka kollektivt som alternativ 
till att ta bilen. I Tjuvkil är dessa alternativ till bilen jämförelsevis begränsade. Planens gynnande av 
gång-, cykel- och kollektivtrafik innebär därmed viss ökning av jämställdheten.

Barnperspektiv
Tillkomsten av gång- och cykelväg, passager tvärs vägen och förbättrade busshållplatser innebär att 
barn får lättare att skapa och upprätthålla kontakt med jämnåriga. Vidare förbättras resande med buss 
till skola och fritidsaktiviteter.



47/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Planbeskrivning antagande

Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-06-22

                                                       
                                                         48

7. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

7.1. Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan 
Detaljplanen förväntas bli antagen under tredje kvartalet 2022. Om detaljplanen och därpå vägplanen 
vinner laga kraft enligt planerad tidplan och utan överklagande kommer framtagande av bygghandling 
och förfrågningsunderlag ske under andra halvan av 2022. Parallellt kommer även 
fastighetsbildningen för att genomföra detaljplanen att ske efter ansökan till Lantmäteriet. Därefter 
sker en upphandling av entreprenaden som tidigast startar under 2023 och förväntas pågå ett till två år.
  
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dagen då den vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmän platsmark och enbart i särskilda 
fall ska den allmänna platsmarken förvaltas av enskilda. Huvudman för denna detaljplans allmänna 
platsmark är kommunen. Den allmänna platsmarken upplåts dock genom vägplan till staten som 
företräds av Trafikverket som i egenskap av väghållare är ansvarig för väg 168.

Tillgänglighet under produktionstiden
Samtliga fastighetsägare längs vägsträckan ska ges möjlighet att komma till och från sina fastigheter. 
Kortare avstängningar av passager över arbetsområdet kommer dock krävas för att utföra vissa 
arbetsmoment i entreprenaden. Fastighetsägarna ska informeras i god tid innan.
 

7.2. Avtal och överenskommelser

Avtal mellan Kungälvs kommun och Trafikverket
Parterna har tecknat avtal som bl.a. reglerar genomförande, samarbete och finansiering av 
utbyggnaden av gång- och cykelvägen.

  

7.3. Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Markägare 
Planområdet utgörs av ett flertal privatägda fastigheter, gemensamhetsanläggningar och 
samfälligheter, se den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen för mer information. 
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Vägrätt
Trafikverket är väghållare för väg 168 och innehar s.k. vägrätt för att utöva väghållningsansvaret. Med 
detta menas att Trafikverket får råda över ett område för vägen, det s.k. vägområdet. 

Ett vägområde omfattar den mark som har tagits i anspråk för en väganordning, och som väganordning 
räknas anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. 

Förutom själva vägbanan kan följande räknas som väganordning:
 dike
 slänt
 säkerhetszon (sidoområde)
 bro, trumma
 rastplats, parkeringsplats, busshållplats
 vägmärke
 vägbelysning
 gång- och cykelväg
 bullerskydd (i anslutning till en annan väganordning)
 tryckbank

Vägområdet kommer att behöva utökas för att omfatta breddningen av väg 168 som behövs för gång- 
och cykelvägens byggnation vilket hanteras i aktuell vägplan. Vägrätten behöver inte utökas då 
kommunen tar fram en detaljplan med allmän platsmark och upplåter marken till Trafikverket.

Erforderlig fastighetsbildning och ersättning 
Inom planområdet är privatägda fastigheter sedan tidigare belastade med vägrätt för väg 168 till 
förmån för Trafikverket i egenskap av väghållare. 

Vid tiden för befintligt beslut om vägrätt har dåvarande ägare till fastigheterna blivit ersatta för denna 
belastning på sina fastigheter enligt vid det tillfället gällande ersättningsregler. Någon ny ersättning för 
denna rätt inom samma område för berörda fastigheter är inte aktuellt. 

Som framgår av plan- och illustrationskartor samt fastighetskonsekvenskartor för nu aktuell detaljplan 
kommer fastigheter att planläggas med allmän platsmark vilket för de berörda fastigheternas ägare och 
rättighetshavare innebär följande konsekvenser.  

Kommunen har både en rättighet och skyldighet att lösa in allmän platsmark enligt PBL 6:13 
respektive PBL 14:14.

Eftersom planområdet omfattar ett stort antal fastigheter som berörs av allmän platsmark samt både 
befintlig vägrätt och tillkommande vägområde på olika sätt har kommunen för avsikt att låta 
Lantmäteriet genomföra all fastighetsbildning.

Kommunen kommer således att ansöka om att all privatägd mark inom detaljplanen som utgörs av 
allmän platsmark ska fastighetsregleras till kommunägda fastigheter inom området. 

I praktiken innebär detta att fastighetsgränserna kommer att justeras till skillnad från mark som i andra 
projekt enbart belastas med vägrätt. För att åstadkomma mer lämpliga och tydliga fastighetsgränser, 
d.v.s. rakare gränser med färre brytpunkter, görs därför små anpassningar av detaljplanens gräns för 
den allmänna platsmarken i förhållande till vägområdets mer svängiga och ojämna utbredning. Den 
allmänna platsmarken måste innefatta hela vägområdet vilket, för att åstadkomma ovanstående syfte, 
föranleder att det uppstår mindre markremsor mellan vägområdet och blivande fastighetsgränser mot 
privatägda fastigheter som kommer ägas av kommunen.
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I förrättningen kommer Lantmäteriet också bestämma ersättningen som Kommunen ska betala till 
berörda fastighetsägare för den mark som regleras och de tomtanläggningar (murar, häckar, träd, 
staket och övriga tekniska anläggningar m m) som går förlorade. Ersättningen bestäms enligt 
expropriationslagens bestämmelser och genom den s.k. tomtanläggningsmetoden.

Kommunen kommer därefter att upplåta all mark inom vägområdet till Trafikverket.

Huruvida fastigheterna inom planområdet påverkas mer exakt framgår även av 
fastighetskonsekvenskartorna och sammanfattas på följande sätt:

Tabell som visar hur stor areal som är utlagd som allmän platsmark i detaljplanen och 
planeras frångå respektive fastighet

Fastighetsbeteckning Area i kvm Kartbilaga
Broberg 1:1 2246 Blad 9
Broberg 1:2 340 Blad 9
Broberg 1:3 258 Blad 9
Broberg 1:4 67 Blad 9
Broberg 1:5 34 Blad 9
Broberg 1:6 82 Blad 9
Lycke-Kroken 1:13 23 Blad 8
Lycke-Kroken 1:3 4039 Blad 2
Lycke-Kroken 1:4 506 Blad 8
Lycke-Kroken 1:5 5814 Blad 1
Lycke-Kroken 1:52 1655 Blad 1
Lycke-Kroken 1:69 8 Blad 8
Lycke-Kroken 1:7 1069 Blad 1
Lycke-Kroken 1:70 16 Blad 8
Lycke-Kroken 1:71 178 Blad 8
Lycke-Kroken 1:72 73 Blad 8
Lycke-Kroken 1:9 67 Blad 8
Lycke-Kroken 1:9 450 Blad 8
Spaghamn 2:1 365 Blad 1
Tjuvkil 1:11 8 Blad 7
Tjuvkil 1:13 258 Blad 7
Tjuvkil 1:14 127 Blad 7
Tjuvkil 1:15 87 Blad 7
Tjuvkil 1:176 17 Blad 7
Tjuvkil 1:19 955 Blad 7
Tjuvkil 1:20 1165 Blad 7
Tjuvkil 1:21 1065 Blad 7 och 8
Tjuvkil 1:22 158 Blad 8
Tjuvkil 1:25 5 Blad 7
Tjuvkil 1:30 2,5 Blad 7
Tjuvkil 1:4 587 Blad 7
Tjuvkil 1:44 2889 Blad 7 och 8
Tjuvkil 1:72 300 Blad 8
Tjuvkil 1:9 373 Blad 8
Tjuvkil 2:10 2581 Blad 4
Tjuvkil 2:10 775 Blad 5
Tjuvkil 2:11 794 Blad 3
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Tjuvkil 2:11 1532 Blad 5
Tjuvkil 2:12 602 Blad 4
Tjuvkil 2:171 198 Blad 5
Tjuvkil 2:2 1671 Blad 6
Tjuvkil 2:31 414 Blad 5
Tjuvkil 2:40 56 Blad 4
Tjuvkil 2:49 67 Blad 4
Tjuvkil 2:52 90 Blad 4
Tjuvkil 2:62 469 Blad 5
Tjuvkil 2:63 2157 Blad 5
Tjuvkil 2:64 1627 Blad 5
Tjuvkil 2:65 2328 Blad 6
Tjuvkil 2:66 940 Blad 8
Tjuvkil 2:67 2005 Blad 4
Tjuvkil 2:8 3296 Blad 4
Tjuvkil 2:9 1062 Blad 8
Tjuvkil 2:9 147 Blad 8
Tjuvkil 3:21 1607 Blad 8
Tjuvkil 3:5 6024 Blad 3
Tjuvkil 3:56 17 Blad 3
Tjuvkil 3:6 63 Blad 8
Tjuvkil 3:62 4322 Blad 2 och 3
Tjuvkil 4:15 18 Blad 6
Tjuvkil 4:17 68 Blad 5
Tjuvkil 4:17 962 Blad 6
Tjuvkil 4:6 75 Blad 5
Tjuvkil 4:6 498 Blad 6
Tjuvkil 5:1 310 Blad 6
Tjuvkil 5:2 1127 Blad 6
Tjuvkil mellangårds 
dikningsföretag 60 Blad 4

Tjuvkil S: 17 6000 Blad 5, 6 och 7
Tjuvkil S:17 4553 Blad 7 och 8
Tjuvkil S:22 73 Blad 4
Tjuvkil S:25 565 Blad 2
Tjuvkil S:7 33 Blad 7
Tjuvkil S:9 25 Blad 4

Vid en detaljerad jämförelse mellan den till planen hörande grundkartan och Lantmäteriets digitala 
karta har skillnader kunnat identifieras. Kommunen tror dock att grundkartan visar en mer trolig 
fastighetsindelning än vad Lantmäteriets digitala karta gör varför grundkartans gränser har använts i 
fastighetskonsekvenskartan. Det är dock av största vikt att fastighetsgränserna bestäms inledningsvis i 
kommande lantmäteriförrättning.

Gemensamhetsanläggningar 
Inom planområdet finns ett flertal gemensamhetsanläggningar för både vägar och ledningar. Dessa 
påverkas genom att delar av deras utrymmen utgörs av allmän platsmark och bebyggs med en gång- 
och cykelväg enligt denna detaljplan och aktuell vägplan. 

Gemensamhetsanläggningarna behöver således ändras i aktuella delar vilket görs av Lantmäteriet efter 
ansökan och på bekostnad av Kommunen.
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Ledningsrätt 
De ledningar vars läge är upplåtet med ledningsrätt inom planområdet och behöver flyttas till nytt läge 
ska få ändrat ledningsrättsläge genom lantmäteriförrättning på bekostnad av Kommunen. Avtal som 
reglerar ovanstående ska tecknas vid behov.

Eventuella nya allmänna ledningar ska erhålla ledningsrätt genom lantmäteriförrättning vilket 
respektive ledningsägare ansöker om och bekostar. 

Servitut
Inom planområdet finns ett antal servitut som antingen kan ligga kvar eller ändras vilket i så fall bör 
ske i samband med annan fastighetsbildning.    

 

7.4. Ekonomiska frågor 

Detaljplaneekonomi
Detaljplanen tas fram och bekostas av Kommunen och/eller Trafikverket enligt de villkor som 
reglerats i avtalet parterna emellan.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen och Trafikverket står för samtliga kostnader för upprättande av diverse 
planeringshandlingar samt entreprenaden för gång- och cykelvägens byggnation. Vidare står parterna 
också för diverse lantmäteriförrättningar och den intrångsersättning till berörda fastighetsägare som 
detta projekt medför.

Berörda fastighetsägare blir av med markområden (se ovan) och tomtanläggningar som omfattas av 
allmän platsmark men erhåller ersättning i enlighet med expropriationslagens bestämmelser som 
motsvarar deras fastigheters marknadsvärdeminskning plus ett lagstadgat tillägg om 25 %.  

Framtida driftkostnader
Trafikverket kommer även fortsättningsvis att stå för drift och underhåll av väg 168 inkl. den nya 
gång- och cykelvägen genom verkets väghållningsansvar. För de nya busshållplatserna ansvarar 
Västtrafik.

7.5. Tekniska frågor
Vatten och avlopp 
Det finns både enskilda och allmänna VA-ledningar som på ett eller annat sätt berörs av och ska 
hanteras i den kommande entreprenaden. Eventuellt kan nya ledningar komma att byggas ut i samband 
med utbyggnaden av gång- och cykelvägen. 

Dagvatten
Dagvatten ska tas omhand i projektet genom att det leds bort och fördröjs lokalt på ett hållbart sätt.
 
El-, bredband och teleförsörjning 
Kungälv Energi AB och Skanova planerar att bygga ut sitt ledningsnät i samband med entreprenaden.
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8. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER

Erik Liedner, handläggare

Ida Andersson, kartor

Denis Nähring, genomförandebeskrivning

Jenny Bjönness Bergdahl, trafik 

Vidare har samarbete skett med Afry, Trafikverkets konsult vid framtagande av vägplanen.

Kungälvs kommun 2022-06-22

För Samhälle och utveckling

Erik Liedner Ida Brogren
Planarkitekt    Enhetschef Plan
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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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VägVÄG

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

ILLUSTRATION
Illustrerad fastighetsgräns

Bostad, uthus,Industri

Väg, gångväg

Dike

Gärdsgård

Rutnätspunkt

Berg i dagen

Höjdkurvor

Traktnamn

Traktgräns/fastighetsgräns

Markhöjder

Skärmtak

Tjuvkil

3:55 Fastighetsbeteckning

Slänt

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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Illustrerad fastighetsgräns

Bostad, uthus,Industri

Traktgräns/fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Grundkarta utgör ett kompletterat 
utdrag ur baskartan.

Grundkartans standardklass: 2 
Grundkartans aktualitetsdatum: 2022-05-23
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Granskningens genomförande
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 4 mars 2022 
till 25 mars 2022. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och statliga 
myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt för 
påseende under granskningstiden i Stadshuset samt på kommunens hemsida. 

I detta granskningsutlåtande redovisas endast de skriftliga synpunkter som inkommit under 
granskningsperioden, samt kommunens svar på dessa. De skriftliga synpunkter som inkom 
under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse där även kommunens svar på 
inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på kommunens 
hemsida.

PLANÄRENDET HAR GENOMGÅTT ETT OMTAG
Detaljplanen har tidigare antagits av kommunstyrelsen. Efter överklagande upphävde Mark- 
och miljödomstolen beslutet om antagande. Därefter har planprocessen gjort ett omtag där 
granskning var det skede som följde efter beslutet att upphäva antagandet. Nedan följer en 
beskrivning av planprocessen i aktuellt ärende.

- Samråd. När arbetet skulle inledas för Trafikverket att ta fram en vägplan och för 
Kungälvs kommun att ta fram en detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil kom de båda 
parterna överens om att ärendena för framtagande av vägplan respektive detaljplan 
skulle drivas parallellt och med samordnat förfarande enlighet med 5 kap plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Syftet med samordningen var att undvika dubbelarbete 
och dubbla prövningar. Vägplaneprocessen, som leds av Trafikverket, var 
huvudprocess. Detaljplanens samrådshandlingar är daterade 2020-02-04 och 
samrådstid för såväl vägplan som detaljplan var 2 mars – 10 april 2020. Som 
framgick av information skulle synpunkter på såväl vägplan som detaljplan 
adresseras till Trafikverket.

- Granskning ägde rum 2 juli – 13 augusti 2020. Detaljplanen antogs av 
kommunfullmäktige 28 jan 2021. 

- Beslutet att anta detaljplanen överklagades.

- Därefter upphävde mark- och miljödomstolen, i en dom, beslutet att anta planen. 
Som skäl till domen anförde domstolen att detaljplanen inte överensstämmer med 
gällande översiktsplan, något som är nödvändigt vid användandet av samordnat 
förfarande. Vidare fanns det sakägares synpunkter på lokalisering av väg och GC-
väg som inte tagits upp i granskningsutlåtandet och än mindre bemötts eller 
tillgodosetts. De sakägare som framfört dessa synpunkter skulle, enligt domen, ha 
informerats om detaljplanens antagande vilket inte skedde.

- Efter domen beslöt kommunen att göra ett omtag i planprocessen. Samtidigt beslöt 
kommunen att byta planprocess – från samordnat förfarande till utökat förfarande 
samt att inleda omtaget med att ta fram granskningshandlingar.

- Därefter togs nya granskningshandlingar fram. Som framgår ovan ägde 
granskningen rum 4-25 mars 2022 och det är yttranden på dessa 
granskningshandlingar som redovisas i föreliggande granskningsutlåtande
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Övergripande kommentar
Under denna rubrik ges övergripande kommentarer till projektet. I de kommentarer som, 
längre fram i dokumentet, ges till yttrandena hänvisas i vissa fall till de övergripande 
kommentarer som här redovisas.

Uppdrag

Västra Götalandsregionen (VGR) är uppdragsgivare för väg 168 genom Tjuvkil och har 
tillsammans med Trafikverket gjort bedömningen att väg 168 mellan Ytterby och Marstrand är 
hårt belastad sommartid och att det finns behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Trafikverket är som väghållare är ansvarig för att genomföra planerade åtgärder såsom ny 
gång- och cykelväg, passager, breddning (kollektivtrafiken) och sänkt hastighet.

Trafikverkets första steg i projektet är att upprätta en s k vägplan med inriktningen ”väsentlig 
ombyggnad” som kan innebära ett behov av ev. bullerskyddsåtgärder. Bullerskyddsåtgärder 
är utrymmeskrävande vilket kan föranleda att kvartersmark behöver tas i anspråk. 
Trafikverket har gett kommunen i uppdrag att upprätta en detaljplan som anpassar 
planbestämmelsen för kvartersmark som berörs av gång- och cykelväg, väg- eller 
bulleranläggning.

