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§ 117/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Martin Högstedt (UP). 

Beslut 
 Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 

__________ 
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§ 118/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden 

 
- Skolgården Fontin, Martin Högstedt (UP)  

  

Beslut 
 Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 119/2021 

Information från sektorchefen 
 
Amanda Staf, projektledare informerar om Mimerstaden, mark och lokaler; 
 

• Ta fram strategi mark/hyresgäster 
• Etapper, inflytt november 2021/Maj 2022 
• Slutskedet, spont ska sitta kvar 
• Planuppdrag och skisser finns 

 
Anders Holm informerar om föroreningar i Kvarteret Gjutaren 
 

• Sanering pågår – huvuddelen av saneringen är genomförd. 
 

Hyresavtal i kommunens fastigheter 
  
 Anders visar registerutdrag för kommunens hyresavtal och fastigheter. 
 
 Sparråshallen 

• Vattenläcka 
• Inväntar dom för beslut om permanent åtgärd 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 120/2021 

Ekonomi, måluppföljning och avvikelser 
 
 Anders Holm ger måluppföljning för tertial 2; 
 

• Kommenterar utfall 
• Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i 

ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv  
o Nytt bokningssystem 

• Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen och 
förbättrat näringslivsklimat 

o Kommunen vidtagit åtgärder för näringslivet under pandemin, exempelvis inte 
ta ut avgifter för uteservering eller alkoholtillstånd 

• Bygglov 
o Mycket högt målvärde 

• En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen  
• Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel. 

 
  

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 121/2021 

Information enligt årshjul 
 Anders Holm ger fördjupning i tertialrapportering. 
 
 Tertial 2 SoU kommentarer till utfall 
 

• Antal totalt serverade måltider är lägre än plan för perioden utifrån Covid-19. Elever 
på gymnasiet och högstadiet har under vårterminen helt eller delvis haft 
distansundervisning vilket har påverkat antal serverade skolluncher.  

• Även på förskolor och äldreboenden är antal serverade måltider lägre utifrån påverkan 
Covid-19. Antal serverade specialkostmåltider inom skola är något högre än plan för 
perioden.  

• Arbete pågår för att minska antalet specialkoster.  
• Digitalt system specialkostansökan har införts med start höstterminen 2021 
• Flervalsmodell måltider implementeras i alla skolor under hösten. Det ger ökad 

valmöjlighet till eleverna och möjliggör för att minska antalet specialkoster. 
• Bruksarea kommunala fastigheter och inhyrda fastigheter har inte förändrats i stora 

drag. 
 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 122/2021 

Uppföljning information Detaljplan för bostäder, Gaffelkremlan 1 
(KS2018/0924) 

 
 Viktor Heinesson informerar om nuläget med Gaffelkremlan 1; 

• Såldes till bostadsutvecklare 
• Förslag april 2021; 73 bostäder och bebyggelse i 4-5 våningar 
• Solstudie 
• Nytt förslag med lägre höjd. 

o Nytt förslag med lägre höjd. Tre alternativa utformningar på takvåningarna 
o Ca 64 lägenheter 
o Tre förslag, skiljer i takvåningar 
o Höjd minskad  

 
Utskottet och Viktor Heinesson för diskussion om förslagen och utskottet anser att förslaget 
är bra. Kommentarer från utskottet berör; 
 

• Sadeltak  
• BTA  
• Inglasade balkonger 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 123/2021 

Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av 
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 (Dnr KS2015/1826) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av Salt-
holmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område.  

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna verksamheter. 
Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby österifrån på 
Marstrandsvägen.  

Efter beslut av kommunstyrelsen § 451/2018 har samråd för detaljplanen genomförts under 
tiden 25 januari – 19 februari 2019. Under samrådet inkom synpunkter från sex fastighets-
ägare/boende i området. Deras synpunkter gällde bl.a. buller, ljusinfall, insyn, vibrationer, 
trafikförhållanden och naturmiljö. Preem befarar att ökad trafik försvårar tillfart till bensin-
stationen. Länsstyrelsen framförde att farligt gods, risk för översvämning, markföroreningar 
samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande. 
Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby tagits. 
Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas genomförandetid 
har gått ut. Plan-förslaget tas fram genom byggherredriven planprocess. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av 
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 
Bilaga Entré Ytterby Plankarta granskning A3 
Bilaga Entré Ytterby Illustrationskarta granskning A3 
Bilaga Entré Ytterby Planbeskrivning granskning 
Bilaga Entré Ytterby Samrådsredogörelse 

Förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt Ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 godkänns för granskning enligt plan- och bygglagen PBL 
(2010: 900) kap 5 §18. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Kenneth Fondén, Planarkitekt 
Johan Hellborg, Planarkitekt 
Sandra Vokstrup, Mark och Exploateringsingenjör 
 
För kännedom till:  
Fredric Norrå, Verksamhetschef SoU 
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering 
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 § 124/2021 

Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. (Dnr 
KS2020/0997) 

Sammanfattning 
 

Planarbetet initierades i maj 2020 då en begäran om planbesked inkom från kommunens enhet 
Trafik-gata-park. Ansökan aktualiserades utifrån ett pågående bygglovsärende samt ett  
lantmäteriärende. Syftet med ansökan om planbesked var från kommunens sida att säkerställa den 
kommunala parkeringsplatsen genom att ändra detaljplanen efter verkliga förhållande, samt att 
upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering mellan de tre fastigheterna 
inom planområdet.  

 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är 
också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand 44:1, 
44:2 och 44:9.  

  
Planärendet har hanterats enligt standardförfarande och har samråtts under perioden 10 mars – 25 
mars med kända sakägare, lantmäteriet och länsstyrelsen. Planförslaget var utställt för granskning 1 
juli– 20 augusti 2021.  

 
Aktuellt planområde ligger på Koön, Marstrand, cirka 2 mil väster om Kungälvs tätort. 
Planområdet ligger knappt 200 meter nordöst om Marstrands färjeläge. Planområdet omfattar 
totalt tre fastigheter.  

 
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. 
Bilaga Planbeskrivning antagande 2021-10-20 
Bilaga Plankarta antagande 2021-10-20 
Bilaga PM - Underlag för bedömning av upphävandet av strandskydd 2021-06-21 
Bilaga Granskningsutlåtande 2021-09-21 

Förslag till Kommunstyrelsen 
Detaljplanen för Marstrand 44:2 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och bygglagen 
PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens reglemente. 

 
__________ 
 
Expedieras till:   Anna Hedlin, Adm VU Plan / Enhet Plan 

Gunilla Carlsson Gremner, Adm Plan / Enhet Plan  
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För kännedom till: Ida Brogren, Planchef / Enhet Plan 
Ida Andersson, Planarkitekt / Enhet Plan 
Charlotta Lindström, exploateringsingenjör / Kart och Mark  
Jimmy Sandberg, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park 
Ann Ek, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park 
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 § 125/2021 

Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen förslag på 
riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–2). 
 
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun har tagit del av remissen, men lämnar inga 
synpunkter. 

 
Eventuella remissvar ska inkomma till Länsstyrelsen innan den 24 september 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Bilaga Samråd gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt Översvämningsdirektivet Dnr. 
451-18631-2021 
Bilaga Missiv samråd riskhanteringsplan för Göteborg 
Bilaga Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan 
Bilaga Samrådsunderlag Bilaga 2 Mål- och åtgärdstabell Göteborg 
Bilaga Samrådsunderlag - Göteborgs miljökonsekvensbeskrivning 

 
Förslag till kommunstyrelsen 

Kungälvs kommun har tagit del av remissen, men lämnar inga 
synpunkter över remissen för översvämningar i Göteborg med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–2) 
 

__________ 
 
Expedieras till:  
Länsstyrelsen 
Anna Ulvehed  
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 § 126/2021 

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905) 

Sammanfattning 
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett ackumulerat 
överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att komma i balans 
behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av taxan skulle ske under 
en tvåårsperiod. 
 
För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den 
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang. 
 
Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa 2022 
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2022 
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2022. 
2.  Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020) 
upphör att gälla från och med den 31 december 2021. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 127/2021 

Samhällsbetalda resor 
 Ann-Sofie Carlberg informerar; 
 
 Färdtjänst 

• Skillnad mellan färdtjänst och sjukresa, kommun och region 
• Olika myndigheter och verksamheter involverade 
• Svårt att kontrollera om det uppstår fusk med sjukresor då det är stort jobb 
• Dock inte vanligt 
• Skyddsrutiner under pandemin; 

o Ensamåkning under pandemin samt ingen framsätesplacering  
o Visir  
o Mer samåkning nu när restriktionerna lättats, men behåller baksätesplacering 

tills vidare  
• Överskott på färdtjänst då resorna minskat 
• Krav/kriterier för handikapparkering 
• Max 10-tal som överklagar varje år, och kommunen får rätt i nästan samtliga fall 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 128/2021 

Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl. (Dnr 
KS2021/1213) 

Sammanfattning 
Enligt gällande exploateringsavtal (KS2010/2486) skall Bokab överlämna all allmän plats på 
fastigheten Arntorp 2:12 till kommunen när arbetena är fullt färdigställda.  
 
