
Mötesbok: Utskottet för Samhälle och utveckling (2022-04-12)

Utskottet för Samhälle och utveckling
Datum: 2022-04-12

Plats:   

Kommentar:

  



Dagordning
 

Val av justerare
 

Tillkommande och utgående ärenden
 

Information från sektorerna
 

Ärenden till kommunstyrelsen
2/22 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt 3 

3/22 Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:2955 

4/22 Planbesked för handel, Gärdet 1:1 69 

5/22 Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl 84 

6/22 Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29

233 

7/22 Vision FÖP Kode 237

 

Ärenden som stannar i utskottet



2/22 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt - KS2016/1248-1 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt : Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt

Tjänsteskrivelse

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

1(5) 

Handläggarens namn
Carolina Bodlund

3/31/2022

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248-1)
Sammanfattning
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord 
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och 
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat 
skapa redundans i systemet.

Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av 
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig 
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd 
Södra).  

Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också 
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Syftet med att 
inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt 
perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att 
reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas 
för sitt ändamål som vattentäkt. 

Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.

Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.

Juridisk bedömning 
Beslut om inrättande av ett vattenskyddsområde görs med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken. 
Ett mark- eller vattenområde får av kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd 
för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för 
vattentäkt. 
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Beslut om vattenskyddsföreskrifter fattas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. För ett 
vattenskyddsområde ska kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten 
att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. 
Om det behövs får kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och att 
annans mark får tas i anspråk för detta. 

Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.

Kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelats för ett
vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl.

Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. I bland annat åtgärdsprogrammen 
poängterar vattenmyndigheterna vikten av att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver 
särskilt
 göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås.

Bakgrund
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord 
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och 
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat 
skapa redundans i systemet.

Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av 
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig 
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd 
Södra).  

Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också 
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna 
bedömning tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom 
vattenförsörjningen gör att det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för 
att säkerställa skyddet inför framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att 
skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden 
med skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att 
vattnet, nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett 
område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.

Det skydd som finns idag för Dösebacka vattentäkt är: Skyddsområde och skyddsföreskrifter
för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka 14 FS 1992:4, Länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohusläns beslut den 24 februari 1992, Dnr 2470-22779-91.
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Vid Dösebacka finns en kommunal vattentäkt med ett vattenskyddsområde och tillhörande 
skyddsföreskrifter fastställda 1992. Vattentäkten utnyttjade ursprungligen bara den naturliga 
grundvattentillgången men har sedan 1960-talet byggts ut för infiltration av vatten från Göta 
älv som rinner precis öster om täkten. Kungälvs kommun köpte täkten från ett privat bolag 
1988.

Kungälvs kommun tog det nya Kungälvs vattenverk i bruk 2018. Detta vattenverk är ett 
renodlat ytvattenverk som använder Göta älv som råvattentäkt. Kommunen har gjort 
bedömningen att Dösebacka vattentäkt behövs som reservvattentäkt för att kunna få 
redundans i vattenförsörjningen. Även för en reservvattentäkt är det viktigt att säkerställa 
kvaliteten på kort och lång sikt och därför ska ett reviderat vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för detta fastställas. 

I dagsläget används dessutom Dösebacka vattentäkt regelbundet för att stötta upp tillförseln 
av råvatten till Kungälvs vattenverk på olika sätt.

Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.

Verksamhetens bedömning
Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera risker
kopplade till markanvändning.

Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. I bland annat åtgärdsprogrammen 
poängterar vattenmyndigheterna vikten av att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver 
särskilt
 göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås.
De nuvarande skyddsföreskrifterna är beslutade innan miljöbalken kom (1999) och dessa 
föreskrifter är nu föråldrade och behöver uppdateras enligt nuvarande miljölagstiftning.

Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Beslutet gynnar möjlighet till uppfyllelse av Kommunstyrelsens resultatmål ”Säkerställ
kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten”.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig 
vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar 
utveckling.