I kommunens översiktsplan (2010) framgår för bland annat Tjuvkil, att ”för att uppnå ett 
hållbart samhälle behöver kollektivtrafiken på sikt förbättras och trafiksäkerheten behöver 
höjas på väg 168 eftersom dagens standard är bristfällig. Den nya förbifarten söder om 
Tjuvkil är ett led i detta.” 

Kommunens bedömning är att Trafikverket som är väghållare, gör bedömningen om vilken 
åtgärd som är mest aktuell/ lämplig för att uppnå ändamålet om att öka trafiksäkerheten. 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att påverka både VGR och Västtrafik för att få bättre 
förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken under sommartid. Kommunen har lyft 
förslag på bland annat att få fler turer till/ från Marstrand och direktbuss mellan 
Göteborg/Marstrand.

Trafikprognos 

Trafikverkets trafikprognos gjordes efter de förutsättningar som var aktuella 2019 och 
uppdraget från regionen var att räkna upp trafiken till år 2040. Beräkningen av trafikalstringen 
från detaljplaneområdena är adderade till trafikflödena i trafikprognosen. Detta innebär en 
viss dubbelräkning då Trafikverkets prognostal redan innehåller en befolkningsökning. Samt 
att i PM Trafik (Trafikverket 2019) har det inte tagit hänsyns till framtida färdmedelsfördelning, 
resebeteende och pandemier. 

Världen har precis tagit sig ur en pandemi som har inneburit att resandet har förändrats i o m 
distansarbete (ca 1/3 arbetsföra) vilket kommer att bestå i någon form. 

Kommunens bedömning är att framtida trafikflöden inte kommer att öka i lika hög takt som 
tidigare utan jämnas ut i o m att resandet bedöms ske på ett mer varierat sätt
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Buller

Trafikverket har valt att sätta normen för buller i nivå med kraven vid väsentlig ombyggnad 
enligt Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer. Det innebär att Trafikverket strävat efter 
att få ner bullret till 55 dB(A) vid fasad, helst med vägnära bullerdämpning. Då utfarter till 
fastigheter ligger som de gör har detta inte alltid varit möjligt. Då har återstått att istället 
dämpa bullret med fastighetsnära åtgärder. Ett fåtal bostäder har inte blivit erbjudna 
bullerskydd eftersom detta inte är samhällsekonomiskt lönsamt då det inte bedömts vara 
tekniskt möjligt att uppnå samtliga riktvärden eller om kostnaderna för åtgärder är uppenbart 
orimliga. Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer återfinns i TDOK 2014:1021. 
Kommunen bedömer att Trafikverket hanterat bullerfrågorna i enlighet med gällande 
lagstiftning och att åtgärder genomförs för att skydda människors hälsa i nödvändig grad. 
Trafikverkets ambitionsnivå avseende buller är högre än vid t ex nybyggnation av bostäder 
då de valt att betrakta projektet som en väsentlig ombyggnation. Vissa frågor har hänskjutits 
till projekteringsskedet där vissa utformningsfrågor återstår att lösa.

Översiktsplan

Översiktsplanen ska ses över. Det är en fråga för kommunens långsiktiga planering. 

Gällande översiktsplan ÖP2010 är antagen 2012 och börjar till stora delar bli inaktuell. 
Planen är att arbetet med en ny ÖP ska startas 2024.

Det innebär många nya mål och lagar för kommunen att förhålla sig till vilket kan innebära 
ändrade strategier för t.ex. mobilitet och kommunens utveckling.
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Sammanfattning
YTTRANDE FRÅN

UTAN 

ERINRAN

MED 

ERINRAN
SAKÄGARE SYNPUNKT SOM EJ TILLGODOSETTS PLANSKEDE

1. Länsstyrelsen X Granskning
2. Lantmäteriet X Granskning
3. Statens 
geotekniska institut 
(SGI) 

X Granskning

4. Trafikverket X Granskning
5. PostNord X Granskning
6. Vattenfall 
Eldistribution AB

X Granskning

7. Polismyndigheten X Granskning
8. Bohusläns museum X Granskning
9. Sakägare 1 X Önskar en till busskur Granskning
10. Sakägare 2 X Önskar bullerplank Granskning
11. Sakägare 3  X Önskar en förbifart 

Sakägaren skriver att det i befintliga 
planer finns ett vägreservat på 20 m
med plats för 7-8 m bred väg + GC 
bana. Sakägaren menar därför att 
detaljplanen måste göras om och 
anpassas till befintlig plan som, enligt 
sakägaren, rymmer en väg med den 
önskade vägbredden samt GC-bana.

I befintliga planer finns ett naturområde 
definierat mellan enskilda fastigheter 
och vägen. Sakägaren anser att dessa 
naturområden ska bevaras i ny plan.

Vill att befintlig bullervall mellan sin 
fastighet och väg ska skyddas och 
utökas. Om bullervallen tas bort önskas 
annat vägnära bullerskydd.
Vill att föreslagen busshållplats vid 
Gulskärsvägen flyttas till ett läge längre 
österut.

Vill att trafikprognos, bullerutredning 
och miljöbedömning görs om.

Granskning

12. Sakägare 4 X Accepterar inte det planerade läget för 
ny busshållplats
Vill att bullerskydd eller annan 
avskärmning uppförs mellan denna 
hållplats och vår tomtgräns. Vill att 
fastighetsnära åtgärder byts ut mot 
vägnära åtgärder.

Granskning
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13. Sakägare 5 x Granskning
14. Sakägare 6 X Vill ha bulleråtgärd som dämpar buller 

utomhus.
Granskning

15. Sakägare 7 x Granskning
16. Sakägare 8 x Granskning
17. Sakägare 9 X Vill ha bulleråtgärder. Granskning
18. Sakägare 10 x Granskning
19. Sakägare 11 X Motsätter sig intrång på den fastighet 

som ligger mellan vägen och sin 
fastighet.

Granskning

Inkomna synpunkter
Under granskningsperioden har 19 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras 
nedan. Från statliga myndigheter, regionala organ samt kommunala nämnder eller 
verksamheter har 8 skrivelser inkommit. Från sakägare har 13 skrivelser inkommit. Två 
sakägare har inkommit vid två separata tillfällen med yttranden. Från övriga privatpersoner, 
föreningar med mera har inga skrivelser inkommit. Vissa skrivelser har sammanfattats något 
medan andra återges i sin helhet. För att se samtliga yttranden i sin helhet hänvisar vi till 
kommunens ärendenummer KS2015/2077. 

Trafikverket har bidragit med kommentarer
Framtagandet av vägplan har varit huvudprocess i projektet Väg 168 genom Tjuvkil. Av 
denna anledning har Trafikverket getts möjlighet att kommentera de inkomna yttrandena. 
Dessa kommentarer citeras i detta granskningsutlåtande.

Trafikverket använder sig av angivande av sektioner (längdmätning), t ex 2/150, för att 
referera till platser längs den aktuella vägsträckan. Kartorna på Trafikverkets webbsida 
https://bransch.trafikverket.se/vag168-tjuvkil-dokument redovisar längdmätningen.

STATLIGA MYNDIGHETER

1. LÄNSSTYRELSEN (2022-03-25)

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)

 Mellankommunal samordning blir olämplig. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
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 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av planhandläggare Johanna Severinsson

KOMMENTAR 
Noteras

2. LANTMÄTERIET (2022-03-25)
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-02-16) har följande 
noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

FELAKTIGHET I FASTIGHETSKONSEKVENSKARTORNA

De fastighetskonsekvenskartor som upprättats är ett mycket bra sätt att redovisa 
vilka fastigheter som är berörda av planen och ska lämna mark till kommunala 
fastigheter.

Det har dock smugit sig in några felaktigheter i kartorna:

På Blad 8 redovisas att den samfällda vägen har registerbeteckningen (Tjuvkil) s:17, 
medan på Blad 9 står den angiven som (Tjuvkil) s:7:   

DIKNINGSFÖRETAGET ÄR INTE SAMMA SAK SOM TJUVKIL S:11

Både enligt fastighetskonsekvenskartan blad 4 och i planbeskrivningen på sidan 50, 
så redovisas endast ”Tjuvkil mellangårds dikningsföretag” som berörd på det avsnitt 
där även det samfällda diket Tjuvkil s:11 korsar planområdet. Lantmäteriet vill 
förtydliga hur förhållandet mellan dikningsföretag och samfällda diken ser ut. När det 
skapats ett dikningsföretag så äger och förvaltas själva anläggningen ”diket” av 
dikningsföretaget. Däremot påverkas inte ägandet av marken ”under” och ”ovanför” 
diket. I detta fall är området där diket ligger utlagt som en samfällighet med 
ändamålet dike som har registerbeteckningen Tjuvkil s:11.

I fastighetsförteckningen redovisas Tjuvkil mellangårds dikningsföretag, men Tjuvkil 
s:11 som har en mycket större delägarkrets, ska också redovisas som en 
samfällighet i Fastighetsförteckningen. Enligt Länsstyrelsen informationskarta står 
Tjuvkil mellangårds dikningsföretag under ”Anm” som ”Avvecklad M 2670-21, 2022-
02-14”, så dikningsföretaget har efter att planhandlingarna färdigställdes och fram till 
nu sannolikt redan upplösts.

Delar av planen som bör förbättras

RAPPORTERA IN FÖRBÄTTRAD KVALITET PÅ GRÄNSER TILL LANTMÄTERIET

I planbeskrivningen finns på sidan 50 en notering om skillnader på gränser mellan 
grundkartan och Lantmäteriets digitala registerkarta. Generellt sett har många av 
gränserna i den digitala registerkartan låg kvalitet och det saknas många gånger 
inmätta gränspunkter.

För detaljplanen är det mycket viktigt att kartunderlaget i grundkartan är korrekt så att 
det är klart vilka fastigheter som berörs. Det är därför mycket bra om kommunen har 
mätt in befintliga gränspunkter för att få en bättre redovisning. Det är av stor vikt att 
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förbättringarna även förs över till registerkartan för att underlätta i 
samhällsbyggnadsprocessen bland annat vid framtida fastighetsbildning. I HMK – 
Digital grundkarta, avsnitt 3.6.2, finns en tydlig rekommendation om att så ska ske. 
Om det är oklart hur detta ska gå till, tag gärna kontakt med Lantmäteriets 
geodatasamordnare.

För övrigt rekommenderar Lantmäteriet generellt sett att oklara gränser ska utredas 
så tidigt som möjligt i planprocessen. Genom att göra gränsutvisning och mäta in 
befintliga gränspunkter kan osäkra gränser identifieras tidigt i planprocessen. För 
gränser som därefter fortfarande är osäkra kan kommunen i ett tidigt skede ansöka 
om fastighetsbestämning och därmed ha möjlighet att få ett tydligt och klart underlag 
innan detaljplanen får laga kraft.

För Lantmäteriet

Per Rune Karlsson

KOMMENTAR  
Kommunen har tagit del av Lantmäteriets yttrande och vidtar följande åtgärder. 
Ändringar görs i både fastighetskonsekvenskartorna och fastighetsförteckningen i 
enlighet med Lantmäteriet kommentarer. Kommunen har tidigare skickat över inmätta 
gränsmarkeringar och utredningar till Lantmäteriet för uppdatering av registerkartan.



47/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Granskningsutlåtande_Tjuvkil

Sid 9 (48)

Kungälvs kommun
Ärende: KS2015/2077

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2022-03-22)

SGI hänvisar till yttrande inskickat till Trafikverket 2021-06-23. I det yttrandet framförs 
följande: 

1. SGI meddelar att de kan svara först under vecka 35 år 2021, vilket är efter 
sista datum för yttranden.

Under vecka 35 år 2021 kom ett yttrande som angav att SGI saknade ett antal 
utredningar som de ansåg att projektet skulle redovisa

- Beräkningar som visar att släntstabiliteten är tillfredsställande, vilket 
Trafikverket hävdar i handlingen.

- SGI saknar en bedömning av risken för berg- och blocknedfall och att en 
bergteknisk undersökning ska utföras och redovisas

2. Det saknas en beskrivning av släntstabiliteten inom området 0/000 – 1/200 för 
nuvarande och blivande förhållanden. SGI efterfrågar en kompletterande beskrivning.

3. Släntstabiliteten har beräknats i en sektion. SGI vill väcka frågan om det kan 
finnas fler områden med förutsättningar för dålig stabilitet, exempelvis vid slänten på 
höger sida i sektion 1/400. SGI vill se en motivering till val av beräkningssektion.
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4. Inga portrycksmätningar har utförts. I beräkningarna har antagits hydrostatisk 
tryckfördelning från underkant torrskorpa. Enligt utförda CPT-sonderingar indikeras 
ett porövertryck i friktionsjorden under leran. SGI efterfrågar ett mer utförligt 
resonemang om val av portryck och beräkningarnas känslighet för eventuellt högre 
tryck. 

5. Som alternativ redovisas förstärkning med kalkcementpelare. Det saknas 
beskrivning av hur skjuvhållfastheten har antagits för pelarna och handlingen bör 
kompletteras med detta. Av släntstabilitetsberäkningarna framgår att 
kalkcementpelarna står i en direkt passiv skjuvzon. SGI efterfrågar hur hänsyn har 
tagits till detta.

6. Stabiliteten har beräknats i två sektioner: 2/680 och 3/020. Vid den senare 
erhålls för låga säkerhetsfaktorer i odränerad analys för både befintliga och blivande 
förhållanden. I lågpunkten av beräkningssektionen rinner en bäck i en krök, vilket 
medför att sektionen är representativ på en kort sträcka. Man vill därför ta hänsyn till 
3d-effekter på grund av att intilliggande områden har bättre stabilitet. 
Säkerhetsfaktorn med hänsyn till 3d-effekter ökar från 1,29 till 1,73 i odränerad 
analys. SGI delar synsättet men vill framhålla att det måste visas vilken 
säkerhetsfaktor intilliggande sektioner har för att effekten ska kunna tillgodoräknas 
och vi efterfrågar därför att handlingen kompletteras.

7. SGI vill uppmärksamma at det finns en hög slänt på vänstersidan mellan 
sektion 3/050 och 3/200 och släntstabiliteten bör klarläggas inom denna del.

8. Är hela planområdet, inklusive slänter och dess närmaste omgivning som kan 
påverka/ påverkas, undersökt avseende berg?

9. Är planområdets allmänplatsmark tilltaget så att det innefattar (i nuläget) 
instabila slänter och block?

10. Om svaret på fråga 20.9 är nej; finns det rådighet över mark utanför 
planområdet för att göra de åtgärder som krävs för att skapa stabila slänter med 
tanke på planområdet?

11. Vilka åtgärder krävs för att göra aktuella, befintliga bergslänter stabila?

KOMMENTAR 
Trafikverket ger följande kommentar till SGI:s yttrande

1. Trafikverket har kungjort vägplanen där ovanstående utredningar och material 
normalt inte ingår utan skickas på begäran. Trafikverket har skickat följande handlingar 
till SGI 2020-09-01.

- Projekterings PM Geoteknik, daterad 2020-07-02

- Tekniskt PM Bergteknik, daterad 2020-03-03

- Väg 168 Tjuvkil MUR Bergteknik, daterad 2019-12-06

- Markteknisk Undersökningsrapport - Bergteknik _ Bilaga 1, daterad 2019-11-29

- Markteknisk Undersökningsrapport - Bergteknik _ Bilaga 2, daterad 2019-11-29

- Markteknisk Undersökningsrapport - Bergteknik _ Bilaga 3, daterad 2019-11-29

2. Projekterings PM geoteknik har kompletterats med beskrivande text.
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3. Släntstabilitet har kontrollerats för hela området vid Tjuvkils korsning ca 1/600-1/690 
där det uppskattades att förstärkning behövdes. Resten av sträckan utförs huvudsakligen i 
skärning till; exempel slänten på höger sida i sektion 1/400 är berg i dagen. 

4 En känslighetsanalys redovisas i Projekterings PM geoteknik.

5 Handlingen har förtydligats och uppfyller kraven från TK Geo 13. Beräkning har 
utförts enligt anvisningar i TK Geo angående KC-pelare i direkt skjuvzon samt 
pelarmönster som är aktuellt i detta fall (skivor).

6 Komplettering har gjorts för att visa intilliggande sektioners säkerhetsfaktorer.

7 Slänten utgörs av berg i dagen och därmed behöver släntstabiliteten inte klarläggas.

8 I Tekniskt PM Bergteknik daterad 2020-03-03 avsnitt 4.1 framgår det att kartering av 
berg i dagen har utförts inom en 100 m bred korridor. Karteringen gjordes med avseende 
på bergart, bergmassans spricksystem och svaghetszoner. I MUR Bergteknik daterad 
2019-12-06 avsnitt 4 finns en karta som redovisar var berghällskarteringar utförts.

9 Ja. Skärningarna inte är så höga och då det inte råder något storstabilitets problem 
kan Trafikverket hantera eventuella lösa block inom planområdet.

10 -

11 I Tekniskt PM Bergteknik daterad 2020-03-03 avsnitt 6 – 6.3 framgår att 
Bergskärningar lägre än 1 meter bör följa jordsläntlutningen enligt ritning i respektive 
sektion. Högre bergskärningar får anpassas utefter förutsättningarna.

Bergschakt för bergskärningar på vardera sidan längs med hela vägsträckan ska utföras 
med en släntlutning på 5:1. Vid km 3/130 – 3/370 där bergslänten har en ogynnsam 
sprickorientering och det finns risk för planbrott bör man eftersträva en släntutformning 
som i största mån följer bergets naturliga skivighet.

Lösa block i bergslänter längs planerad vägsträckning ska rensas ner. Större block, så 
kallade låsblock, som är av betydelse för storskalig stabilitet ska förankras med ingjuten 
bergbult. Borrhål för bult ska borras med hänsyn till rådande förhållanden. Ur 
belastningssynpunkt ska dessa borrhål så gynnsamt som möjligt övertvära spricksystemen.

Vid situationer där bakåtbrytning av slänt kan orsaka skada på fastighet eller dylikt, ska 
förbultning längs bergskrön utföras.