På grund av sena etableringar har Bokab avvaktat med att toppbelägga gator och GC-banor då 
man annars riskerar köra sönder beläggningen innan området är fullt utbyggt. Parterna har 
därför enats om att Bokab kan överlämna all allmän plats innan dessa toppbeläggningar 
utförts. Detta regleras i Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde. 
 
Då gällande Exploateringsavtal ej kunnat fullföljas bedömer verksamheten att ett Tilläggsavtal 
bör tecknas mellan parterna. 
 
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde 
godkänns. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl. 
Bilaga Tilläggsavtal Arntorps verksamhetsområde 
Bilaga Bilaga 1 Detaljplankarta Arntorp 

 
Förslag till kommunstyrelsen 

Upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde godkänns. 
__________ 

 
Expedieras till:   
Bohusläns kommunala 
exploaterings AB 
Fredric Norrå, Planering och 
myndighet 
Ann-Sofie Sjögren, Kart och Mark 
 

 

För kännedom till:  
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 § 129/2021 

Alternativ utbyggnadsmodell för VA, Aktualisering (Dnr KS2021/0856) 

Sammanfattning 
 
I tidigare versionen angavs att en översyn av regelverkets samtliga dokument bör uppdateras 
minst en gång per mandatperiod för att bland annat genomföra en översyn av om aktuella krav 
och rättspraxis beträffande entreprenad- och projekteringsarbeten förändras nationellt och 
internationellt (EU). Mindre redaktionella ändringar införs fortlöpande medan större 
förändringar tas upp för politisk hantering.  
 
Alternativ utbyggnadsmodell för VA antogs av kommunfullmäktige 2016.  
 
Modellen har tillämpats tre gånger sedan införandet. 
Tjuvkil 2:67, Slutfört med övertagandeavtal 
Rishammar, (pågående) samt 
Rollsbo Västerhöjd (pågående) 
 
Erfarenheter från dessa projekt och synpunkter från revisionen av VA-verksamheten angående 
LOU/LUF har arbetats in tillsammans med en allmän översyn samt anpassning till ny 
taxemodell för brukningsavgifter. 
 
Syftet med dokumenten i den alternativa utbyggnadsmodellen för VA (vidare kallad alternativ 
utbyggnadsmodell) har varit att ta fram anvisningar för att klargöra hur och på vilka grunder 
det kan möjliggöras att byggherren ansvarar för projektering och utbyggnad av VA-
anläggningar i Kungälvs kommun, där kommunen efter godkänd slutbesiktning tar över 
huvudmannaskapet för anläggningen för vidare inrättande av verksamhetsområde för 
vattentjänster, se Figur 1.  

 
Anvisningarna för modellen beskriver översiktligt vad en ansökan för tillämpning av modellen 
behöver innehålla samt hur kommunen behandlar inkommen ansökan. 
 
Utöver anvisningar har även ett exempelavtal som ska utgöra grund för avtalstecknande mellan 
byggherre och Kungälvs kommun tagits fram. Denna grund anpassas efter varje enskilt objekt. 
Avtalets syfte är att säkerställa att byggherrens utbyggnad av VA-anläggning håller samma 
kapacitet och kvalitet som VA-utbyggnad i kommunal regi. 
Avtalets innehåll ska anpassas för att passa varje specifikt område och avtalspunkter kan därför 
justeras, läggas till eller tas bort.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Alternativ utbyggnadsmodell för VA, Aktualisering 
Bilaga Alternativ utbyggnadsmodell för VA 2021 
Bilaga Bil 1-Ex avtal 2021 
Bilaga Bil 2-Krav proj 2021 
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Bilaga Bil 3-Krav entr 2021 
Bilaga Nuvarande alternativ-utbyggnadsmodell-for-va 
 
Ärendet bordläggs och återupptas efter att utskottet ajournerat sig.  
 