Flera mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är
att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I Kungälvs kommuns Vattenförsörjningsplan (KS2019/2054, KS § 151/2016 beslutad 2016-
04-27 med giltighetstid till och med 2023-12-31) påtalas behovet av skydd av de vattentäkter
som används för kommunal vattenförsörjning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en tryggad vattenförsörjning är 
till
nytta för alla samhällsgrupper.

Ekonomisk bedömning
De direkta kostnader Kungälvs kommun kommer att få i samband med beslutet om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt rör sig i första hand 
om nya skyltar för uppskyltning av vattenskyddsområde, till exempel vid vägar. 

Fastighetsägare har enligt MB 31 kap 4 § rätt till ersättning på grund av beslut om 
föreskrifter för vattenskyddsområde som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Det samma gäller 
innehavare av särskild rätt till fastighet (31 kap. 3 §). 

Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om tillstånd vägrats 
eller förenats med särskilda villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras (31 kap. 5 §). 

Utgångspunkten är att ersättning betalas av den myndighet som beslutat om 
vattenskyddsområdet.

Frågan om ersättningar är i normalfallet en separat process som sker vid sidan om arbetet 
med att bedöma vattentäktens skyddsbehov och besluta om vattenskyddsområdet. 
Bakgrunden till at processerna är separata har sin grund i specialbestämmelsen i 31 kap 7 § 
andra stycket som anger att beslut om vattenskyddsområdet fattas efter ansökan så ska den i 
vars intresse beslutet fattas också betala ersättning.

I de fall överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under processen så
kan fastighetsägare eller rättighetsinnehavare väcka talan hos mark- och miljödomstolen (31
kap. 13 §). Ärendet handläggs då som stämningsmål.

Varje ersättningsanspråk som eventuellt uppkommer behöver hanteras separat, då
bedömningen av ersättningsrätten sker av vilken verkan den specifika skyddsföreskriften får 
på
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fastigheten utifrån de individuella förhållandena på den fastigheten och den pågående 
markanvändningen på fastigheten. Det behöver alltså vara en inskränkning i
markanvändningen som ger en ekonomisk skada som kan kvantifieras i pengar.

Generellt kan sägas att området redan idag omfattas av flera skyddsformer och 
skyddsföreskrifter som inskränker markanvändningen i olika avseenden och vittnar om ett 
överlag skyddsvärt område där det kan argumenteras för att miljöbalken hänsynsregler redan 
medför högre grad av aktsamhet. En ansenlig del av marken som omfattas av 
vattenskyddsområdet ägs av Kungälvs kommun. Antalet ersättningsanspråk bör utifrån det 
kunna bli få eller inga alls.

Varken ekonom eller ekonomichef har gjort en finansiell bedömning.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 
§
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

Anders Holm Hans Liljered
Sektorchef Samhälle och Utveckling Enhetschef VA-Drift

Expedieras till: 

För kännedom till:
miljoenheten@kungalv.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Handläggarens namn
Anni Danielsson

2022-03-22

Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk,
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066-11)

Sammanfattning

Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad av
fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. Kommunstyrelsen har
lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra detaljplanen sker en
direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal skrivs.

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger
exploatören ensamrätt att under vanligtvis två år och under givna villkor förhandla med kommunen
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Detta markanvisningsavtal
gäller till 2023-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då marköverlåtelseavtalet undertecknats av
parterna, eller till det blir klarlagt att det inte kan träffas avtal mellan parterna, såvida inte parterna
kommer överenskommer om ny giltighetstid som beslutas av kommunstyrelsen.

Vid upptäckt förorening står Kommunen för kommande kostnader för fördjupade undersökningar
samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå
av efterbehandling/sanering.

Om Exploatören inte har erhållit bygglov för fjärrvärmeverket inom den i Marköverlåtelseavtalet
föreskrivna tidpunkten har Kommunen rätt att häva överlåtelsen och Marköverlåtelseavtalet är
därmed i sin helhet förfallet.

Exploatören får inte överlåta Markanvisningsavtalet på annan fysisk eller juridisk person, annat än
helägt bolag inom Kungälv Energi AB, utan Kommunens skriftliga medgivande.