Bergschakt ska utföras så att gränsvärden för vibrationsalstrande arbeten inte överskrids. 
Förhållanden längs vägområdet tillåter att bergschakt kan utföras genom sprängning. Vid 
planering och utförande av berguttag ska faktorer så som bergkvalitet och 
sprickriktningar beaktas.

Föreslagna åtgärder säkerställs genom Trafikverkets vägplan för området. 
Kommunen gör bedömningen att ytterligare reglering i detaljplanen ej är nödvändig.

4. TRAFIKVERKET (2022-03-24)
Tidigare samråd
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2020-03-20 (TRV 2020/28844). 
Trafikverket hade synpunkter och upplysningar om att detaljplanen har tagits fram under dialog 
med Trafikverket och pågående projektet för väg 168. Vägplanens vägområdesgräns och 
detaljplanens plangräns är identiska. Enda undantaget är kring Hamnvägen (väg 612). 
Trafikverket har därmed inga synpunkter.
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Infrastruktur
Planförslaget omfattar väg 168 genom Tjuvkil för vilken Trafikverket är väghållare.

Sammantagen bedömning
Trafikverkets projekt har varit delaktiga under processens gång.
Trafikverket har inget att erinra.

Med vänlig hälsning
Tea Silic, Samhällsplanerare

KOMMENTAR  
Noteras

STATLIGA BOLAG
5. POSTNORD (2022-03-17)

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn 
till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. I dagsläget delas mycket av posten i 
området ut i så kallade lådsamlingar, eller i enskilda postlådor, strategiskt placerade 
utmed väg 168. Dessa kommer efter anläggandet av gång- och cykelvägen i många 
fall inte längre vara åtkomliga från våra fordon, och kan då behöva flyttas till 
lämpligare platser. Detta för att Postnord även fortsättningsvis ska kunna dela ut post 
på ett effektivt och trafiksäkert sätt.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av nya placeringar för lådsamlingarna/postlådorna. En 
placering som inte är godkänd kan leda till att posten inte delas ut till adressen.

KOMMENTAR
Trafikverket lämnar följande kommentar:

Trafikverket konstaterar att de flesta in-/ utfarter längs aktuell sträcka behålls i 
oförändrat läge. Endast ett fåtal anslutningar stängs. Trafikverket kontaktar 
Postnord när projekteringen kommit längre och blivit mer detaljerat.

Utformningsfrågor hanteras vidare i projektering.

6.  VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB (2022-03-09)
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil och 
lämnar följande yttrande.

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför 
inget att erinra.

Med vänliga hälsningar
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Joel Evonson, Fastighetsrättslig specialist

KOMMENTAR
Noteras

 REGIONALA ORGAN
7. POLISMYNDIGHETEN (2022-03-04)

I nuläget har lokalpolisområde Kungälv/Ale inga synpunkter på den före-slagna 
detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil.

Carina Björklund, Inspektör

KOMMENTAR 
Noteras

8. BOHUSLÄNS MUSEUM (2022-03-23)
Bohusläns museum har tidigare yttrat sig i ärendet 2020-03-11.

Bohusläns museum vill återigen framföra att fornlämning L1959:3749 med tillhörande 
fornlämningsområde kan komma att beröras av planerat arbete. Fornlämningen med 
tillhörande fornlämningsområde omfattas av skydd genom kulturmiljölagen. Tillstånd 
krävs från Länsstyrelsen inför ingrepp. Samråd bör ske med Länsstyrelsen inför 
planerat arbetsföretag av väg 168.

För Bohusläns museum

Agneta Gustafsson, Antikvarie

KOMMENTAR    
Trafikverket meddelar att man arbetar med frågan och att hänsyn till angiven 
fornlämning kommer att visas. Fornlämningen ligger just utanför detaljplanegränsen. 
Trafikverket kommer att lämna in tillståndsansökan om ingrepp i fornlämningsmiljö till 
Länsstyrelsen.

SAKÄGARE

9. Sakägare 1 (2022-03-14)
Kan ni hjälpa mig förstå logiken med att hållplats Tjuvkilsboden utrustas med 
väderskydd i båda riktningar när hållplats Toftebergsvägen endast får det i riktning 
mot Kungälv? Nyligen har en markägare inskickat en byggnadsplan till kommunen för 
30-40 bostäder i obebyggt vildvuxet område väster om och omkring Toftebergsvägen 
vilket innebär fler åretruntbostäder i området. Jag önskar bidra till omflyttningen till 
kollektivtrafik och att göra mina barn (som går i skola i Marstrand) oberoende av 
skolskjuts kortare sträcka. Kan vi därför få det nöjet att kunna vänta på skolskjuts och 
vanlig buss med väderskydd höst- och vintertid om vi färdas mot Marstrand? I 
barnens ögon blir det lite underligt att det finns väderskydd när de väntar på att åka 
hem från skolan men inte till skolan. Min fundering är vad barn gör för att skydda sig 
från blåst, regn och snöfall när det är mörkt och kallt ute? Sannolikt rör de sig 
antagligen mer oplanerat i väntan på transport och därmed ökar risken för 
trafikolycka. Ett väderskydd avskärmar barns impulsiva rörelser i 3 utav 4 riktningar 
och är samtidigt en synlig symbol för biltrafikanten om att iaktta försiktighet.



47/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Granskningsutlåtande_Tjuvkil

Sid 14 (48)

Kungälvs kommun
Ärende: KS2015/2077

Det skall också nämnas att intaget på Hålta skola i nuläget är begränsat i förhållande 
till inflyttningen, varför ytterligare ökad inflyttning av barn på Tjuvkils ängar och 
omkring Toftebergsvägen innebär ett ökat behov av skolskjuts mot Marstrand där det 
finns kapacitet för nya elever. Dessa barn och vuxna har som det tidigare nämnts i 
annan synpunkt kortare väg till hållplatsen vid Toftebergsvägen än Intaget.

I övrigt nöjd med utformning av bullerplank med glaspartier i samfällighet s:25 vid 
Tjuvkil 26:1 samt gångpassage via öppning i bullerplank som ligger omlott med 
planket längs södra tomtgränsen hos Tjuvkil 2:2. Snyggt!

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentar:

Generellt placeras kur i belastningsriktningen det vill säga den riktning som flest 
reser. För Toftebergsvägen är det i riktning mot Kungälv. Sannolikt kommer det 
inte att förändras även efter utbyggnad av nya bostäder.

Normalt är kravet för väderskydd är 20 påstigande. Hållplats Tofteberg har elva 
som mest. Då vi vill bidra till att öka attraktiviteten gjordes ett undantag.

Anledningen till att det planeras för väderskydd i båda riktningarna vid 
Tjuvkilsboden är den ses som en potentiell bytespunkt för linje 320 och 
Marstrandsexpressen. 

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Utformningsfrågor hanteras vidare i 
projekteringsskedet. Skolskjutsfrågorna hanteras löpande i kommunen.

10. Sakägare 2 (2022-03-15)
Jag har tre delar som jag vill ta upp (Utöver att jag är mycket positiv till att förbättra 
vägen samt att anlägga en cykelbana på norra delen):

 Jag är orolig för vattenavrinningen då östra delen av tomten ligger lågt i 
förhållande till vägbanan (väg 168). I dagsläget finns en ”vall” som lagts upp 
för länge sedan längsmed tomtgränsen från vägbygget. Denna vall ger stor 
vattensamling på många kvadratmeter av tomten och gör den delen mer eller 
mindre oanvändbar. Just nu har jag även inne en förfrågan för att dela 
tomten i 2 delar och om en vattensamling skulle bildas i den östra delen så är 
den delen som sagt oanvändbar i förhållande till normalt förhållande utan 
avrinning från väg 168. (Se blå ellipsmarkering på kartavbilden för potentiell 
vattensamling.)

 Just nu är utfarten från tomten (Tjuvkil 2:71) rakt ut på väg 168. Denna utfart 
är i dagsläget mycket farlig och varje gång någon skall köra in får man vara 
övertydlig med infart på tomten så att bilar bakom uppmärksammar det väl. 
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Än värre vid utfart, då brukar en medpassagerare gå ut ur bilen och stå på 
andra sidan vägen för att se att det inte kommer några bilar. Utfarten är i 
dagsläget mycket dold och svår att se för fordon på väg 168. Ett förslag som 
jag tror kan vara värt att undersöka är att rensa upp traktorstigen som går 
från syd västra hörnet av tomt 2:71 och igenom tomt 2:11 (se röd markering 
på kartavbilden). En sådan lösning minskar antalet utfarter på väg 168 
(potentiellt med 2 fastigheter då jag avser att dela tomten 2:71 i 2). Utfarten 
från 2:71 leds i så fall om till den stora korsningen vid Toftebergsvägen.

 Buller ser jag som potentiellt störande på tomten med den nya vägplanen. 
Med en större och bredare väg ser jag inte att hastigheten kommer minska, 
snarare öka, samt att den strax innan ändras från 50km/h till 70km/h vilket 
gör att många accelererar på sträckan vid Tjuvkil 2:71. Finns det några 
lösningar här som är värt att se över? Jag förstår att bullerplank för en 
enstaka tomt är kostsamt och inte brukar sättas upp. Ser i era dokument att 
det är upp till 69 decibel (för Tjuvkil 2:71) och föreslås fönster och 
väggåtgärder.

Hör gärna av er till mig om ni vil prata om ovanstående, tar gärna möten fysiskt eller 
per telefon/teams/zoom eller annat när det är läge att diskutera bra lösningar för alla 
inblandade. Ser fram emot den nya vägen! 

KOMMENTAR 
Trafikverket ger följande kommentar:

Trafikverket får inte orsaka olägenheter för markägare genom att vägdagvatten 
leds in på fastigheten. Om det rör sig om vägdagvatten så kommer det åtgärdas 
under entreprenaden.

Trafikverket uppskattar att utfarter likt denna tas bort och samordnas i större 
korsningar. Kontakta Trafikverkets markförhandlare Ann-Sofi Dalbert för vidare 
hantering.

Trafikverket föreslår fastighetsnära åtgärder för fastigheter där vägnära åtgärder 
inte anses ekonomiskt försvarbara. Omfattningen av de fastighetsnära åtgärderna 
återkommer vi med. Inventeringar pågår.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Utformningsfrågor hanteras vidare 
vid projekteringen. Kommentarer kring bullerfrågan ges i kapitel Övergripande 
kommentarer. 

11. Sakägare 3a och 3b (2022-03-22 + 2022-03-25)
Sakägare 3a inkom först med ett yttrande 2022-03-22. Därefter inkom sakägare 3a 
och 3b med ett gemensamt yttrande 2022-03-25. 

Yttrandet som inkom 2022-03-22 är omfattande och består till sin struktur av två 
delar. Den första delen saknar rubrik i yttrandet. Kommunen har valt att benämna 
denna del ”Del A”. Den andra delen i yttrandet har rubriken ”Frågor till kommunen”. 
Kommunen har i detta granskningsutlåtande valt att benämna denna andra del för 
”Del B. Frågor till kommunen”. Syftet med att lägga in dessa rubriker är att 
underlätta för läsaren att se kopplingar mellan synpunkter/frågor i yttrandet och de 
kommentarer som ges.
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Yttrande inkommet 2022-03-22. Del A
Jag finner det anmärkningsvärt att kommunen avsäger sig allt ansvar för 
konsekvenserna av detaljplanen genom att ändra syftet med planen.

Kommunen säger i samrådsredogörelsen: ”Det syfte som detaljplanen har tydliggör 
att det är endast Trafikverket som ansvarar för frågor om att främja trafiksäkerhet, 
framkomlighet och tillgänglighet samt att begränsa störningar. Genom att 
detaljplanen endast syftar till att möjliggöra att vägplanen (vägområdets avgränsning) 
blir lagenlig innebär det att mycket få av de synpunkter som framförs i yttrandena kan 
anses riktade till kommunen/detaljplanen. Det stora flertalet synpunkter är istället 
riktade till Trafikverket/vägplanen.”

Det kan inte vara förenligt med lagen att kommunen försöker avsäga sig allt ansvar 
för konsekvenserna av detaljplanen på detta sätt. En ny detaljplan måste självfallet 
uppfylla lagkraven i miljöbalken, plan och bygglagen mm.

Kommunen skriver i planbeskrivningen: ”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.” Kommunen har alltså alla möjligheter att styra utformning 
och utförande av vägen!

I och med att kommunen och Trafikverket har gjort fel i processen med framtagning 
av detaljplanen så har beslut och utredningar tagits fram i fel ordning. Ordningen 
skulle ha varit att göra lokala förändringar av befintlig detaljplan och sedan anpassat 
vägplanen till detaljplanen. Och inte som nu tvärtom. Nuvarande detaljplan som är 
refererad till som plan 44 i planbeskrivningen, gäller för större delen av planområdet, 
innehåller ett vägområde som är 20 m brett vilket medger en vägbana på 7-8 m plus 
en GC bana. Detta måste vara utgångspunkten för en ny vägplan. Detta var också 
utgångspunkten i tidiga diskussioner med Trafikverket.

Av kommunens hemsida framgår det även att ”Vägplaneprocessen, som leds av 
Trafikverket, var huvudprocess.” Detta tillvägagångssätt har lett till att vägplanen helt 
har optimerats efter ekonomi och framkomlighet. Synpunkter från boende om lokala 
anpassningar av en väg som nyttjar markområden på sydsidan av befintlig väg helt 
har förbisetts. Trafikverket har på offentliga möten bekräftat att man lämnat hänsyn 
till boendes krav därhän och optimerat vägplanen utifrån ekonomiska ramar, 
projektledningen har också i samma möten bekräftat att det inte finns några tekniska 
hinder för en modifierad dragning av väg och GC-bana. Ett omtag i planprocessen 
måste göras där hänsyn tas till boendemiljö och övriga miljökonsekvenser och inte 
bara optimerar utifrån maximerad framkomlighet och högsta möjliga hastighet på 
vägen. Referens miljöbalken, PBL

Jag har hävdat att frågan om förbifart måste prövas av domstol innan man påbörjar 
projekt med genomfart genom Tjuvkil. Kommunen säger att denna fråga inte är för 
dem. Jag anser att det är kommunens ansvar att driva frågan eftersom kommunens 
styrdokument, översiktsplan Kungälv förutsätter en förbifart för fortsatt exploatering 
av Tjuvkil och områdena västerut! När kommunens strategiska dokument motarbetas 
av andra myndigheter måste det vara kommunens ansvar att driva frågan och få den 
prövad i domstol. Jag anser att frågan om vägens lokalisering inte är fullt utredd. 
Referens miljöbalken, PBL här

Ni refererar till en rad dokument som nu måste betraktas som icke giltiga, till 
exempel:



47/22 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-94 Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Granskningsutlåtande_Tjuvkil

Sid 17 (48)

Kungälvs kommun
Ärende: KS2015/2077

-Miljökonsekvensbeskrivningen, all jämförelse görs med det så kallade 
nollalternativet, Väg genom Tjuvkil skall självfallet jämföras med förbifart Tjuvkil, 
Dessutom är hela beskrivningen starkt tendensiös till förmån för väg genom Tjuvkil 
och beskriver inte de negativa konsekvenserna för boende utmed vägen på ett 
sakligt sätt. Mark och miljödomstolen underkänner i sin dom kommunens 
argumentation om översiktsplan/förbifart ej skulle vara en alternativ väg till genomfart 
Tjuvkil.

-Trafikflödesberäkningar är som tidigare påpekats felaktiga med utgångspunkt i 
Trafikverkets så kallade basprognos på 1% trafikökning per år, TRV’s mätningar visar 
att mellan 1992 och 2017 ökar trafiken med drygt 3%. Kungälvs kommun växer mest 
i regionen, Tjuvkil håller på att exploateras områden västerut planeras för omfattande 
exploatering, vad talar för att trafikökningstakten skall minska? Prognosåret 2040 
måste nu anses överspelat och en ny ansats bör vara 2050.

-Som en konsekvens av felaktig trafikflödesberäkning blir även bullerutredningen 
felaktig, dessutom baseras den på årsmedeltrafik och inte på sommartrafiken. Mark 
och Miljööverdomstolen har som tidigare påpekats konstaterat i dom att vid stora 
årstidsskillnader i trafikflöden skall buller beräknas på den högsta nivån.

I plandokumentet finns en rad felaktigheter som är kraftigt missvisande till exempel:

• I kapitel 4 skriver ni ”Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till 
allmänna och enskilda intressen vid prövningen av lämpligheten av föreslagen 
planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
och 4 kap miljöbalken ska tillämpas. Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig 
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 
3 kap miljöbalken.”

Jag förstår inte hur ni kan påstå att hänsyn är tagen till både allmänna och enskilda 
intressen. Hade ni tagit ett uns av hänsyn till de enskilda så skulle planområdet 
begränsats till det befintliga vägområdet som både tillåter 7-8 m väg + GC bana och 
alla enskilda skulle ha erbjudits adekvata bullerskyddsåtgärder specificerade i det 
juridiska dokumentet plankartor samt att de i befintlig detaljplan definierade 
naturområdena mellan väg och enskilda fastighetsägare hade behållits för att 
begränsa skadeverkningarna av planförslaget.

I Planbeskrivningen skriver ni i kapitlet Begränsad klimatpåverkan

• ”Tillkomsten av cykelväg innebär att vissa transporter som idag sker med bil istället 
kommer att ske med cykel.”

Ni utelämnar helt och hållet att det övergripande syftet med planändringen är att 
möjliggöra en fortsatt exploatering av bostäder vilket kommer att leda till en mycket 
hög ökning av trafiken genom Tjuvkil.

• Under kapitlet God bebyggd miljö står att läsa: ”Tillkomsten av cykelväg och 
passager tvärs väg 168 ger högre boendekvalitet och gynnar ett socialt utbyte mellan 
boende i Tjuvkil.” Ni utelämnar helt att nämna de negativa konsekvenserna som den 
ökade trafiken kommer att medföra i form av buller och utsläpp, att det sociala utbytet 
skulle öka är starkt överdrivet då det redan idag finns gång och cykelstigar inom 
områdena i Tjuvkil som knyter dem samman, dessutom kommer den ökade trafiken 
att göra det i stort sett omöjligt för barn, funktionshindrade och gamla att korsa 
vägen.