Utskottet ajournerar sig från 14:10-14:20 
 
Oppositionen ajournerar sig från 14:25-14:38 

Yrkande  
Ove Wiktorsson (C): Återremiss för att ta bort LOU o LUF ur handlingen, även stycket på 
slutet där kommunen får fakturera byggherren ska ses över. Vi vill även att dokumentet sänds 
på remissrunda till de byggherrar och föreningar som använt eller tänker använda modellen. 

Yrkande  
Martin Högstedt (UP) och Morgan Carlsson (SD): Bifall till förvaltningens förslag.  

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på båda yrkanden och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 
1. Ärendet återremitteras för att ta bort LOU o LUF ur handlingen, även stycket på 

slutet där kommunen får fakturera byggherren ska ses över. 
2. Dokumentet sänds på remissrunda till de byggherrar och föreningar som använt 

eller tänker använda modellen. 
__________ 
 
Expedieras till:   
Sten-Ove Dahllöf /VA 
Martin Hollertz/VA 

För kännedom till: 
Anders 
Holm/sektorchef SoU 
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 § 130/2021 

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr 
KS2021/1161) 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:   
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en enhetstaxa för 
anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.” 

 
Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för 
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät.  
 
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som ligger 
över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt 11%. 
 
Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med 
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för 
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften 
för typhus A 278 025 kr. 
 
Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora 
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för 
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav 
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i 
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att 
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa 
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en 
omfattande rättvisediskussion.  
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre täckningsgrad 
för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att försvåras 
kraftigt. 
 
En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En 
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga 
taxesatser arbetas om.  
Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen för 
majoriteten av fastigheterna.  
 
Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation 
inte vara möjligt.  
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige 21-
10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden. 
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Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har 
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-
byggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna 
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det är 
då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar. 
 
De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och 
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad 
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande vid 
debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat. 
 
Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär att 
större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket 
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större 
andel av avgiften. 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket 
olämpligt att genomföra. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta 

Förslag till kommunfullmäktige 
  Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01. 

__________ 
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 131/2021 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor behandlas vid sammanträdet. 
  

Beslut 
 Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 132/2021 

Skolgård Fontin 
 
 Fråga från föräldrarådet gällande grus på bollplanen på Fontins skolgård. 
 Anders Holm; 

• Problem nu när det är höst och snart blir lägre temperaturer. 
• Fått in offerter och hoppas på att få till en dränering 

  

Beslut 
 Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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Anteckning till protokollet i ärende Alternativ utformning av 
anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr KS2021/1161) §130/2021 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
Här kommer ett exempel i bilagan på tre grannar i Kovikshamn. 

  
Enligt nuvarande taxa blir anslutningsavgiften på 
Minsta tomten med yta 1033m2 = 308 925 kronor. 
Mellersta tomten med yta1234m2=329 525 kronor.  
Största tomten med yta 1900m2=391 325 kronor i tomtyteavgift.  
82 400 kronor i skillnad mellan grannar som är exakt lika dyra för VA kollektivet att ansluta, 
och dagvattnet rinner rakt ut i havet, vilket inte orsakar VA kollektivet någon kostnad för 
omhändertagande. Vi har svårt att se något annat än ett orättvist taxesystem. 

 
Tomt storlekar har över tid förändrats i kommunen, från 70 talet då tretusen kvadratmeter 
tomt inte var ovanligt fram till dagens frimärke på femhundra kvadrat. VA dras fram till 
tomtgräns, därav får fastighetsägaren själv bekosta en längre grävning på sin egen tomt. 

 
En kommentar som ofta kommer är att man kan bygga mer på en större tomt, det är helt rätt 
men då kommer andra parametrar in och reglerar exempelvis ett Atterfallshus med indraget 
VA. En extra lägenhetsavgift debiteras. 

 
Om man tittar på andra anslutningar som El, Fjärrvärme och Fiber så är avgiften inte knuten 
till tomtstorleken. 

 
Räkneexemplen i förvaltningens svar beror på var man sätter den nya brytpunkten, om man 
skulle ta de tre tomterna som exempel så vore det mest rättvisa att använda kostnaden för den 
mellersta tomten. 

 
Diskussionen kring att ett nytt taxesystem skulle bli orättvist för de som nu får betala enligt 
nuvarande taxa, kan inte ses som relevant. Taxor kommer årligen justeras i kommunen. 

 
Ove Wiktorsson (C)   
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