Exploatören ska erlägga 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Om
marköverlåtelseavtalet inte är undertecknat senast 2022-12-31 kan kommunen omvärdera marken.

Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtal med tillhörande bilagor ska godkännas.

Juridisk bedömning

Kommunen gör en direktavvisning av mark för fjärrvärmeverk. Beslutet stöds av kommunens
antagna styrdokument,  Markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning,
KS2019/0931.
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Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom skall 
beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara 
rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt att kommunallagen 
förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen ej skall sälja fast 
egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger 
marknadspriset. Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att 
säkerställa att försäljningen sker till ett marknadspris. 

Markanvisningsavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) 
och Plan och bygglagen (2010:900.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund

Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad av 
fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. Kommunstyrelsen har 
lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra detaljplanen sker en 
direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal skrivs. 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger 
exploatören ensamrätt att under vanligtvis två år och under givna villkor förhandla med kommunen 
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Om markanvisning sker i 
ett tidigt skede kan det innebära att exploatören är delaktig och har en aktiv roll i framtagande av 
detaljplan, utredningsarbete och framställande av projektets ramar. Detta markanvisningsavtal 
gäller till 2023-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då marköverlåtelseavtalet undertecknats av 
parterna, eller till det blir klarlagt att det inte kan träffas avtal mellan parterna, såvida inte parterna 
kommer överenskommer om ny giltighetstid som beslutas av kommunstyrelsen. 

En förutsättning för framtida överlåtelse av marken är att Marköverlåtelseavtal avseende 
fjärrvärmeverk tecknas. 

Markanvisningsavtalet syftar till att klargöra genomförandefrågor, ekonomi och övrigt samarbete 
som ska ligga till grund fram till att de slutliga förutsättningarna för exploateringen kan regleras ett 
marköverlåtelseavtal kallat Marköverlåtelseavtalet, mellan Kommunen och Exploatören.

I markanvisningsavtalet står det att inom detaljplaneområdet finns idag verksamheter som kan ha 
gett upphov till föroreningar. Detaljplanebeskrivningen redovisar att inga verksamheter har funnits 
inom de oexploaterade ytor där planen medger nya verksamhetsytor. Kommunen står för 
kostnaden av efterbehandling/sanering inom Exploateringsfastigheten som krävs för att möjliggöra 
syftet med detaljplan vid eventuell markförorening. Kommunen väljer metod för eventuell 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Dock står Exploatören för kostnaden för första 
markundersökningen, oavsett undersökningsresultat.  

 
Vid upptäckt förorening står Kommunen för kommande kostnader för fördjupade undersökningar 
samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå 
av efterbehandling/sanering. Eventuell stilleståndsersättning eller ersättning för kostnader som 
uppstår vid förskjuten tidplan, utgår inte. 

 
I det fall kostnaden för eventuell efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering visar sig stå i orimlig 
proportion, enligt Kommunens bedömning, till projektets nytta och intäkter för Kommunen, har 
Kommunen rätt att häva markköpet. Kommunens åtagande att stå för 
efterbehandlings/saneringskostnader gäller i ett år från tillträdet.   

Om Exploatören inte har erhållit bygglov för fjärrvärmeverket inom den i Marköverlåtelseavtalet 
föreskrivna tidpunkten har Kommunen rätt att häva överlåtelsen och Marköverlåtelseavtalet är 
därmed i sin helhet förfallet.  
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Exploatören får inte överlåta Markanvisningsavtalet på annan fysisk eller juridisk person, annat än 
helägt bolag inom Kungälv Energi AB, utan Kommunens skriftliga medgivande.  

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

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som 
redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedöms även vara i linje med målet om ”att 
underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. Invånare och företag 
kommer även fortsättningsvis att få klimatneutral fjärrvärme.

Kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för 
bostäder, verksamhetsmark och handel”. Resultatmålet ”Minskade utsläpp i luft och vattendrag” 
motverkas inte heller.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har relevans i detta 
ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda koldioxidneutralt biobränsle för 
energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område 
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas. Enligt mål i 
kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av användarna tycka 
att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt. För att uppnå detta mål 
behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut. Vid planarbete ska kommunens 
dagvattenplan följas. Denna anger bland annat att dagvatten i första hand ska fördröjas på 
fastigheten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då
infrastruktur redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett 
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas. 
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.

Ekonomisk bedömning
Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Om 
marköverlåtelseavtalet inte är undertecknat senast 2022-12-31 kan kommunen omvärdera marken.

En värdering av marken är utförd av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa 
att försäljningen sker till ett marknadspris. Värdetidpunkten baseras på förhållandena i 
lagakraftvunnen detaljplan. Kommunen bekostade värderingen. 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap men den allmänna platsmarken består endast av 
ett naturområde, en skogsridå.  

Kommunen står för eventuella kostnaden av efterbehandling/sanering inom 
Exploateringsfastigheten som krävs för att möjliggöra syftet med detaljplan vid eventuell 
markförorening. Kommunen väljer metod för eventuell 
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efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Dock står Exploatören för kostnaden för första 
markundersökningen, oavsett undersökningsresultat. Vid upptäckt förorening står Kommunen för 
kommande kostnader för fördjupade undersökningar samt åtgärdsplan och 
efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå av 
efterbehandling/sanering. 

Förvaltningen bedömer att ovan nämnd intäkt kommer under år 2022. 

Vid lagakraftvunnen detaljplan bekostar Exploatören hela plankostnaden. I det fall detaljplan inte 
antas eller inte vinner laga kraft står Exploatören för risken och plankostnaderna. Om projektet 
avbryts till följd av att detaljplanen ej antas eller exploatörens eget beslut står exploatören risken 
och kostnaderna Detta innebär att exploatören då ska betala alla nedlagda plantkostnader, 
exploatören har inte någon rätt till ersättning, ersättning för eventuella merkostnader eller nytt 
markanvisningsavtal från kommunen.

Förslag till beslut
1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

markanvisningsavtalet.  

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling 

Expedieras till:  
Boris Damljanovic 
Kungälvs Energi AB

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (6)

Sid 1 (6)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-03-31

Handläggarens namn 2022-03-09
Johan Hellborg

Planbesked för handel, Gärdet 1:1 (Dnr KS2021/2015-2)

Sammanfattning

Ansökan avser byggnation av cirka 8 600 kvm handel, det tillkommer parkering för ändamålet.
Totalt behövs ca 25 000 kvm yta.

Det aktuella området är delvis inventerad jordbruksmark och delvis en kulle. Området sluttar mot
E6. Höjdskillnaden inom området är 7-12 meter, från lägsta nivå utmed utfarten till E6 till högsta
mot skogen till norr samt toppen på kullen. Området ligger 400-700 meter nordväst om
Kongahälla/Gärdet med bl.a. bostäder, handel, service och skola.

I området finns fjärrvärmeledning, vatten- avlopps- och dagvattenledningar som kommer att behöva
flyttas vid exploatering. Det kan eventuellt även finnas andra ledningar i området.

En prövning av handel på platsen bedöms möjlig att pröva med detaljplan. Lämplig omfattning och
placering får utredas i detaljplaneläggningen. Planläggningen innebär att fastighetsreglering mellan
kommunen och sökande behöver ske.

Juridisk bedömning

Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.

Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ansökan avser byggnation av cirka 8 600 kvm handel, det tillkommer parkering för ändamålet.
Totalt behövs ca 25 000 kvm yta.