• I kapitlet väg beskriver ni hur väg och GC-bana skall utformas på 50 sträckan se 
nedan, detta stämmer inte med hur vägplanen ser ut. Det är grovt missvisande och 
förvrängande av fakta. Om väg/GCbana utformas enligt skiss nedan så finns det 
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ingen anledning att omvandla befintliga naturområden mellan fastigheter och väg till 
vägplan

 • 

Enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan BFS 2020:5 kan områden 
specificeras som Natur

Om inte detaljplanen utsträckning kan minskas vilket är att föredra anser jag att 
befintliga naturområden inom befintliga planer skall bevaras och skyddas genom 
införande av ovanstående föreskrift i den nya detaljplanen.

• Även er beskrivning av hastighetsbegränsningar är felaktig sedan en lång tid 
tillbaka så finns det ingen sträcka där hastighetsbegränsningarna varierar över året. 

I kapitel 6 beskriver ni miljökonsekvenserna, här missar ni helt och hållet att beskriva 
konsekvenserna för boende ut med vägen, Ni påstår att bulleråtgärderna förbättrar 
bullersituationen detta är en stor lögn då det endast är ett fåtal fastigheter som får 
bulleråtgärder, de flesta kommer inte att kunna vistas på sina uteplatser, på grund av 
det ökande buller som kommer att komma på grund av ökande trafik och de höjda 
hastigheterna som är att förväntas på en breddad väg. Det må hända att 
markintrånget i kvadratmeter är litet men att ta bort den skyddsbarriär som finns 
mellan väg och fastigheter i form av naturområde idag kommer att väsentligt 
försämra boendemiljön och detta område hyser därför mycket höga miljövärden för 
boende. Vidare så är miljöbedömning gjord utifrån jämförelse med det så kallade 
nollalternativet givetvis skall bedömning göras mot alternativet förbifart Tjuvkil. Redan 
idag är medelhastigheten genom Tjuvkil ca 10 KM/h över gällande hastighetsgräns 
på 50-sträckan. Nattetid är medelhastigheten betydligt högre, en breddning av vägen 
kommer att inbjuda till ännu högre hastigheter och ökade bullerproblem.
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Ovanstående exempel avser inte att visa på alla felaktigheter i planbeskrivningen 
utan utgör bara ett axplock. Kvalitén på planbeskrivningen är bedrövligt dålig, den 
måste göras om för att spegla verkligheten och bli kompatibel med föreslagen 
vägplan. Det är ett rimligt krav att kommunen är saklig i sin framställan och inte 
hänger sig till starkt tendensiösa uttalanden för att försköna konsekvenserna av 
detaljplanen.

Som jag tidigare påpekat anser jag att detaljplanen strider mot nedanstående 
paragrafer i plan och bygglagen

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna 
och enskilda intressen.

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet,

6 a § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska 
bostadsbyggnader 1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga 
om omgivningsbuller, och 2. utformas och placeras på den avsedda marken på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk 
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 
eller helt tillfällig.

TRV 2014_89181 Kommentarer till granskningshandling 2020-08-09.docx sida 8 
av 21

4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser

32 § En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med 
hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Jag anser att planförslaget strider mot ovanstående paragrafer i PBL och inte tar 
hänsyn till enskilda intresse, att vägområdet inte är placerat så att det tar hänsyn 
till människors hälsa och att det inte har presenterats tillräckliga skyddsåtgärder 
mot buller från vägtrafiken, planen tar för stort område i anspråk, det finns redan 
ett 20 m brett vägområde definierat i befintliga planer. Naturområden/park 
definierade i befintliga planer måste lämnas orörda! Detaljerade 
bullerskyddsåtgärder för samtliga buller störda fastigheter inom planområdet 
måste presenteras och inkluderas i planen. Målsättningen måste vara att klart 
understiga gällande riktvärden, för att skapa en säkerhetsmarginal.

I beskrivningen för befintlig detaljplan Hermansby 44 s7 står: ”Reservaten för 
huvudvägarna ha således givits en bredd av 20 m, varvid förutsatts en körbana av 7-
8 meter samt separat cykel och gångbanor.”

Jag vill också hänvisa till tidigare insända synpunkter i dokumentet, Kommentarer till 
granskningshandling 2020-08-09, vilket bifogas denna handling

KOMMENTAR till yttrande inkommet 2022-03-22: Del A
Att, som sakägaren föreslår, göra lokala förändringar av befintlig detaljplan och 
sedan anpassat vägplanen till detaljplanen är inte möjligt. Den bredd (utbredning) 
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som detaljplanen har i förslaget är nödvändig för att rymma den väganläggning som 
föreslås i vägplanen.

Detaljplanens syfte finns redovisad på plankartan och även i planbeskrivningen, det 
finns inget övergripande syfte.

Vid beskrivning av miljökonsekvenser jämförs förslagets konsekvenser med 
nollalternativets konsekvenser. Med nollalternativ avses situationen i framtiden om en 
utbyggnad enligt förslaget inte genomförs. Därmed består nollalternativet i detta fall 
av en situation som motsvarar dagens situation, inte en situation där en förbifart är 
utbyggd. 

Det stämmer att det numer inte längre finns en vägsträcka där 
hastighetsbegränsningen varierar över året. Denna beskrivning är nu justerad i 
planbeskrivningen.

Föreslaget vägområde innefattar inte några ytor som inte är nödvändiga för 
väganläggningen.  

Kommunen har inom planprocessen utrett påverkan både på enskilda och allmänna 
intressen. Enskilda intressen har exempelvis utgjorts av skydd mot buller och önskan 
att slippa markintrång. Hänsyn till allmänna respektive enskilda intressen innebär att 
hitta en balans av hänsyn när det uppstår en konflikt mellan intressena. En 
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen har gjorts. I vissa fall har enskilda 
intressen kunnat tillgodoses, i andra fall har bedömningen varit att de allmänna 
intressena (människors säkerhet) vägt över de enskilda intressena. Kommunen 
bedömer därmed att vägområdet är lokaliserat till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Avseende bulleråtgärder hänvisas till kapitel Övergripande kommentarer.

Yttrande inkommet 2022-03-22. Del B. Frågor till kommunen
-Om föreslagen detaljplan/vägplan blir stoppad. Kommer då kommunen att kunna 
realisera sina exploateringsplaner i form av ytterligare bostäder i Tjuvkil och västerut 
från Tjuvkil? Vad har Trafikverket och Länsstyrelsen uttryckt om behovet av 
upprustning av vägen i samband med planarbetet för Tjuvkilsängar? Vad har 
kommunen i översiktsplanen uttryckt om väg 168 i Tjuvkil, är förbifart Tjuvkil en 
förutsättning för exploatering i Tjuvkil och västerut i ÖP? 

Redogör för varför kommunen inte vill driva frågan om förbifart Tjuvkil vidare till högre 
instans.  

-Genom att möjliggöra att vägplanen blir lagenlig, möjliggör kommunen också en 
utökad verksamhet (ökad trafik) inom vägområdet, vilket lagstöd har ni för att 
kommunen via detaljplanen inte behöver säkra att denna verksamhet uppfyller 
gällande lagkrav? 

-Visa på karta befintligt vägområde inom planområdet, vilka utredningar som har 
gjorts på att lägga väg och GC-bana inom det befintliga vägområdet i befintliga 
planer. 

-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. Varför har 
kommunen avsagt sig denna möjlighet att påverka placering, utformning och 
utförande av vägen/GC-bana?
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-Är det normalt planarbete att först rita husen och sedan finna lämplig mark för dem? 
Det vill säga i detta fall, först göra vägplan och sedan anpassa detaljplanen efter 
vägen? Redogör för varför ni inte har startat om planarbetet från början med 
utgångspunkt i en god boendemiljö.

-Trafikverkets mätningar visar att trafikökningstakten genom Tjuvkil är i genomsnitt 
drygt 3% under perioden 1992-2017. Genom att referera till Trafikverkets 
trafikflödesanalys har ni accepterat den. Redogör för varför ni tror att 
trafikökningstakten genom Tjuvkil skall minska från 3% till 1% från 2017 och framåt. 
Som huvudfinansiär av projektet borde det ligga i kommunens intresse att projektets 
livslängd överstiger minst 20 år från öppning.

-Redogör för varför ni accepterar en bullerutredning som inte följer domstolsutslag i 
miljööverdomstolen då den inte är baserad på sommartrafiken.

-Redogör för varför ni inte har gjort om miljökonsekvensbeskrivningen då MMD har 
underkänt er argumentation om att förbifart Tjuvkil inte är aktuell.

-Redogör för varför befintliga naturområden mellan väg och enskilda fastigheter i 
befintliga planer inte skall bevaras. Redogör även för konsekvenserna av att omdana 
dessa naturområden till vägområde.

-När mer omfattande bullerskydd har diskuterats med Trafikverket så har detta 
avvisats med motiveringen att det inte är ekonomiskt försvarbart. Hur kan det då vara 
ekonomiskt försvarbart att genomföra ett projekt som inte är samhällsekonomiskt 
lönsamt? Hur många skall behöva bli sjuka av buller innan det blir ekonomiskt 
försvarbart att införa bullerskydd som sänker bullerstörningarna till under 50dBA på 
uteplatser?

-I Tjuvkil pågår omvandlingsplaner. Syftet med dessa är att ersätta befintliga 
fritidshusplaner med nya detaljplaner för att pröva utökade byggrätter på befintliga 
bostadsfastigheter, för att möjliggöra/underlätta omvandling från fritidshus till 
permanentboende. I dessa planer ställer ni krav på fastighetsägare att maximalt 
tillåtet buller på uteplatser är 50 dBA. Och att fastighetsägarna utmed vägen skall 
ombesörja skydd mot buller vid eventuell ny/ombyggnation. Med föreslagen 
detaljplan möjliggör ni en verksamhet (väg) som kommer att generera buller långt 
över tillåtna gränsvärden. Hur motiverar ni att ni ställer bullerkrav på fastighetsägare i 
omdaningen av fritidsplaner men inte på verksamhetsutövaren Trafikverket i den nya 
detaljplanen för vägen?

-Fastighetsägare har ingen möjlighet att påverka den ökande bullerstörningen som 
ökad trafik kommer att innebära och som är orsakad av kommunens exploatering i 
Tjuvkil och västerut en exploatering som möjliggörs genom denna detaljplan. Hur 
motiverar ni att kommunen inte skall ta ansvar för den exploatering som möjliggörs 
av detaljplaneförändringen och bullersäkra samtliga fastigheter utmed vägen i 
detaljplaneområdet till maximalt 50dBA på uteplats?

-I punkt 7.1 angående avtal mellan Kungälvs kommun och Trafikverket, säger ni: 
”Parterna har tecknat avtal som bl.a. reglerar genomförande, samarbete och 
finansiering av utbyggnaden av gång- och cykelvägen.” Jag vill att ni presenterar 
detta avtal och skickar mig en kopia.

Vidare säger ni: ” Om detaljplanen och därpå vägplanen vinner laga kraft enligt 
planerad tidplan och utan överklagande kommer framtagande av bygghandling och 
förfrågningsunderlag ske under andra halvan av 2022.” Uppenbarligen att döma av 
all aktivitet från olika aktörer på och runt vägen så pågår redan förberedelser innan 
beslut är taget i frågan. Jag vill att ni redovisar upplupna kostnader för kommun och 
Trafikverket, från det att mark och miljödomstolens upphävde detaljplanen till dags 
datum.
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Om inte kommunen tar sitt förnuft till fånga och väsentligt ändrar planen är det högst 
troligt att enskilda fastighetsägare kommer ställa skadeståndsanspråk på kommunen 
då föreslagen plan kraftigt kommer reducera värdet på enskildas fastigheter.

KOMMENTAR till yttrande inkommet 2022-03-22: Del B. Frågor till 
kommunen
Förbifarten är, enligt ÖP, inte en förutsättning för exploatering i Tjuvkil eller längre 
västerut.  Vad som är viktigt är att höja trafiksäkerheten vilket kan göras med olika 
åtgärder, t ex bygga GC bana genom Tjuvkil. I ÖP sägs: 

”Marstrand och Tjuvkil ligger utmed det s k sekundära stråket och för att uppnå ett 
hållbart samhälle behöver kollektivtrafiken på sikt förbättras och trafiksäkerheten på 
väg 168 behöver höjas eftersom dagens standard är bristfällig. Den nya förbifarten 
söder om Tjuvkil är ett led i detta.”…. ”Samtidigt som förbifarten kommer att planeras 
kommer kommunen se över möjligheterna att lägga en gång- och cykelbana längs 
med den befintliga sträckningen av väg 168. Det är viktigt med ett sammanhängande 
gc-stråk längs hela 168:an och andra åtgärder som höjer trafiksäkerheten.”

Vad gäller anledning till varför kommunen inte vill driva frågan om förbifart: se kapitel 
Övergripande kommentarer

Framtida trafikmängd är inget som kan regleras med detaljplan. Se vidare kapitel 
Övergripande kommentarer.

Vad gäller önskan om kartor med redovisning av befintligt vägområde inom 
planområdet redovisas detta på nio kartor i slutet av Del A.

Väg och GC-väg ryms inte inom befintligt vägområde. Det vägområde som 
vägplanen föreslår har inte gjorts bredare än vad som krävs.

Angående varför kommunen inte valt att påverka placering, utformning och utförande 
av vägen/GC-bana hänvisas till kapitel Övergripande kommentarer. 

I projekt där planering av statlig väg är syftet är det normalt att vägplaneprocessen, 
där väglagen är styrande, är ledande process i de fall där även detaljplan krävs.  

Utgångspunkt vid omstart av planärendet har – liksom tidigare under arbetet med 
detaljplanen - varit planens syfte, dvs att göra vägplanen lagenlig.

Frågor om trafikökningstakten respektive om bullerutredning har, med identisk 
formulering, även ställts av sakägare 7. Frågorna bemöts i kommentarerna till 
sakägare 7. Se även kapitel Övergripande kommentarer.

Det har inte tagits fram någon miljökonsekvensbeskrivning eftersom detaljplanen inte 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan och länsstyrelsen delar kommunens 
slutsats 

I de fall naturområden hamnar inom vägområde är det för att området behövs för 
väganläggningen. I vissa fall kan naturmarken bli hårdgjord, i andra fall kan den 
exempelvis bli gräsyta i vägslänt.

Projektet bedöms inte vara samhällsekonomiskt olönsamt.

Bullerskyddande åtgärder utförs i projektet såväl nära bullerkällan som fastighetsnära 
där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt vilket utgör en bedömningsfråga i 
det enskilda fallet. Trafikverket har metoder för att beräkna samhällsnyttan för att ge 
vikt åt bedömningen av tex vägnära skärmar. Kommunen anser att Trafikverket har 
hanterat bullerfrågan och planerat för åtgärdsinsatser i tillräcklig grad syftande till att 
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uppnå en god eller godtagbar miljö. Även uteplatser berörs av krav på bullernivåer 
där målsättningen är att 55 dB(A) ekvivalent nivå ska innehållas i enlighet med TDOK 
2014:1021. 

Vid väsentlig ombyggnation i ett byggnadsverk eller vid nybyggnation ska nu 
gällande riktlinjer användas. De krav som ställs på åtgärder ska syfta till att begränsa 
bullernivåerna, i det här fallet, så att dessa inte är högre än vad som motsvarar en 
god eller minst godtagbar miljö. I projektet följer Trafikverket de riktlinjer som följer av 
lag, förordning och verkets egna styrdokument och utför åtgärder där det utretts att 
så krävs. Kommunen har inte för avsikt att ställa särskilda krav utöver de som 
Trafikverket redan förhåller sig till i bullersammanhang. För uteplatser i projektet ska 
55 dB(A) ekvivalent nivå innehållas enligt Trafikverkets riktlinjer TDOK 2014:1021 
medan kravet vid nybyggnation av bostad utgör 50 dB(A) enligt Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Bullerberäkningar utförs på prognostiserade trafiksiffror för 2040, även planerad 
exploatering ingår i uppräkningen av trafik utöver den schablonmässiga årliga 
ökningen.

De kostnader som kommunen haft i ärendet från det att mark och miljödomstolens 
upphävde detaljplanen handlar om de kostnader som överklagandet lett fram till i 
form av framtagandet av nya planhandlingar. Trafikverkets kostnader får Trafikverket 
redogöra för.
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Kartor som redovisar tidigare vägområde inom planområdet
Sakägare 3 önskar karta över ”befintligt vägområde inom planområdet”. På följande nio kartor 
redovisas ”tidigare vägområdesgräns” vilket är detsamma som befintligt vägområde vid tillfället då 
synpunkterna lämnades in. På kartorna redovisas även vägområdesgräns enligt ny vägplan samt 
detaljplanens gräns (planområdesgräns).

Karta 1

Karta 2
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Karta 3

Karta 4
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Karta 5

Karta 6 
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Karta 7

Karta 8
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Karta 9

Yttrande inkommet 2022-03-25

Kommunen har, för att underlätta för läsaren, numrerat de stycken i yttrandet 
som kommenteras under rubriken ”Kommentar”. 

 Lokalisering 1

Jag anser att projektet/detaljplanearbetet är startat på felaktiga grunder, Planen 
stämmer inte överens med översiktsplanens (ÖP) planerade förbifart Tjuvkil.

Både kommunen och Trafikverket (TRV) hänvisar till beslut från Länsstyrelsen. Något 
sådant beslut finns inte! Länsstyrelsen har lämnat två yttranden, ett positivt i yttrande 
över ÖP, och ett negativt i samråd med Trafikverket arbetsplan för förbifart.

1.  det negativa yttrandet hänvisar Länsstyrelsen till 4 kap miljöbalken, men då 
Tjuvkil är en befintlig tätort så är bestämmelserna i 4 kap MB inte tillämpliga! Och 
därmed faller Länsstyrelsens negativa yttrande. Jag anser att möjligheten till en 
förbifart Tjuvkil måste prövas av behörig instans innan man påbörjar en 
detaljplan för ombyggnation av väg genom Tjuvkil.