Lagfaren ägare till fastigheten är Kungälvs kommun. Sökanden är Biltema Real Estate Sweden AB.
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 SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 

ADRESS 

TELEFON

FAX 

E-POST 

HEMSIDA 

Stadshuset · 442 81 Kungälv 

0303-23 80 00 

0303-190 35 

kommun@kungalv.se 

www.kungalv.se 

BEGÄRAN OM PLANBESKED 

Skicka blanketten till: 

   eller: 

kommun@kungalv.se 

Kungälvs kommun/Plan 
Stadshuset 
442 81 Kungälv 

Fastighet och fastighetsägare 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Namn (företag eller privatperson) Organisationsnummer/personnummer 

Utdelningsadress (gata, box) Telefon dagtid (även riktnummer) 

Postnummer Ort E-postadress

Eventuell kontaktperson 

Sökande (om annan än fastighetsägare) 
Namn (företag eller privatperson) Organisationsnummer/personnummer 

Utdelningsadress (gata, box) Telefon dagtid (även riktnummer) 

Postnummer Ort E-postadress

Eventuell kontaktperson 

Ärendet gäller planläggning av område 

☐Enbostadshus ☐Enbostadshus i grupp ☐Radhus, parhus, kedjehus ☐Tvåbostadshus

☐Fritidshus ☐Flerbostadshus ☐Studentbostadshus ☐Hus för äldre eller funktionshindrade

☐Annat specialbostadshus ☐Handel ☐Kontor ☐Lager, industri, hantverk

☐Annan byggnad eller anläggning. Ange vilken: ___________________________________________________________

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter 

☐Hyresrätt ☐Bostadsrätt ☐Äganderätt

Produktion 
Antal månader Sammanlagd byggnadsarea Därav bruttoarea bostäder 

Uppskattad sammanlagd produktionskostnad, inklusive moms tusentalkronor Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum 
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Beskrivning och motivering av projektet 

Bilagor 

☐Situationsplan eller karta ☐Geoteknisk undersökning ☐VA-lösning ☐Trafiklösning
över området (obligatorisk) (översiktlig)

☐Översiktlig miljöbedömning ☐Energi- och hushållning ☐Tillgänglighet ☐Hälsa och säkerhet

☐Avfall ☐Exploateringsgrad/BTA ☐Modell, fotomontage eller liknande

☐Riskanalys ☐Upphävande av strandskydd ☐Hustyper

Avgift 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa 

Underskrift 
Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande 

Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande 

Sökandens underskrift (om annan än fastighetsägaren) Namnförtydligande 

Information 

PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

1 §  Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas, 
ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning. 

Planbesked 
2 §  På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 

upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin 
avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. 

3 §  En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med 
den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. 

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär 
och ungefärliga omfattning. 

4 §  När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt 
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om 
något annat. 

5 §  Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att 
inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt 
kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser. 
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. 
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Information till den registrerade enligt GDPR
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om allmänna 
handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till 
insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar), med undantag för 
de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400).

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi 
behöver spara och behandla dessa uppgifter för att handlägga ärendet i enlighet med Plan- och bygglag 
(2010:900). Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna 
för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens 
räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den 
rättsliga grunden för behandlingen är Plan- och bygglag (2010:900).

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas sedan i 
enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål. Dina uppgifter 
kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och enbart till parter som 
är bundna av dataskyddsförordningen genom avtal.

Kategorier av personuppgifter som berörs: Namn, adress, personnummer,  fastighetsbeteckning, 
telefonnummer,  mailadress.  

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt till information och ett registerutdrag med 
information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära rättelse, begränsning och radering av 
dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter 
(dataportabilitet). Du når våra dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungalv.se. Om du har klagomål på 
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är 
Datainspektionen. datainspektionen@datainspektionen.se. 
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-03-31

Handläggarens namn
Johan Hellborg

2022-03-23

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823-44)

Sammanfattning

Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv Energi ska
kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar vidare till att bekräfta
och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. Detaljplanen ska
dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker för översvämning, buller och
andra störningar.

Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och miljökonsekvensbeskrivning
kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande miljöpåverkan”.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Juridisk bedömning

Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).

Bakgrund

Ärendet startades med två separata planansökningar som fick positiva beslut 2020-09-15
§120/2020. Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap PBL (2010:900). Förslaget
är förenligt med översiktsplanen.

Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål

Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som
redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedöms även vara i linje med målet om ”att
underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. Invånare och företag
kommer även fortsättningsvis att få klimatneutral fjärrvärme.
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markavvattningsföretaget aktivt. Markavvattningsföretaget kan eventuellt avvecklas eller
omprövas. Vattennivån inom markavvattningsföretaget kan dock inte ändras utan en noggrann
analys. Det skulle kunna påverka befintlig bebyggelse, den nordöstra lakvattendammen, de diken
som för dagvatten och lakvatten till våtmarken, våtmarken samt Kungälv Energis solceller och
solfångare.

Ekonomiska frågor

Detaljplaneekonomi

Detaljplanen genomförs i en exploatörsdriven process och bekostas av exploatör genom
plankostnadsavtal med Kungälvs kommun och avtal med plankonsult. Eftersom exploatör står
för samtliga kostnader för detaljplanearbetet ska plantaxa i samband med bygglovsprövning inte
tas ut.

Ekonomiska konsekvenser

Intäkter till verksamheterna genereras genom att byggrätter möjliggör utbyggnad av
verksamheterna. Fastighetsreglering av yta till Tippen 1 innebär intäkt för kommunen.

Kostnader uppstår genom lantmäteriförrättningar och reglering, utöver de respektive
verksamheternas kostnader för planerad utbyggnad.

Framtida driftkostnader

Kommunen ansvarar för allmän platsmark, naturmark. Denna ska dock per definition sköta sig
själv. Mindre insatser kan komma att krävas i ett initialt skede.

Verksamhetsutövarna, dvs Kungälvs kommun (Renhållning), Kungälv Energi och arrendator
(Renova), kommer att behöva underhålla och drifta samtliga anläggningar inom kvartersmark.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Planområdet ingår idag inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Verksamheterna har
kommunalt vatten men en gemensam enskild avloppsanläggning.

Dagvatten

Dagvatten- och lakvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se
avsnitt Dagvatten, lakvatten och släckvatten, och i tillhörande dagvattenutredningar.
Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig lösning.

Brandvatten

Brandvattenförsörjningen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Vatten
och spillvatten, och i tillhörande utredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar
lämplig lösning.
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Släckvatten

Släckvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Störningar och
risker, och i tillhörande utredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig
lösning.

Kondensatvatten och spillvatten från fjärrvärmeverket

Kondensatvatten och spillvatten från fjärrvärmeverket kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt
Vatten och spillvatten, och i tillhörande utredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och
bekostar lämplig lösning.

Gator och allmän plats

Energivägen är i gällande detaljplan (1781) reglerad som kvartersmark – E4 Teknisk anläggning
Infartsväg, och den del av vägen som ingår i den nya detaljplanen föreslås fortsatt vara
kvartersmark, nu ingående i E2 – Avfallsanläggning. Vägområdet ska vara tillgängligt för
gemensamhetsanläggning, vilket regleras med g1 i plankartan.

Den allmänna platsmark som finns inom detaljplanen är NATUR, för vilken kommunen är
huvudman.

Parkering

Parkering ska ordnas inom kvartersmark på egen fastighet.

Avfall

Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten.

Marksanering

Respektive fastighetsägare ansvarar för erforderlig marksanering om sådan skulle behövas.

El-, bredband och teleförsörjning

Planområdet är anslutet till el-, bredband och telenät. Kungälv energi ansvarar för elnätet inom
området. Verksamhetsutövare och berörd leverantör ansvarar för anslutning till dessa nät.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER

· Johan Hellborg, planarkitekt Kungälvs kommun
· Anni Danielsson, mark- och exploateringsingenjör Kungälvs kommun
· Fredrik Olsson, mark och exploateringsingenjör Kungälvs kommun
· Fredrik Horn, Miljö, Kungälvs kommun
· Patrik Glansholm, plankonsult WSP
· Anna-Kajsa Gustafsson, plankonsult WSP
· Sigrid Boëthius Väärt, plankonsult WSP
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Kommunstyrelsens resultatmål

Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för 
bostäder, verksamhetsmark och handel”. Resultatmålet ”Minskade utsläpp i luft och vattendrag” 
motverkas inte heller.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har relevans i detta 
ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda koldioxidneutralt biobränsle för 
energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område 
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas. 