Lokalisering 2

2. På kommunens hemsida står att läsa: ”Eftersom vägplanen utgör huvudprocess” 
Det faktum att vägplanen har varit huvudprocess har gjort att alla normala 
överväganden i form av konsekvenser på boendemiljö och övriga 
miljökonsekvenser för boende utmed vägen har åsidosatts. Fokus har helt legat 
på att på så enkelt som möjlig dra fram en GC-bana och bredda så mycket som 
möjligt. Och att anpassa ny detaljplanplan helt efter TRV’s önskemål. Det 
framgår även av detaljplanens syfte att hänsyn till boendemiljö inte har varit av 
intresse i detaljplaneprocessen.

I befintliga planer finns redan ett vägreservat på 20 m med plats för 7-8 m bred väg + 
GC bana. Detta vägreservat borde vara utgångspunkten för projektet/ny detaljplan. 
Vägplan och därmed ny detaljplan skall i huvudsak anpassas till detta område. Och i 
mån av behov görs mycket begränsade anpassningar i ny detaljplan. Jag anser att 
planförslaget tar mycket mer mark i anspråk än vad som är nödvändig och att ingen 
hänsyn tas till enskildas intressen. Detaljplanen måste göras om och anpassas till 
befintlig plan som redan rymmer den önskade vägbredden och GC-bana! Jag 
ifrågasätter starkt nödvändigheten av ny detaljplan överhuvudtaget.
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Naturområden

I befintliga planer finns ett naturområde definierat mellan enskilda fastigheter och 
vägen. Jag anser att dessa naturområden skall bevaras i ny plan.

Naturområdena kan tyckas vara små ytmässigt men de utgör idag en barriär mellan 
väg och fastigheter. Om de försvinner kommer boendemiljön att kraftigt försämras.

Bullervall

3. Mellan vår fastighet Tjuvkil 2:104 och väg168 finns en anlagd bullervall, jag yrkar 
på att den skall skyddas och ges möjlighet till utökning i ny detaljplan. I andra 
hand om bullervallen tas bort så skall den ersättas av annat bullerskydd som 
finansieras av kommunen. Föreslagen detaljplanplan måste justeras. 

Busshållplats

4. I vägplanen har föreslagits att befintlig busshållplats vid Stenskärsvägen flyttas 
till Gulskärsvägen, detta medför att detaljplanen har modifierats för att rymma 
ytan för busshållplats och cykelparkering. Startande bussar ger upphov till 
lågfrekvent buller som är mycket svårt att skydda sig emot. En betydligt bättre 
plats för busshållplatsen är ca 25-30 m väster om Stenskärsvägen jag anser att 
detaljplanen skall ändras och inte medge busshållplats vid Gulskärsvägen utan 
hänvisa till området längre österut enligt ovan.

Buller

5. Den kraftiga ökningen av bullerstörningar som har skett över ett antal år och som 
nu eskalerar med pågående och kommande bostadsexploateringar har skett/sker 
med kommunens godkännande. Då kommunens beslut är orsaken till 
bullerstörningarna så måste det även vara kommunens ansvar att kompensera 
för dessa störningar. Omfattande bullerskyddsåtgärder för samtliga fastigheter 
måste infogas i detaljplanen. Och kommunen skall svara för finansiering av 
bullerskyddsåtgärderna.
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Gångpassager Tillgänglighet/barnkonventionen

6. Väg inom detaljplanelagt område har att uppfylla boverkets krav på tillgänglighet 
se Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2. Vidare så 
skriver både kommun och Trafikverket i sina planprogram att Tjuvkil är en tätort. 
Vilket också bekräftas av miljödomstolen i Vänersborg, SCB och lantmäteri. I 
tätort skall gångpassager hastighets anpassas till max 30 km/h! Så att personer 
med nedsatt rörelseförmåga och orienteringsförmåga har möjlighet att bruka 
passagerna. Det samma gäller enligt barnkonventionen! Detaljplanen 
säkerställer inte ovanstående krav.

Tillgänglighet enligt ALM:

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN 
2006. Sverige anslöt sig till konventionen 2008.

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd (ALM) om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på 
allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. ALM är 
den svenska tillämpningen av tillgänglighetskraven och utgör skall-krav vid 
utformning.

Detaljplanen säkerställer inte uppfyllelse av Barnkonventionen:

> Frihet från barriärer i gaturummet ökar barnens rörelsefrihet. 50 km/h vid 
gångpassager medför barriär

> Barn är särskilt känsliga för avgaser och partiklar. Miljökonsekvensbeskrivningen 
tar inte hänsyn till barn

> Barn är särskilt känsliga för ljud och buller, Bullerutredningen tar inte hänsyn till 
barn

Detaljplanen säkerställer inte att ovanstående krav uppfylls och måste därför 
kompletteras.

Utredningar

7. I planbeskrivningen 2022-02-16 hänvisas till utredningar som har passerat bäst 
före datum för länge sedan och som dessutom är starkt tendensiösa. Det är en 
rimlig begäran att dessa utredningar görs om och baseras på fakta, saklighet och 
gällande prejudicerande domar.

8. Undersökningen om betydande miljöpåverkan 2020-02-04; är starkt 
tendensiös och speglar inte verkliga förhållanden, dessutom baseras jämförelser 
med det så kallade nollalternativet. Enligt MMD’s dom P 724-21 ogillas 
kommunens argumentation om att ÖP inte är giltig avseende förbifart Tjuvkil. 
Härav följer att en förbifart Tjuvkil fortfarande är ett alternativ till breddning av väg 
genom Tjuvkil. Därför skall konsekvenserna av ny detaljplan för genomfart Tjuvkil 
jämföras med konsekvenserna av en förbifart.

Ny detaljplan/vägplan är ett krav från TRV region väst och Länsstyrelse för att 
kommunen skall kunna genomföra sin planerade exploatering! En ny detaljplan 
kommer att möjliggöra fortsatt exploatering i Tjuvkil och västerut vilket i sin tur 
innebär kraftigt ökad trafik med medföljande buller. Då måste detta belysas i 
konsekvensbeskrivningar!

Felaktig trafikprognos och felaktig bullerutredning medför också att 
miljöbeskrivningen blir felaktig. Det är anmärkningsvärt att en miljöbedömning 
avseende buller kan göras innan nedanstående bullerutredning är gjord, jämför 
datum för publicering!
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En godtagbar miljöbeskrivning är en processförutsättning vilket generellt innebär att 
om det finns väsentliga brister i miljöbeskrivningen skall domstolar och myndigheter 
inte pröva en tillståndsansökan utan ansökan ska avvisas.

9   TRV’s, PM trafikprognos och kapacitetsutredning 2019-11-29

Prognosen uppfyller inte krav på saklighet och opartiskhet. Och den följer inte TRV’s 
interna riktlinjer.

I TRV’s interna kravdokument: Dimensionerande prognoser 2016_099 står det:

”-Vid dimensionering är det viktigt att analysera om det kan finnas skäl att anta att 
basprognosen inte på ett rättvisande sätt beskriver dagens eller framtida trafik. 
Förutsättningar kan förändras och det kan finnas brister, framförallt på lokal nivå, i 
basprognosen. Det bör därför alltid undersökas om prognosen har rätt förutsättningar 
för den aktuella dimensionering som ska göras.”

Det kan konstateras att nuvarande dimensionering/prognos inte har analyserat om 
basprognosen beskriver dagens och framtida trafik. Det kan också konstateras att 
prognosen inte har rätt förutsättningar för beräkning av framtida trafik.

I samband med samråd 2018 presenterar TRV ett PM trafikprognos och kapacitet 
Tjuvkil, som påvisats i tidigare inlaga var denna prognos grovt felaktigt på grund av 
att TRV inte tog hänsyn till den pågående höga exploateringen. Detta bekräftades 
senare av TRV’s analys av trafikmätningar gjorda under 2017. 2019-11-29 
presenterar TRV’s en ny uppdaterad prognos, och man begår samma misstag igen. 
TRV tar inte hänsyn till den pågående exploateringen, och de av TRV i prognosen 
angivna trafikflödena för år 2040 kommer att uppnås redan 2022.

Redan år 2002 skriver Vägverket: "Under perioden 1997 -2001 har trafikmängderna 
ökat med 3 % per år, vilket är något högre än normalt för vägtypen. På grund av 
fortsatt exploatering kan denna ökningstakt förväntas fortsätta.” En analys som det 
har visat säg är korrekt, TRV’s mätningar visar att under perioden 1990 till 2017 ökar 
trafiken genom Tjuvkil med dryga 3% per år! Att jämföras med TRV 2014_89181 
Kommentarer till granskningshandling 2020-08-09.docx sida 10 av 21

TRV’s så kallade basprognos som räknar med en ökningstakt på 1% per år. 
Skillnaden över tid blir enorm. Som jämförelse, hade trafikökningstakten varit 1% från 
1990 till 2017 så skulle trafiken genom Tjuvkil 2017) varit på nivån 2300 fordon per 
dygn (f/d) ÅDT att jämföra med uppmätt 2017 4250 f/d ÅDT, alltså nära nog en 
fördubbling av trafiken jämfört med vad som anses vara normaltillväxt!

En fortsatt tillväxttakt på minst 3% per år är högst trolig med tanke på kommunens 
exploateringsplaner i Tjuvkil och västerut, utbyggnad av vatten och avlopp samt 
kommunens överlag höga befolkningsökning, Marstrand är kommunens främsta 
utflyktsmål och kommer fortsatt att locka gamla som nya invånare från kommun och 
annorstädes.

En felaktig trafikprognos medför att både miljöbedömning och bullerutredning blir 
felaktig.

10   TRV’s, PM buller 2020-04-15

Svea Hovrätt Mark och Miljööverdomstolen konstaterar i mål M3434-06, 2007-04-26 
att: ”En särskild omständighet i detta fall är variationerna i trafikbelastning under året, 
där belastningen är betydligt större under sommaren än under vintern. För att ta 
hänsyn till detta förhållande bör ekvivalentnivån enligt Miljööverdomstolens mening 
beräknas med utgångspunkt i trafikbelastningen under sommarmånaderna” 
Förutsättningarna i Tjuvkil kan jämföras med dem i domen ovan och detsamma gäller 
i Tjuvkil. Trots påpekande i mina tidigare synpunkter under planprocessen har 
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projektet inte uppdaterat sina beräkningar i enlighet med ovanstående dom. De 
redovisade bullerkonsekvenserna blir därför missvisande.

Jag har visat att den av Trafikverket beräknade trafikprognosen är grovt felaktig. Se 
mina tidigare synpunkter på granskningsunderlaget. Trafikmängderna kommer att bli 
avsevärt högre än vad Trafikverkets kalkyl visar. Vidare så visar Trafikverkets 
hastighetsmätningar att medelhastigheten är avsevärt högre än skyltad hastighet 
detta är inte heller inräknat i bullerkalkylen. Trafikprognosen och bullerberäkningarna 
sträcker sig fram till 2040 enligt domen ovan bör redovisning i 
planeringssammanhang sträcka sig 25-30 år framåt i tiden! Trafikverkets 
bullerutredning har en tolerans på +/- 1,5 dBA. I enlighet med försiktighetsprincipen 
menar jag att bullernivåerna skall anges i det övre toleransbandet, eftersom 1 dBA 
starkare buller ökar störningarna med 20%! Se SA80B 04:20788 2006-10-18.

Urklipp från mina kommentarer till granskningshandlingen: I dokumentet SA80B 
04:20788 2006-10-18, skriver vägverket ” Vi ser ofta skrivet om trafikbuller att en 
ökning av ljudnivån med 3 dB knappast märks och att det behövs en ökning med 8-
10 dB för att uppleva en fördubbling. Detta stämmer inte med verkligheten och det 
finns inget stöd i forskningen för ett sådant påstående. Det har blivit en myt i 
samhället som lett till många felaktiga beslut. Det är dags att reda ut begreppen, 
avliva myten och formulera tumregler som leder rätt.”

”Tumregel = För varje dB starkare buller ökar störningarna med 20 %.”

”Ett exempel på samband mellan uppmätt ljudstyrka och störningar och som många 
har egen erfarenhet av är gles vägtrafik. Undersökningar visar i sådana fall att 
störningar är starkt beroende av antal bullrande fordon som passerar. Dubbelt så 
många fordon (som innebär + 3 dB i ljudnivå) kan ge nära dubbel så stor störning. Att 
vakna en gång på natten eller två gånger betyder mycket. Att påstå att det knappast 
märks går inte hem i stugorna. Det påstår vi om vi följer hittillsvarande myt som det 
faktiskt är. De undersökningar som finns om vägtrafikbuller och störningar visar på att 
störningarna fördubblas när bullret ökar med 4 dB. Det betyder att för varje dB 
starkare buller ökar störningarna med 20 %.” Felaktig bullerutredning innebär 
felaktigbeskrivning av miljökonsekvenser.

Av ovanstående följer att trafikprognos, bullerutredning och miljöbedömning måste 
göras om. Det är orimligt att kommunen inte tar fullt ansvar för de bullerkonsekvenser 
som följer av föreslagen detaljplan. Ny detaljplan måste uppdateras med alla till buds 
stående medel mot buller. Att hänvisa till vägplan är inte acceptabelt.

KOMMENTAR till yttrande inkommet 2022-03-25

1 Trafikverket ger följande kommentarer:

Länsstyrelsens yttrande kan normalt inte prövas. Detta gjordes dock i augusti 2020 och 
regeringen genom infrastrukturdepartementet beslutade i oktober 2020 att inte ta upp 
frågan för prövning.

Aktuellt projekt hanterar inte frågan kring förbifarten. Det kan dock påpekas att i Kungälv 
kommuns gällande översiktsplan står det att kommunen har för avsikt att anlägga en 
gång- och cykelväg längs befintlig väg 168. Aktuellt projekt med att höja säkerheten för 
oskyddade trafikanter hade därmed tillkommit oavsett byggnation av en förbifart.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Utformningsfrågor hanteras i 
projekteringsskedet.  Se vidare i kapitel Övergripande kommentarer..

* * *
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2 Trafikverkets kommentar:

Aktuellt förslag har varit Trafikverkets huvudförslag sedan ca tio år. Trafikverket har följt 
de processer och krav gällande framtagning av vägplan. Samråd och granskning har 
utförts och miljökonsekvenser finns beskrivna i planbeskrivningen. Vägplanen är 
inskickad för fastställelseprövning.

Föreslagen gc-väg håller sig huvudsakligen utanför privat tomtmark och endast i 
undantagsfall tas ny mark i anspråk. Vägen har anpassats och utformats efter dagens 
gällande standard. 

Endast den mark som krävs för väganläggningen tas i anspråk.

* * *

3 Trafikverkets kommentar:

I vägplanens PM Buller finns fastigheten med och föreslås bli skyddad med fastighetsnära 
åtgärder. 

Befintlig bullervall är belägen på angränsande fastighet. 

Val av bullerskyddsåtgärder görs av Trafikverket. 

* * *

4 Trafikverkets kommentar:

Busshållplatserna i Tjuvkil är placerade i samråd med Västtrafik. Placeringen är gjord så 
att avståndet är jämnt fördelat. Antalet minskar från idag sju hållplatslägen till fyra. 
Läget vid Gulskärsvägen är föreslagen som en stopphållplats, det vill säga att bussen 
stannar i körbanan och att eftervarande fordon får avvakta till bussen kör. Detta främst 
för att öka säkerheten för gående och resenärer i närheten.

Kommunen är införstådd med resonemanget som ligger bakom val av hållplatslägen 
och ser ingen anledning till att justera detaljplanen.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. För vidare kommentarer se kapitel 
Övergripande kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

* * *

5 Trafikverkets kommentar:

Vägplanen hanterar frågor kring buller och förslag till åtgärder. PM Buller finns på 
Trafikverkets hemsida för projektet på www.trafikverket.se. Kommunen finansierar redan 
huvudparten av projektet.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet. 

* * *

6 Trafikverkets kommentar:

Trafikverket har utformat anläggningen efter VGU (Vägar- och gators utformning) som är 
obligatoriska för arbeten på statliga vägar. Busshållplatser i Trafikverkets förslag är 
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tillgänglighetsanpassade. Föreslagen anläggning kommer avsevärt höja säkerheten för 
oskyddade trafikanter och tillgängligheten jämfört med situationen idag.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

* * *

7 Trafikverkets kommentar:

Oklart vad/vilka som avses. De handlingar som ingår i Vägplan är aktuella.

De handlingar/utredningar som det hänvisas till i planbeskrivningen är aktuella.

* * *

8 Trafikverkets kommentar:

Undersökningen om betydande miljöpåverkan 2020-02-04

Oklart vad som avses. Länsstyrelsen beslutade 2018-03-28 att projektet (vägplanen) inte 
anses ha betydande miljöpåverkan.

Nollalternativ är per definition att inga åtgärder utförs. Det är vad nya förslag jämförs 
mot. Att jämföra med andra förslag, som i det här fallet dessutom inte är genomförbara, 
är fel.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Länsstyrelsen har gjort 
bedömningen att projektet inte har någon betydande miljöpåverkan. Kommunen 
instämmer i definitionen av nollalternativ. Kommentar till trafikprognos m m ges i 
kapitel Övergripande kommentarer.

* * *

9 Trafikverkets kommentar:

TRV’s, PM trafikprognos och kapacitetsutredning 2019-11-29

Trafikverkets PM Trafik följer gällande föreskrifter. Fastighetsägarens kritik och 
egenhändigt framtagna beräkningar har bemötts vid tidigare tillfälle, bland annat 2020-
03-31 per e-post.

Trafikverkets PM Trafik utgår från trafikmätning utförd 2017 och räknat med en 
procentuell ökning på 1 % fram till prognosår 2040. Till det har lagts fem fordonsrörelser 
per planerat boende (1 000 planerade boenden vilka bedöms generera 5 resor/ planerat 
boende). Det ger att Trafikverkets prognos räknar med en årlig trafikökning mellan 2017 
och 2040 med drygt 3,8 %.

Av de 1 000 planerade boendena finns bland annat utbyggnadsplaner för Södra Koön (ca 
300 bostäder) som sedan PM trafik togs fram har utgått. I kommunens underlag redogörs 
det för både pågående och beslutade utbyggnadsplaner enligt kommunens portföljtidplan.

Värt att notera är att aktuellt projekt ger förutsättningar som kan omfördela trafiken till 
andra fordonsslag (exempelvis kollektivtrafik) och därmed minska trafiken i Tjuvkil. 
Cykelvägen gör att kortare resor mellan fastigheter eller till bad/ hamn kan ske med 
exempelvis cykel.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet..
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* * *

10 Trafikverkets kommentar:

Se ovanstående punkt avseende PM Trafik.

För trafikbuller i Sverige används i dagsläget den så kallade nordiska 
beräkningsmodellen (Naturvårdsverkets rapporter 4653, rev 1996) som utgår från 
trafikdata och hastighet, samt olika förhållanden mellan källan och mottagaren som kan 
påverka ljudets spridning. Riktvärdena för trafikbuller gäller för förhållanden enligt 
beräkningsmodellen.

Bullerberäkningarna har genomförts för skyltat hastighet, 50 respektive 70 km/h. Efter 
bullerutredningen genomfördes har skyltad hastighet på delar av väg 168 sänkts från 70 
km/h till 50 km/h året runt vilket medför lägre trafikbuller. 

Trafikmätningar visar att hastighetsefterlevnaden idag är låg. Det påverkar i 
förlängningen trygghet, framkomlighet från lokala vägar och utfarter samt buller. 
Åtgärder för bättre hastighetsefterlevnad kommer därför att förbättra trafiksituationen 
även ur detta perspektiv. Att beivra hastighetsöverträdelser är en fråga för polisen.

Man behöver ta ställning till vilket år bullerprognosen ska gälla och enligt Trafikverkets 
riktlinjer är det lämpligt att följa gällande ekonomiska planering och prognosår som 
gäller där. För projekt Väg 168 Tjuvkil gäller år 2040.

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) är all trafik under ett år delat med 365 dygn. För befintlig 
miljö finns det domar som avser buller och säsongsvariation i trafik för turistvägar. Väg 
168 Tjuvkil är i en vägplaneprocess och trafikbuller bedöms efter de trafikprognoser som 
gäller för projektet. Trafikverkets ståndpunkt är att ÅDT alltid ska användas som underlag 
för bullerberäkningar i väg- och järnvägsplaner gällande ekvivalent ljudnivå. (Med 
ekvivalent ljudnivå avses medelljudet under ett dygn med vissa specificerade 
förutsättningar, vid trafikmängd och fordonssammansättning under ett dygn i medelsnitt 
under ett utvalt år, torr vägbana, temperatur 20 grader, vid svag medvind och vid 
motsvarande temperaturgradienter.) 

Som underlag till bullerutredningen, PM Buller 2020-09-18, har den framtida 
exploateringen med tillhörande trafikökning inkluderats i trafikprognoserna. 
Exploateringens omfattning baseras på Kungälvs kommuns översiktsplan. Den 
prognostiserade trafikökningen år 2040 för Väg 168 är 118-126 % vilket är mycket större 
än genomsnittet för vägnätet generellt. Trafiken bedöms också bli jämnare fördelad över 
året jämfört med idag, då Väg 168 har stora trafikmängdsvariationer beroende på årstid, 
eftersom befolkningsökning i första hand antas bli fastboende. Bullerskyddsåtgärder är 
dimensionerade för prognostiserad trafik, årsmedeldygnstrafik (ÅDT), år 2040.

Det bör noteras att trafikprognosen inte tar hänsyn till förändringar i 
färdmedelsfördelning eller resebeteende i framtiden utan bygger på att resandet 2040 sker 
på samma sätt som idag. Förändringar som till exempel utökat kollektivtrafikutbud eller 
minskad tillgång till parkering kan förändra mängden trafik. (PM Trafikprognos och 
kapacitetsanalys togs fram 2019-11-29 och gällande version av PM Buller 2020-09-
18)

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

12. Sakägare 4 (2022-03-22)
1 Vi accepterar inte det planerade läget för ny busshållplats längs med vår 

tomtgräns utefter Marstrandsvägen, väg 168. Vi har en utfartsväg från tomten 
mot Marstrandsvägen som riskerar att mer eller mindre blockeras. Efter våra 
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tidigare synpunkter har hållplatsen blivit flyttad 12 m åt väster från ursprungligt 
läge. Vi vill däremot att den flyttas ca 25 - 30 åt vänster eller höger från vår utfart. 
Plats finns. 

2 Vi vill att bullerskydd eller annan avskärmning uppförs mellan denna hållplats och 
vår tomtgräns.

3 TRV har kommenterat mitt tidigare yttrande med att vägnära skärm ej är 
"samhällsekonomiskt lönsamt". Vad menas med "samhällsekonomiskt lönsamt" i 
detta fall.  

4 Vi har blivit erbjudna fastighetsnära åtgärder i stället. Vilka är de fastighetsnära 
åtgärderna?

5 Vi tycker liksom våra grannar att det är högst besynnerligt att ett antal fastigheter 
närmast väg 168 vid Intaget erbjuds fastighetsnära åtgärder och inte vägnära 
åtgärder. Vi vistas utomhus stora delar av året speciellt under den tid då trafiken 
är som tätast, vår och sommar.

6 Vi anhåller om att TRV erbjudande om fastighetsnära åtgärder för vår fastighet 
därför byts ut mot vägnära sådana.

Vi önskar ett möte på plats där vidare diskussion kan ske.

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentar:

1 Trafikverket anser att föreslaget läge är mest lämpligt. Flytt enligt fastighetsägarens 
förslag innebär att mer mark behöver tas i anspråk då schakt i berget då blir nödvändig. 
Dessutom hamnar hållplatsen längre från föreslagen gångpassage.

Gångvägen bedöms kunna användas även efter utbyggnad.

2 Trafikverket noterar ert önskemål.

3 För samtliga bullerberörda bostadsbyggnader har i första hand vägnära 
bullerskyddsåtgärder övervägts. Överväganden är baserade på resultatet från de 
bullerberäkningar som genomförts enligt planalternativet. En bullerskyddsvall är ofta att 
föredra då den är mer kostnadseffektiv, både att anlägga och underhålla. En 
bullerskyddsvall tar dock mycket mark i anspråk. Då gestaltning är av extra intresse i 
projektet har endast bullerskyddsskärmar föreslagits. Bullerskyddsskärmarna har utretts 
och dess effekt har studerats med avseende på placering, höjd, etcetera. Att vidta vägnära 
bullerskyddsåtgärder för att klara riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla 
bostadsbyggnader bedöms dock inte vara tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt.

Planerade åtgärder har bedömts utifrån om de är ekonomiskt och tekniskt rimliga, om de 
leder till markintrång, försämrar landskapsbilden, är möjliga med avseende på 
markförhållanden etcetera. Därefter har en samlad bedömning genomförts.

För bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten av respektive vägnära åtgärd 
har analys- och beräkningsverktyget Väg-BUSE använts 
(https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-
analysverktyg/BUSE/). Väg-BUSE  används för att ta fram underlag för prioritering av 
vägbulleråtgärder utifrån samhällsekonomisk lönsamhet. Resultatet av beräkningen ger 
en nettonuvärdeskvot (NNK) där negativa tal kan ge en indikation på att åtgärden inte är 
samhällsekonomiskt lönsam.

För de fall där vägnära bullerskyddsåtgärder inte bedöms vara ekonomiskt och/ eller 
teknisk rimliga och där riktvärden överskrids föreslås fastighetsnära 
bullerskyddsåtgärder. 
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För att riktvärdena ska klaras inomhus föreslås fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i 
form av fönster- och/ eller ventilåtgärd.

4 Åtgärder skulle kunna vara någon form av åtgärd av fönster (tillägg, utbyte eller 
liknande), åtgärd av eventuella ventiler, skärma av eller flytta uteplats etcetera.

5 På de platser där Trafikverket föreslår vägnära åtgärder har det visat sig vara 
samhällsekonomiskt lönsamt, enligt punkt 3 ovan. Det handlar oftast om att fler 
bostadshus är bullerutsatta och skyddas av den vägnära åtgärden, även om de ligger 
innanför de bostadshus närmast bullerkällan. 

6 Trafikverket noterar ert önskemål.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Sakägarens befintliga gångväg från 
fastighet kan nyttjas i framtiden. Se vidare kapitel Övergripande kommentarer. 
Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

13. Sakägare 5, två personer (2022-03-23 + 2022-03-25)
Sakägare 5 inkom med två yttranden. Det andra yttrandet bestod av en korrigering av 
det första yttrandet.

Vi har följande synpunkter.

• Måste behålla 50 km/t och omkörningsförbud där det är idag för att hålla ned 
farterna och dämpa bullret.

• Sträckan mellan Gulskärsvägen och avtagsvägen till Tjuvkilhuvud finns idag en 
fartkamera som sitter helt fel, den måste flyttas ca 150 m mot Kungälvhållet. Sedan 
måste det tillkomma en ny fartkamera även på denna sträcka åt andra riktningen. 
Notera att vi bor på denna sträcka, så vi kan intyga att detta är ett måste.

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentarer:

Trafikverket föreslår ingen annan hastighetsreglering än den idag gällande.

Kameran kommer att flyttas något, dock inte enligt önskemål. Kamerans nya placering 
har gjorts i samråd med Trafikverkets specialist som hanterar frågor avseende kamerors 
placering.

Fler kameror är inte aktuellt.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Inga frågor berör detaljplanen. 

14. Sakägare 6, två personer (2022-03-24)
Buller och trafik:

Detaljplanen kommer starkt påverka vår och en stor mängd andra fastigheter negativt 
vad det gäller boendemiljön, främst med avseende på buller. Detaljplanen innebär 
alltså mycket stor negativ (boende)miljöpåverkan då den utgör samma område som 
eventuellt kommande vägplan och därmed möjlighet till ombyggnad av väg. En ny 
detaljplan måste förhålla sig till de normer och lagar som finns med bland annat 
åtgärder av för höga bullernivåer. Åtgärder måste ske oavsett om det blir någon form 
av förändring av vägen då de sedan länge är för höga och påtagligt störande. 
Framför allt störande av sömnen nattetid när trafiken drar igång vid 05-tiden men 
även rent allmänt utomhus då normalt samtal kan vara svårt att föra.
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Orsaken är direkt den kraftiga ökning av bostäder de senaste 30 åren som 
kommunen tillåtit efter Instö-bron byggdes. En väg med denna trafikbelastning ska 
inte gå igenom ett samhälle. Då kan man inte bevilja bygge efter bygge utan ta 
ansvar för konsekvenserna också. Vägen skulle givetvis varit dragen i ny sträckning 
långt tidigare. Att man stödjer sig på att det s k ”Riksintresse för värdefullt 
odlingslandskap” skulle omöjliggöra det är nonsens. Det har inte odlats något där på 
minst 50 år och landskapet är ingalunda unikt. Och rent kostnadsmässigt skulle en ny 
väg vara mycket billigare enligt tidigare utredningar. Samhällsekonomiskt lönsamt 
och värdefullt för de människor som bor i området och för de som använder vägen för 
att ta sig längre västerut på ett smidigt vis.

För vår fastighet (Tjuvkil 1:17) finns inte något förslag på hur bullernivåer skall lösas 
för att ens komma i närheten av de lagstadgade ljudnivåerna. Fastigheten är en av 
dem som ligger absolut närmast vägen. Trafikverket har tidigare svarat att vår infart, 
som är direkt från Marstrandsvägen, är ”dumt” placerad (den har varit så sedan 
1947) och då kan man inte göra något vägnära skydd utan man ”nöjer sig” med 
fasadnära åtgärd. Man skriver att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt, vilket är 
direkt särbehandlande av oss då det finns ett starkt behov att det. Detta gäller väldigt 
många fastigheter då det sparats in på bullerskärmar överlag. I gransknings-
handlingen står att bullerskydd kan uppföras 3 meter från vägen. Men inte hos oss, 
för vår infart är dumt placerad? Till en början har vi 60 meter tomt utefter vägen och 
10 meter är infart. Alltså 50 meter kvar att bygga jordvall eller annat på. Kan man inte 
lösa detta det i detaljplanen får man väl flytta vår infart. Detta gäller och förväntas 
åtgärdas oavsett om vägen eventuellt byggs om eller inte för trafikmängden finns 
redan nu och ökar hela tiden. Vi kräver att få en vettig och acceptabel lösning.

Dessutom baserar sig bullervärdena på felaktiga grunder med felaktiga 
trafikmängdsberäkningar som i tidigare skrivelse redogjorts av Lars Carlsson i Tjuvkil, 
insänd 2021-02-17. Ni antar att trafikmängden efter 2017 bara ökar med 1% per år 
mot dess för innan, 3%. Det attraktiva ”Stråket” mot Marstrand förtätas mer och mer. 
Bara vid Tjuvkils ängar har två etapper byggts och en tredje blir klar i år samt förskola 
med 4 avdelningar. På Koön och Instön byggs och nya områden. Det är stora 
förändringar på framförallt senare tid som påverkar oss negativt!

Vår boendemiljö är direkt påverkad av trafikmängd och mycket höga hastigheter. Den 
nya detaljplanen möjliggör en bredare väg som direkt kommer inbjuda till än högre 
hastigheter. Det går väldigt fort redan idag. Och det är på denna sträcka permanent 
skyltat 50km/h sedan långt tillbaka. Det planeras att bussen skall agera stoppkloss 
vid ett par av de hållplatser som finns kvar i planen. Helt fel då det inbjuder till farliga 
omkörningar i höga farter. Sopbilen skall tydligen också i planen behöva agera 
stoppkloss och använda vägen som arbetsplats. (För många år sedan körde en bil 
rakt in i sopbilen utanför vårt hus då den stod parkerad på vägen för att hämta sopor)

Vattenförsörjning:

I den nya detaljplanen kommer vägområdet ligga ca 9 meter från vårt hus! Vår 
vattenbrunn ligger precis innanför tomtgränsen och är redan påverkad av framför allt 
tung trafik som orsakat sättningar och dålig vattenkvalitet på senare år. Vi har begärt 
svar på den frågan också men utan respons. Vi förutsätter att vattentillgång och 
kvalitet säkras innan en eventuell byggnation startar. Innan skadan förvärras mer. 
Stora sprängarbeten planeras bara 20 meter från vår grävda brunn.

Summering:

Vi upplever det som kommunen (och trafikverket) inte står för och jobbat för att få en 
ny hållbar vägsträckning som starkt skulle bidra till att Tjuvkil blir den nya serviceort 
som man planerat i ÖP. Man tar inte frågan seriöst med länsstyrelsen utan ”offrar” 
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boendemiljön för väldigt många och bara kör på med nya detaljplaner och 
byggprojekt.

Det skapar också barriäreffekter när en så starkt trafikerad väg skär rakt genom en 
tätort. Den säkerhetshöjande effekt av en gång-cykelbana blir bara sämre när 
speciellt barn skall ta sig över en bredare väg med högre hastigheter för att komma 
till bussen utan ljusreglerade övergångar eller ens övergångsställen. Ser inte att det 
skulle bli övergångsställen trots att det är 50-sträcka och därför möjligt.

Det är fullständigt bedrövligt att vår livsmiljö som boende längs vägen försummas. 
Det är återigen så många sakfel i omarbetade detaljplanen och subjektiva slutsatser 
för att driva fram gång-/cykelbana från fästning till fästning som verkar vara 
kommunens viktigaste mål. Dessutom till en prislapp som skulle bli dyrare än att 
relativt ostört (ingen störning på ordinarie trafik) bygga en ny vägsträckning som är 
hållbar över tid och gör Tjuvkil till en mer sammanhängande väl fungerande tätort. 
Riksintresse anser vi inte är något argument för att inte bygga nytt! Vi vill värna om 
och förbättra vår nuvarande livsmiljö och anpassa oss efter dagens samhälle.

Frågor:

1. Hur många fler bostäder och företag planerar kommunen tillåta i och väster om 
Tjuvkil utan att åtgärda vår boendemiljö, oavsett om vägen byggs om, eller ej?

2. Hur vill man i detaljplanen och senare ev. vägplan skydda vår fastighet från buller? 
Föreslagen åtgärd är inte acceptabel då den endast skulle förbättra det något 
inomhus.

3. På vilket sätt sänker man hastigheten till 50 km/h eller gärna 40 km/h? 
Fartkameror (idag finns bara en), refuger, gupp (som vid Tega i Ytterby)?

4. Varför inga övergångsställen eller ljussignal (ex.vis. Tjuvkilsboden busshållplats) 
då det är 50-sträcka? Annars ökar olycksrisken avsevärt. Vägen/trafiken ökar 
konstant på barriäreffekterna.

5. Fel grunder för bulleranalyser. Gamla mätningar och felaktiga beräkningar. Skall 
inte det byggas en hållbar lösning för 40 år? Idag har vi redan de värden som 
beräkningarna sas vara om 40 år.

6. Varför ligger inte sommartrafiken som grund för beräkning av bullernivåerna? Vi vill 
kunna sova även på sommaren och det är också framförallt på sommaren vi lider av 
all trafik när vill kunna vistas i trädgården.

7. Var stannar sopbilen när den skall hämta soporna på Tjuvkil 210 m.fl?

8. Hur ser genomförandeplanen ut i stora drag? Hur lång tid beräknas ett ev. 
vägbygge ta? I dagens läge är det redan kaos i trafiken under sommartid. Vi bävar 
för hur det skulle te sig om något stoppar upp. Utryckningsfordon kommer få det 
besvärligt och det är många sådana sommartid. Det hade varit en enorm fördel att 
bygga ny väg idet närmaste ostört. Snabbare, billigare, säkrare!

9. Varför snålas det in på busshållplatser och dessutom avsaknad av bussfickor på 
några av de som blir kvar?

10. Hur stora kostnader har det lagts ner allt som allt (kommun, trafikverk, konsulter) 
på alla utredningar sedan år 2000?

11. Är dessa kostnader ett hinder för att påbörja en ny utredning för en över tid 
hållbar väglösning förbi Tjuvkil? Vi vågar påstå att en mycket stor majoritet vill ha och 
även förväntar sig en ny sträckning.
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KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentarer:

2 Trafikverket föreslår fortsatt fastighetsnära åtgärder för er fastighet. Hänvisar till 
tidigare svar.

3 Trafikverket föreslår inga hastighetsdämpande åtgärder mer än fysiska refuger vid 
gångpassager och två stycken hållplatser där bussen stannar i vägbanan. Befintlig 
hastighetsövervakande kamera samt ljusskyltar planeras vara kvar. Att beivra 
hastighetsöverträdelser är en fråga för polisen.