Enligt mål i kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av 
användarna tycka att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt. För att 
uppnå detta mål behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut.

Vid planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. att dagvatten i första hand 
ska fördröjas på fastigheten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då infrastruktur 
redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett 
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas. 
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.

Ekonomisk bedömning

Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal.

Förslag till Kommunfullmäktige

Detaljplanen för Värmeverk, Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

Expedieras till: Kungälv Energi AB
Renhållningsenheten

Gunilla Carlsson Gremner
Anna Hedlin

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef planering & myndighet
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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

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

NaturNATUR

Kvartersmark

VärmeverkE

1

Avfallsanläggning

E

2

Avloppsanläggning

E

3

LakvattendammE

4

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

skogsridå

1

Skogsridå ska bevaras. Väg får finnas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnader,

markanläggningar och liknande.

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 15 meter

h

2

Högsta nockhöjd är 25 meter

h

3

Högsta totalhöjd på skorsten är 55 meter

h

4

Högsta nockhöjd är 4 meter

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning.

Utförande

b

1

Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till

dagvattenanläggningar inom respektive verksamhetsområde.

b

2

Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering.

Utnyttjandegrad

e

1

Största totala byggnadsarea är 5000 kvadratmeter. Största

byggnadsarea per enskild byggnad är 1500 kvadratmeter.

e

2

Största totala byggnadsarea är 2500 kvadratmeter. Största

byggnadsarea per enskild byggnad är 1500 kvadratmeter.

e

3

Största byggnadsarea är 50 m² inom användningsområdet

e

4

Största byggnadsarea är 6500 m²

Villkor för startbesked

a

1

Startbesked får inte ges för anläggningar förrän erforderliga

stabilitetshöjande åtgärder har genomförts.

Startbesked får inte ges för anläggning förrän marken där anläggningen ska placeras, har

säkerställts understiga föroreningshalter motsvarande Naturvårdsverkets generella riktvärden

för mindre känslig markanvändning (MKM).

Byggnader

Väg, gångväg

Dike

Gärdsgård

Berg i dagen

Skärmtak

Lövskog

Barrskog

Stödmur

Transformator

Höjdkurvor

Traktnamn

Kvartersgräns/traktgräns

Markhöjder

MUNKEGÄRDE

1:1

Fastighetsbeteckning

Slänt

Fastighetsgräns

Ledningsrätt

Fornlämning

Fornlämning

Lokaliseringskarta

Här är vi

Kommunens aktnummer

Ärendenummer

Lantmäteriets aktnummer

Laga kraft

Upprättad

Detaljplan för verksamheter

Antagandehandling

Ida Brogren

Enhetschef Plan

XXXX

KS2020/0823

20XX-XX-XX

KS/KF § XX

XXXX-XX-XX

Antagandedatum

XXXX

Johan Hellborg

Planarkitekt

2021-05-31, rev 2022-03-25

KS Delegation § 379/2021

Skala: A1, 1:2000

PLANKARTA

GRUNDKARTEINFORMATION

Grundkartan är upprättad 2022-03-04 av Kart- och mätenheten.

Mätklass: II

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Jürgen Persson

Kart och mark

ILLUSTRATIONSPLAN (ej skalenlig)

UPPLYSNINGAR

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta

fornlämningar skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under

grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas. Den som leder

arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen, enligt

Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§.

Åtgärder inom förorenade områden är anmälningspliktiga. Inför att

markarbeten sker i område där förorenade massor förekommer, ska en

28§-anmälan enligt förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd upprättas och kommuniceras med tillsynsmyndigheten.

Genomförandetid är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.

Utökat förfarande

Upprättad enligt PBL 2010 i lydelse efter den 1 januari 2015.

Till planen hör:

Planbeskrivning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse

Illustrationsplan

Granskningsutlåtande

200 m18016014012080 1006040200

(värmeverk och återvinningscentral)

MUNKEGÄRDE

Tippen 1 m.fl.
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