4 Föreslagna gångpassager är de åtgärder som bedöms lämpliga i Tjuvkil. Tillsammans 
med fysiska refuger ökar säkerheten och minskar barriäreffekten för de som korsar vägen.

5 Trafikverket hänvisar till tidigare svar avseende synpunkter på Trafikverkets PM trafik 
samt bemötande på av er framtagna text om trafik. Svaret skickades som bilaga i e-post 
2020-03-31.

6 För trafikbuller i Sverige används i dagsläget den så kallade nordiska 
beräkningsmodellen (Naturvårdsverkets rapporter 4653, rev 1996) som utgår från 
trafikdata och hastighet, samt olika förhållanden mellan källan och mottagaren som kan 
påverka ljudets spridning. Riktvärdena för trafikbuller gäller för förhållanden enligt 
beräkningsmodellen.

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) är all trafik under ett år delat med 365 dygn. Trafikverkets 
ståndpunkt är att ÅDT alltid ska användas som underlag för bullerberäkningar i väg- och 
järnvägsplaner gällande ekvivalent ljudnivå. (Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudet 
under ett dygn med vissa specificerade förutsättningar, vid trafikmängd och 
fordonssammansättning under ett dygn i medelsnitt under ett utvalt år, torr vägbana, 
temperatur 20 grader, vid svag medvind och vid motsvarande temperaturgradienter.) 

Som underlag till bullerutredningen, PM Buller 2020-09-18, har den framtida 
exploateringen med tillhörande trafikökning inkluderats i trafikprognoserna. Trafiken 
bedöms bli jämnare fördelad över året jämfört med idag.

Det bör noteras att trafikprognosen inte tar hänsyn till förändringar i 
färdmedelsfördelning eller resebeteende i framtiden utan bygger på att resandet 2040 sker 
på samma sätt som idag. Förändringar som till exempel utökat kollektivtrafikutbud kan 
förändra mängden trafik.

7 Trafikverket har inga andra besked än att avfallshämtning kommer ske som tidigare.

8 Byggtiden beräknas till cirka 1,5 år. Under juni, juli och augusti kommer inga 
inskränkningar på vägen att tillåtas. Byggstart planeras till september 2024 och påverkar 
då endast efterföljande sommar.

Att bygga infrastruktur ostört är en fördel men dessvärre sällan realitet.

9 Utformning, antal och placering av hållplatser har gjorts i samråd med Västtrafik. 
Placeringen är gjord så boende längs vägen ska ha cirka 400 m till en hållplats, det vill 
säga cirka 800 meter mellan varje hållplats. Den nya gång- och cykelbanan gör att man 
kan ta sig till närmaste hållplats.

Varannan hållplats utrustas med ficka för bussen och vid varannan stannar bussen i 
körfältet. Det har föreslagits dels för att stoppa upp trafiken och säkra trafikmiljön kring 
hållplats och gångpassage, dels för att spara utrymme.

10 Projektet påbörjades i sin nuvarande form 2014. Fram till och med 2021 har 
Trafikverket lagt ner drygt 18,1 miljoner sek.
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11 Hittills nedlagda kostnader i ett projekt ska inte vara ett skäl till att fortsätta ett 
projekt eller ett skäl till att inte lägga ner det.

I enlighet med ÖP avser kommunen att fortsätta utveckla Tjuvkil, Instön och 
Marstrand.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet.

15. Sakägare 7, två personer (2022-03-24)
Vi vill härmed motsätta oss ny detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil med hänvisning 
till att man med ny vägplan kommer att ödelägga onödigt stor del av vår fastighet och 
dess kulturhistoriska värden. Denna effekt får den föreslagna detaljplanen genom att 
inte utnyttja det i nuvarande detaljplan reserverade vägområde på 20 meter (samt 
kommunägda Tjuvkil 5:2) för den nya sträckningen av GCbana och breddning av 
nuvarande väg. Istället avser planen att gå in på tomtmark, riva vår kulturellt 
värdefulla handslagna mur - från början av förra seklet- äventyra vår 
dricksvattenförsörjning genom att spränga berg alldeles intill vår djupborrade brunn, 
samt att skövla rötter till fastighetens vårdträd - en kastanj troligtvis är från husets 
byggnation 1895. Även oxelhäck, fruktträd och andra träd som utgör viss 
bullerdämpning kommer att påverkas.

Vi kan inte acceptera att man inte noggrant undersökt möjligheten att nyttja befintligt 
reserverat vägområde för den nya vägförändringen. Det finns flera goda skäl göra ett 
omtag i denna fråga. De höga hastigheterna genom Tjuvkil är idag både ett 
säkerhetsproblem och ett bullerproblem. Med ny GCbana kommer oskyddade 
trafikanter som befinner sig på GCbanan få ett bättre skydd, men eftersom Tjuvkil är 
en tätort där man besöker varandra, går till och från busshållplatser, använder de 
många utfarterna till fastigheter kommer det även fortsättningsvis bli många passager 
över vägen, både för oskyddade trafikanter och för bilar. Får man inte ner 
hastigheterna, kan ombyggnaden ge en falsk känsla av trygghet. Tyvärr verkar också 
en ny bredare väg snarare öka hastigheterna - varför skulle inte detta ske i Tjuvkil?

Vägen gick förr i bågar genom samhället, men har rätats ut. Den gamla 
sträckningens område är fortfarande vägmark som går att utnyttja för att ge vägen en 
mer hastighetsdämpande sträckning samt att också skona intrång på berörda 
fastigheter. Den befintliga vägreservatet med betydande område på vägens södra 
sida utnyttjas inte i nuvarande vägplan. Istället görs intrång i fastigheternas 
trädgårdar som gränsar till vägens norra sida. Dessa intrång kan synas små när de 
är ett par meter, men bostadshus som idag besväras av buller och vibrationer från 
vägen, ser naturligtvis inte positivt på att vägområdet kommer ännu närmare. 
Försvinner också träd, häckar och annan växtlighet som dämpar buller blir skadan än 
större. Att riva kulturhistoriskt värdefulla murar från tidigt 1900-tal - en del av den 
bohuslänska stentraditionen - som föreslås i planen är ett ingrepp som har en kraftig 
miljöpåverkan för Tjuvkil.

En breddad framtida väg med nuvarande raksträckor, men utan hastighetsdämpande 
åtgärder kommer att uppmuntra till höga hastigheter. Vi befarar - liksom Trafikverket - 
kraftigt ökade bullerstörningar. Vi boende i Tjuvkil har under många år påpekat 
problemen med en såpass trafikerad väg rakt igenom en tätort, när nu möjligheten 
finns att åtgärda detta verkar kommunen inte ha någon större ambition att påverka 
förändringens genomförande så den blir så effektiv och skonsam för de boende längs 
vägen som möjligt. För oss boende är det obegripligt att kommunen inte värnar sina 
medborgares livsmiljö och säkerhet högre! 
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Några frågor som vi skulle vilja att ni på kommunen svarar på:

Fråga 1 

-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. Varför har 
kommunen avsagt sig denna möjlighet att påverka placering, utformning och 
utförande av vägen/GC-bana?

Fråga 2 

-Är det normalt planarbete att först rita husen och sedan finna lämplig mark för dem? 
Det vill säga i detta fall, först göra vägplan och sedan anpassa detaljplanen efter 
vägen? Redogör för varför ni inte har startat om planarbetet från början med 
utgångspunkt i en god boendemiljö.

Fråga 4

-Trafikverkets mätningar visar att trafikökningstakten genom Tjuvkil är i genomsnitt 
drygt 3% under perioden 1992-2017. Genom att referera till Trafikverkets 
trafikflödesanalys har ni accepterat den. Redogör för varför ni tror att 
trafikökningstakten genom Tjuvkil skall minska från 3% till 1% från 2017 och framåt. 
Som huvudfinansiär av projektet borde det ligga i kommunens intresse att projektets 
livslängd överstiger minst 20 år från öppning.

Fråga 5 

-Redogör för varför ni accepterar en bullerutredning som inte följer domstolsutslag i 
miljööverdomstolen då den inte är baserad på sommartrafiken.

Fråga 6 

-Redogör för varför ni inte har gjort om miljökonsekvensbeskrivningen då MMD har 
underkänt er argumentation om att förbifart Tjuvkil inte är aktuell. 

Vi välkomnar en GC-bana till väg 168, men bävar för vad en vägbreddning utan 
nämnvärda hastighetsdämpande åtgärder kommer att innebära för Tjuvkil! Det finns 
idag många möjligheter att på en 50-sträcka göra fysiska åtgärder för att få ner 
hastigheterna. Enligt forskning (TRVs webbplats) är dödsrisken för oskyddad trafikant 
i kollision med fordon 80% vid 50km/h. Vid 30km/h sjunker siffran till 0-10%. 
Naturligtvis är vi livrädda när inte ens 20% av bilisterna respekterar dagens 
hastighetsgräns (enligt TRVs mätningar). Kommunen måste utnyttja sin möjlighet att 
påverka TRVs ombyggnation av vägen så att den blir säker och inte i onödan skövlar 
våra trädgårdar och kulturvärden. Kommunens uppgift är att företräda oss 
medborgare - lyssna och använd den möjligheten!

KOMMENTAR
Sakägaren önskar att intrång på fastigheten ska undvikas. Ett intrång enligt 
granskningshandlingen skulle innebära att en kallmur behöver flyttas. Vidare skulle 
intrånget bland annat kunna leda till att rotsystemet på ett äldre träd liksom 
fastighetens avloppsledningar skulle kunna skadas. Trafikverket har därför arbetat 
fram en sektion som gör att intrång på fastigheten inte längre behövs och att det 
därmed inte längre föreligger behov av att flytta befintlig mur.

Trafikverket ger följande kommentarer till yttrandets fråga 4, 5 och 6:

4 Trafikverkets PM Trafik utgår från trafikmätning utförd 2017 och räknat med en 
procentuell ökning på 1 % fram till prognosår 2040. Till det har lagts fem fordonsrörelser 
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per planerat boende (1 000 planerade boenden vilka bedöms generera 5 resor/ planerat 
boende). Det ger att Trafikverkets prognos räknar med en årlig trafikökning mellan 2017 
och 2040 med drygt 3,8 %.

Av de 1 000 planerade boendena finns bland annat utbyggnadsplaner för Södra Koön (ca 
300 bostäder) som sedan PM trafik togs fram har utgått. I kommunens underlag redogörs 
det för både pågående och beslutade utbyggnadsplaner enligt kommunens portföljtidplan.

Värt att notera är att aktuellt projekt ger förutsättningar som kan omfördela trafiken till 
andra fordonsslag (exempelvis kollektivtrafik) och därmed minska trafiken i Tjuvkil. 
Cykelvägen gör att kortare resor mellan fastigheter eller till bad/ hamn kan ske med 
exempelvis cykel.

5 För trafikbuller i Sverige används i dagsläget den så kallade nordiska 
beräkningsmodellen (Naturvårdsverkets rapporter 4653, rev 1996) som utgår från 
trafikdata och hastighet, samt olika förhållanden mellan källan och mottagaren som kan 
påverka ljudets spridning. Riktvärdena för trafikbuller gäller för förhållanden enligt 
beräkningsmodellen.

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) är all trafik under ett år delat med 365 dygn. Trafikverkets 
ståndpunkt är att ÅDT alltid ska användas som underlag för bullerberäkningar i väg- och 
järnvägsplaner gällande ekvivalent ljudnivå. (Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudet 
under ett dygn med vissa specificerade förutsättningar, vid trafikmängd och 
fordonssammansättning under ett dygn i medelsnitt under ett utvalt år, torr vägbana, 
temperatur 20 grader, vid svag medvind och vid motsvarande temperaturgradienter.) 

Som underlag till bullerutredningen, PM Buller 2020-09-18, har den framtida 
exploateringen med tillhörande trafikökning inkluderats i trafikprognoserna. Trafiken 
bedöms bli jämnare fördelad över året jämfört med idag.

Det bör noteras att trafikprognosen inte tar hänsyn till förändringar i 
färdmedelsfördelning eller resebeteende i framtiden utan bygger på att resandet 2040 sker 
på samma sätt som idag. Förändringar som till exempel utökat kollektivtrafikutbud kan 
förändra mängden trafik.

6 Trafikverket förstår inte frågan. Aktuell vägplan är av så kallad typfall 2 vilket 
innebär att vi tar fram en Plan och miljöbeskrivning (finns att läsa på 
www.trafikverket.se/vag168-tjuvkil). Miljöbeskrivningen är i stort sett lika omfattande som 
en miljökonsekvensbeskrivning men hanteringen av de två dokumenten skiljer sig något. 
Miljöbeskrivningen är inte kopplat till mark- och miljödomstolen eller tidigare projekt 
förbifart Tjuvkil.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet. 

Fråga 1. Angående varför kommunen inte valt att påverka placering, utformning och 
utförande av vägen/GC-bana hänvisas till kapitel Övergripande kommentarer.

Fråga 2. I projekt där planering av statlig väg är syftet är det normalt att 
vägplaneprocessen, där väglagen är styrande, är ledande process i de fall där även 
detaljplan krävs. Utgångspunkt vid omstart av planärendet har – liksom tidigare under 
arbetet med detaljplanen - varit planens syfte, dvs att göra vägplanen lagenlig.

Inte heller kommunen har tagit fram någon miljökonsekvensbeskrivning eftersom 
detaljplanen inte bedöms ha betydande miljöpåverkan. 

16. Sakägare 8 (2022-03-25)
Härmed överklagar jag er nya detaljplan och på det sätt den utlysts.
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Jag fick av vår granne reda på att det kommit brevledes till dem, men i vår brevlåda 
har det inte kommit någon information. Själv har jag bott granne med denna vägen i 
70 år och upplevt hur trafiksituationen har förvärrats katastrofalt.

Om vi börjar från spårvagnsfärjan! Hädvikshomen – Myren – Hareslätt – Båthallarna 
– Instön - Nordöhamnarna och Tjuvkils Ängar. Jag förstår att folk vill bo här i vår fina 
miljö, men vi måste se till att det finns ett säkert sätt att färdas på. För 60 år sedan 
fanns det folk på bestämmande poster som förstod detta, och nu borde våra politiker 
vara så förståndiga att ni plockar fram det gamla beslutet. Jag var på ett möte där det 
till och med deltog en man som arbetade på vägverket på den tiden.

Alla dessa mätningar och borrningar som görs nu, måste kosta oerhört mycket. Hade 
ni lagt dessa pengar på att dra om vägen hade det förmodligen funnits en säker väg 
reda idag. Kungälvs kommun har ju gjort en hel del tokiga saker genom åren, så 
försök att ta ett förnuftigt beslut nu! Det är våra pengar ni leker med, glöm inte det. 
Kom inte med ert Riksintresse igen, det finns inget eftersom ingen vill visa mej det.

Omdragning av vägen skulle bli - miljövänligare – billigare – snabbare – och 
framförallt säkrare!

KOMMENTAR 
En detaljplans granskningshandlingar kan inte överklagas. Överklagande kan ske 
efter antagande. 

Kommunen väljer att se sakägarens inkomna brev som ett yttrande på planen som 
därmed ger sakägaren möjlighet att överklaga planen efter antagande i det fall 
sakägaren ej anser att hens synpunkter blivit tillgodosedda.

Utskick sker enligt PBL-processen och enligt kommunens noteringar har utskick skett 
till sakägare 8. Kommunen beklagar att informationen inte kommit fram, men nu har 
sakägaren delgivits informationen och beretts möjlighet att yttra sig under 
granskningsskedet. 

17. Sakägare 9, två personer (2022-03-25)
1   Vi vill ha så lite påverkan på berget som ligger i sydöstra hörnet på vår tomt, 
berget är till mångt och mycket skydd för ljud.

2   Vi är inte nöjda med att inte få några bulleråtgärder vid vår fastighet. Nu när man 
väljer detta alternativ så måste man gå hela vägen och försöka få ner bullernivåerna 
vid vår fastighet med exempelvis bullerplank. Vidare är det flera fastigheter som har 
lägre eller lika mycket bullernivå som vår fastighet som får bullerskydd.

3   Trafikmängden kommer att öka mer än vad som anges i projektet (mycket 
nybyggnation), vilket kommer påverka bullernivån ytterligare framåt.

4   Enligt ritning planerar ni att använda mark där vår häck är planterad och stenmur 
finns, för dumpning av fylle – Vi vill inte att ni skadar mur och häck då detta skulle 
kosta mycket. Dels kostar det en hel del att bygga om mur (om någon ens kan det 
idag) samt återplantera häck som nu är fullvuxen. OM åverkan på häck och mur 
kräver vi att ni ersätter detta till nuvarande status. Dumpning av fylle kan anordnas 
mer västerut på ängen alt. att man kör bort det direkt.

5   Vi behöver fler mittenrefuger utmed raksträckan Tjuvkils vägskäl - Gulskärsvägen, 
för att få ner hastigheten och få bort omkörningar. Om inte detta fungerar behöver ni 
förtydliga att omkörningsförbudet gäller. Folk följer tyvärr inte hastigheten på 50 km/h 
eller omkörningsförbud! Vi tänker att man även bör flytta kameran längre 
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österut/närmare Saltskärsvägen samt placera ytterligare en kamera åt andra hållet i 
höjd med Saltskärsvägen.

6   Ser ut som det skall ligga ett dike mellan vägen och cykelbanan utanför våran 
tomt, hade det inte varit bättre att lägga dessa jämte varandra och skippa diket och 
istället lägga en trumma för vattnet under cykelbanan. Iom detta så slipper ni gräva 
upp så mycket.

7   Behövs en säker övergång till den nya busshållplatsen vid Gulskärsvägen.

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentarer:

1 Trafikverket tar inte mer mark i anspråk än vad föreslagen anläggning och dess 
skötsel behöver.

Genomförda bullerberäkningar utgår från hur projekterad anläggning och därmed även 
förändringar av berg etcetera ser ut. Det innebär att om berg eller andra kullar tas bort 
så är det den nya topografin som används vid bullerberäkningar. 

Notera att presenterat förslag inte gör intrång på fastighet Tjuvkil 4:16.

2 Trafikverket har som uppgift att åtgärda störning från buller inom rimliga ekonomiska 
gränser. I de bedömningar som gjorts vägs kostnaden mot nyttan av åtgärden. I de fall 
vägnära åtgärder (plank, vall eller motsvarade) inte anses samhällsekonomiskt lönsamma, 
föreslås fastighetsnära åtgärder. Tjuvkil 4:16 bedöms, efter inventering, inte behöva 
åtgärder för att klara riktvärden inomhus.

3 Trafikverket har i PM trafik räknat med en årlig trafikökning med 1 % till 2040 samt 
därutöver lagt på ytterligare 5 000 fordon/ dygn för de av kommunen planerade boenden i 
och väster om Tjuvkil (1 000 planerade boenden vilka bedöms generera 5 resor/st). Av 
dessa 1 000 bostäder ingår 300 bostäder som planerades på södra Koön men som sedan 
utgått.

Trafikprognosen tar inte hänsyn till att aktuellt projekt ger förutsättningar som kan 
omfördela trafiken till andra fordonsslag (exempelvis kollektivtrafik ) och därmed minska 
trafiken i Tjuvkil. Det genom att kortare resor mellan fastigheter eller till bad/ hamn 
framöver kan ske med exempelvis cykel.
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4 De gula områdena på plankartorna markerar plats som kommande entreprenör ges 
möjlighet att nyttja för att kunna bygga anläggningen. Hänsyn tas till vilka befintligheter 
som finns på markerad plats och områdena kan komma att justeras i kommande 
projekteringsskede om de visar sig olämpliga att nyttja under entreprenaden. Notera dock 
att inget intrång görs på Tjuvkil 4:16 enligt planritningarna.

5 Trafikverket planerar anlägga refuger vid föreslagna gångpassager som är placerade 
vid samtliga fyra busshållplatser. Fler refuger längs sträckan är inte aktuellt. Att beivra 
hastighetsöverträdelser och att inte följa gällande regler för exempelvis gällande 
omkörningsförbud är en fråga för polisen. Skyltning planeras i enlighet med gällande 
föreskrifter.

Kameran kommer att flyttas något, dock inte enligt önskemål. Kamerans nya placering 
har gjorts i samråd med Trafikverkets specialist som hanterar frågor avseende kamerors 
placering.

6 Trafikverket tar med frågan i detaljprojekteringen.

7 Trafikverket planerar för gångpassager med fysisk refug vid samtliga planerade 
busshållplatslägen.

Kommunen har noterat sakägarens synpunkter. Se vidare kapitel Övergripande 
kommentarer. Utformningsfrågor hanteras vidare i projekteringsskedet. 

18. Sakägare 10 (2022-03-25)
Som sakägare och ägare till fastigheten Lycke-Kroken 1:3 önskar jag lämna följande 
synpunkter. Det råder inget tvivel om att en gång och cykelbana är högeligen 
motiverad vid vägen ifråga. Omfattande kommunikation ägde rum 2020 där 
trafikverket var den ledande parten i processen.

Utgångsläget då var minsta möjliga intrång för att inrymma vägsektionen för minimalt 
ianspråktagande av mark. Samordningen 2020 resulterade i att kartor etablerades 
och nu ligger en ny generation för granskning. Jag vill försäkra mig om att 
kartgenerationen överensstämmer med Trafikverkets kartor i varje del för den del 
som sträcker sig genom Lycke-Kroken 1-3 i varje koordinat. Vänligen bekräfta.

Vidare vill jag vid kommande fastighetsreglering säkerställa att de vägposter/infarter 
som finns tillförsäkras min fastighets rådighet i form av skapande av servitut i enlighet 
med den överenskommelse som gjordes 2020, med hänvisning till kommande 
lantmäteriförrättning. 2020 diskuterades även hur anslutningen till norra vägposten 
skall utformas då breddningen innebär en nivåproblematik och påverka på 
anläggningen norr om vägen. Jag antar att det blir en fråga med Trafikverket enbart.

KOMMENTAR 
När detaljplanen vunnit laga kraft ansöker kommunen om lantmäteriförrättning för att 
genomföra de fastighetsregleringarna som krävs för att genomföra detaljplanen syfte. 
Berörda fastighetsägare kontaktas av Lantmäteriet när myndigheten har påbörjat 
förrättningen.

Det är fortfarande Trafikverkets vägplanekartor som ligger till grund för den faktiska 
utbredningen av gång- och cykelvägen. Dessa gränser är dock för krokiga och 
svängiga för att kunna fastställas som blivande nya fastighetsgränser. Därför kommer 
det behöva finnas små skillnader mellan gång- och cykelvägens nya område och de 
nya fastighetsgränserna vilka bestäms genom lantmäteriförrättningen där varje 
berörd fastighetsägare också är sakägare i förrättningen.  
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19. Sakägare 11 (2022-03-25)
Syftet med förslaget till ny detaljplan är att utöka Kungälv kommuns fastighet Tjuvkil 
2:65 med kvartersmarken Tjuvkil 2:2 för att möjliggöra markanvändning för 
vägplanens vägområde och bilda ny fastighetsgräns för Tjuvkil 2:65. I enligt med 
fastighetskonsekvenskartan inryms vägplanen i kommunens mark 2:65. Trafikverket 
får inte ta mer mark i anspråk än vad vägplanen behöver. Konsekvenserna av den 
föreslagna nya detaljplanen för allmän platsmark innebär ytterligare oangelägenheter 
för boendemiljön för fastigheten Tjuvkil 2:111 när hela det asfalterade vägutrymmet 
kommer att gränsa till fastighetsgränsen Tjuvkil 2:111 med gång- och cykelväg i 
anslutning till trädgården. Kvartersmarken Tjuvkil 2:2 och kommunens fastighet 
Tjuvkil 2:65 utgör tillsammans idag enda avskärmningen mot väg 168. Trädallén på 
nuvarande mark Tjuvkil 2:65 försvinner helt vid nybyggnaden av väg 168. 
Fastigheten 2:111 är idag utsatt för tät trafik på väg 168 och enligt Trafikverkets 
vägplan kommer även en busshållplats med ståyta att placeras framför fastigheten 
Tjuvkil 2:111.

Med hänvisning till att begränsa ytterligare negativ påverkan på boendemiljön för 
fastigheten Tjuvkil 2:111 motsätter jag mig förslag till den nya detaljplanen för 
fastigheten Tjuvkil 2:65.

KOMMENTAR
Trafikverket ger följande kommentar:

Trafikverkets anläggning kommer något närmre aktuell fastighet, Tjuvkil 2:111. Vägen 
breddas ca 2-3 meter för att anpassa linjen mot gångpassagen och dess refug som anläggs 
strax öster om korsningen väg 168/ Gulskärsvägen. Främst är det cykelvägen och 
hållplatsens plattform som kommer närmre och därmed gör intrång i det som idag är 
grönyta på angränsade fastighet Tjuvkil 2:65. Dock återstår huvuddelen av grönytan även 
efter byggnation.

Busshållplatserna i Tjuvkil är placerade i samråd med Västtrafik. Placeringen är gjord så 
att avståndet är jämt fördelat. Antalet minskar från idag sju hållplatslägen till fyra 
stycken. Läget vid Gulskärsvägen är föreslagen som en stopphållplats, det vill säga att 
bussen stannar i körbanan och att eftervarande fordon får avvakta tills bussen kör. Detta 
främst för att öka säkerheten för gående och resenärer i närheten.

Placeringen är gjord så boende längs vägen ska ha cirka 400 m till en hållplats, det vill 
säga cirka 800 meter mellan varje hållplats.

Kommunen instämmer med Trafikverkets kommentar. Utformningen hanteras vidare i 
projekteringsskedet. Kommunen vill förtydliga att det är viktigt med en säker och 
tydlig utformning mellan hållplats och gångpassage.

Förändring av planförslaget
Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 
redaktionella justeringar redovisas ej. 

Plankarta
 För att tillmötesgå en fastighetsägare och samtidigt göra kostnadsbesparingar vid 

anläggandet av vägen har detaljplanens gräns flyttats ca två meter på en ca femtio 
meter lång sträcka längs en fastighet. Därmed minskar detaljplanens area något och 
intrång undviks på fastigheten.
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Planbeskrivning
 Redovisning av befintlig hastighetsbegränsning har ändrats så att det framgår att det 

inte existerar någon hastighetsbegränsning som endast gäller under 
sommarmånaderna.

 Skäl till mark- och miljödomstolens dom beskrivs.

 Beskrivning av hur åtgärder gällande geoteknik och bergteknik säkerställs genom 
vägplanen. 

 Förtydligande ges att det är Trafikverket som lämnar en tillståndsansökan om 
ingrepp i fornlämningsmiljö till länsstyrelsen. Därmed säkerställs att fornlämningens 
värden beaktas på ett korrekt sätt.

 Utrymme för bullerskärmar ryms inom detaljplanens planbestämmelsen VÄG.  
Trafikverket som väghållare ansvarar för åtgärderna. Kommunen bedömer att 
Trafikverkets åtgärder är tillräckliga.

 Lösningar för dagvattenhantering inom utredningsområdet omfattar bland annat 
anläggning av dagvattenbrunnar, trummor, med mera. Detta säkerställs genom 
vägplanen.

 Detaljplanen förväntas bli antagen under tredje kvartalet 2022

I övrigt har endast marginella och redaktionella ändringar gjorts av plankarta och 
planbeskrivning.

Ida Brogren Erik Liedner

Planchef Planarkitekt

Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 82/2022

Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr 
KS2015/2077)
Sammanfattning
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för 
trafikanter mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.

Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen.

För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. De åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, 
ståytor för busshållplatser, gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden 
och bullerskydd.

Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun 
gällande ”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny 
totalkostnad för objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med 
ca 83 miljoner kronor. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrätt-
ningar och inlösen av privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa 
kostnader är svårbedömda men förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 
miljoner kronor.

Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen 
samt att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. Den nya 
granskningen ägde rum 4-25 mars 2022. Nu har antagandehandlingar tagits fram.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil
Bilaga Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168
Bilaga Planbeskrivning antagande
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 1 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 2 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 3 av 5
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Bilaga 2022-05-24 Plankarta 4 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 5 av 5
Bilaga Fastighetskonsekvenskarta Antagande
Bilaga Granskningsutlåtande_Tjuvkil

Förslag till Kommunfullmäktige

Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

__________

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till: Erik Liedner
Ida Brogren
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Boris Damljanovic
Anna Hedlin
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§ 171/2022

Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr 
KS2015/2077)
Sammanfattning
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för 
trafikanter mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.

Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen.

För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. De åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, 
ståytor för busshållplatser, gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden 
och bullerskydd.

Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun 
gällande ”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny 
totalkostnad för objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med 
ca 83 miljoner kronor. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrätt-
ningar och inlösen av privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa 
kostnader är svårbedömda men förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 
miljoner kronor.

Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen 
samt att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. Den nya 
granskningen ägde rum 4-25 mars 2022. Nu har antagandehandlingar tagits fram.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil
Bilaga Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168
Bilaga Planbeskrivning antagande
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 1 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 2 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 3 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 4 av 5
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Bilaga 2022-05-24 Plankarta 5 av 5
Bilaga Fastighetskonsekvenskarta Antagande
Bilaga Granskningsutlåtande_Tjuvkil
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - 
Utskottet för Samhälle och utveckling

    Förslag till Kommunfullmäktige
Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente.

__________

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till: Erik Liedner
Ida Brogren
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Boris Damljanovic
Anna Hedlin
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 171/2022

Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr 
KS2015/2077)
Sammanfattning
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för 
trafikanter mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.

Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen.

För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. De åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, 
ståytor för busshållplatser, gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden 
och bullerskydd.

Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun 
gällande ”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny 
totalkostnad för objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med 
ca 83 miljoner kronor. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrätt-
ningar och inlösen av privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa 
kostnader är svårbedömda men förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 
miljoner kronor.

Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen 
samt att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. Den nya 
granskningen ägde rum 4-25 mars 2022. Nu har antagandehandlingar tagits fram.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil
Bilaga Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168
Bilaga Planbeskrivning antagande
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 1 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 2 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 3 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 4 av 5
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 35 (48)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Bilaga 2022-05-24 Plankarta 5 av 5
Bilaga Fastighetskonsekvenskarta Antagande
Bilaga Granskningsutlåtande_Tjuvkil
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - 
Utskottet för Samhälle och utveckling

    Förslag till Kommunfullmäktige
Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente.

__________

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till: Erik Liedner
Ida Brogren
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Boris Damljanovic
Anna Hedlin
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-07
Sida 19 (24)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 82/2022

Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr 
KS2015/2077)
Sammanfattning
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för 
trafikanter mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.

Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen.

För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. De åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, 
ståytor för busshållplatser, gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden 
och bullerskydd.

Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun 
gällande ”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny 
totalkostnad för objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med 
ca 83 miljoner kronor. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrätt-
ningar och inlösen av privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa 
kostnader är svårbedömda men förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 
miljoner kronor.

Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen 
samt att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. Den nya 
granskningen ägde rum 4-25 mars 2022. Nu har antagandehandlingar tagits fram.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil
Bilaga Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168
Bilaga Planbeskrivning antagande
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 1 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 2 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 3 av 5
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-07
Sida 20 (24)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Bilaga 2022-05-24 Plankarta 4 av 5
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 5 av 5
Bilaga Fastighetskonsekvenskarta Antagande
Bilaga Granskningsutlåtande_Tjuvkil

Förslag till Kommunfullmäktige

Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

__________

Expedieras till: Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till: Erik Liedner
Ida Brogren
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Boris Damljanovic
Anna Hedlin
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Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-26

Handläggarens namn
Frida Källberg

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset
Nordtag Lund (Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111-195)

Sammanfattning

Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby.

Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.

Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB.
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. Exploatören
har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med,
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.

Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för ca 60
bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.

Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen.

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

Juridisk bedömning

Markanvisningsprocessen överensstämmer med Kungälvs nu gällande styrdokument och
kommunfullmäktiges principer. Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om
försäljning av offentlig egendom ska beaktas när en kommunal fastighet säljs.

Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och
försäljning av kommunal mark samt att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda.
EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen ej ska sälja fast egendom till ett pris som
understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.

Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare 
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB. 
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. Exploatören 
har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med, 
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.

Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats för den sista etappen inom exploatörens 
markanvisade område. Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, 
fastighetsrättsliga frågor med mera. Villkoren i avtalet följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas.
Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för ca 60 bostäder med
upplåtelseform bostadsrätt.

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

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar - Bostadsområdet är lokaliserat i nära
anslutning till närströvområden. Inom planområdet planeras en kommunal lekplats,
kommunen planerar också för att anlägga spänger kring en befintlig våtmark vilket gör
platsen mer tillgänglig för promenad och lek.

Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen - Inom arbetet
med detaljplanen har obligatoriska och extrainsatta samrådsmöten med sakägarkretsen hållits
för att få god förankring i området.

Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen – Bostäderna
planeras i anslutning till befintlig bebyggelse med gång- och cykelavstånd till Ytterby station.
Detta medför goda förutsättningar för resor till fots och via cykel. Inom detaljplanen finns
3 meter bred gång-och cykelbana utbyggd. Med ökad bostadsutbyggnad ökar också underlaget 
för god kollektivtrafik.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som
bedömts relevanta för planförslaget.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Vid tillfället då markanvisningstävlingen ägde rum fanns inga antagna riktlinjer för
markanvisning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en förskola
byggas. Barnperspektivet har beaktats i planarbetet. Jämställdhetsperspektivet har beaktats i
framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra grund för jämlika och sociala
levnadsförhållanden.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Denna rubrik är inte relevant i detta ärende.
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Ekonomisk bedömning
Marköverlåtelseavtalet ger en förväntad intäkt i enlighet med tidigare kalkyler. Kalkylerna
baseras på exploatörens anbud i markanvisningstävlingen. Marköverlåtelseavtalet ger en
intäkt till projektet på cirka 25 miljoner. När hela området är utbyggt kommer det ge ett
ekonomiskt överskott vilket har redovisats i tidigare prognoser.

Exploatören har gjort markundersökningar, undersökningarna tyder inte på att det skulle finnas 
förorenad mark inom exploateringsfastigheten. I det fall föroreningar ändå skulle upptäckas, 
bekostas saneringen i sin helhet av exploatören.

Exploatören har erhållit bygglov i enlighet med Marköverlåtelseavtalet.
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet

Fredric Norrå Ander Holm 
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: Anna Henriksson, Sverigehuset i Göteborg AB, Östra Hamngatan 19 3 tr.                
411 10 Göteborg

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och
Utveckling, Frida Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-05-03
Sida 10 (24)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 61/2022

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111)
Sammanfattning

Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby. 

Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.

Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare 
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB. 
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. 
Exploatören har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med, 
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.

Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för 
ca 60 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.

Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset)
Bilaga Undertecknat Marköverlåtelseavtal Sverigehuset

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet

__________
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§ 131/2022

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111)
Sammanfattning
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby. 

Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.

Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare 
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB. 
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. 
Exploatören har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med, 
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.

Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för 
ca 60 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.

Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen. Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med 
tillhörande bilagor ska godkännas och att kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande får i uppdrag att underteckna marköverlåtelseavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset)
Bilaga Undertecknat Marköverlåtelseavtal Sverigehuset
Bilaga Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund (Sverigehuset) - Utskottet för Samhälle och utveckling

Beslut
1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet

__________
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§ 61/2022

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111)
Sammanfattning

Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby. 

Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.

Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare 
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB. 
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. 
Exploatören har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med, 
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.

Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för 
ca 60 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.

Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset)
Bilaga Undertecknat Marköverlåtelseavtal Sverigehuset

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet

__________
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Datum: 2022-06-23

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige -
Johan Holmberg (S) (Dnr KS2022/1327-2)

Sammanfattning

Johan Holmberg (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om
avsägelsen beviljas begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen.

Förslag till beslut

1. Johan Holmbergs (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige godkänns.

2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning för att utse en ny
ledamot i kommunfullmäktige.
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