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§ 149/2021 

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

Beslut 
  Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 

__________ 
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§ 150/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

 Tillkommande ärenden 
 

• Information Marstrand 44:2 
• Information detaljplan Tippen 1 m.fl. 

 
Utgående ärenden 
 
• Samhällsbetalda resor 
• Vattenleverans Stenungsund 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 151/2021 

Information från sektorn 
 Boris Damljanovic presenterar sig för utskottets ledamöter. 
 

Anders Holm informerar om sektorplanen.  
 

• Verksamhetsidé  
• Hållbar samhällsutveckling 
• Ändamålsenliga lokaler, lokalvård och måltider 
• Föreningsliv 
• Rättssäker myndighetsutövning 

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 152/2021 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 Ekonomi hela sektorn – intäkter; 
 

• Personalkostnader 
• Sammanställning per verksamhetsområde 
• Övriga kostnader 
• Lokaler och anläggningar i flera kostnadsposter – flera anläggningar 
• 3 av 4 verksamhetsområden väldigt bra ekonomiskt 
 

Anders Holm ger även information om målen i Agenda 2030. 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 153/2021 

Information enligt årshjul 
 
 Status på uppdrag 

• Politiska mål och uppdrag – samma resultatmål 2022 som 2021 
• 10 nya uppdrag till 2022 
• Ökad tillgänglighet i kollektivtrafik 
• VA-resursplan 
• Prioritera VA-stamledningarnas kapacitet och säkerställa anslutningen till 

Stenungsund enligt plan 
• Utveckla belysningsstrategi 
• Säkerställ att parkeringarna på Marstrand blir upprustade 
• Omställning Marstrandsfärjan  
• Medborgarservicefunktion 
• Vandringsleder i hela kommunen – rusta upp och främja 
• Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle 
• Inrätta ett fast forum för medborgardialog – öppna rum för prioriterade 

stadsplaneringsprojekt 
• Översyn av serviceutbudet på Marstrand 

 
Personal 

• Planerade volymer för personalsiffror är borttagna ur sektorplaner 2022 
• Stora personalgrupper 
• Svag ökning av antalet anställda 
• Fasa ut konsulter – ha egna anställda i så stor utsträckning som möjligt.  

 
 

Sjukfrånvaro 
• Sjuktal 2/3 kvinnor och 1/3 män.  
• Varierar mycket mellan verksamhetsområdena 
• Service mer sjukfrånvaro 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 154/2021 

Genomgång modell för värdering fastigheter/reglering av marknadshyror 
 Håkan Wallentin informerar; 
 

• Vad säger lagen? 
• Värderingsprogram som hjälpmedel – ej tillgång då kostnaden inte kan motiveras i 

proportion till behovet 
• Genom att arbeta med såväl inhyrning som uthyrning av lokaler skapas en 

erfarenhetsgrund och ger kännedom om hyresnivån hos andra fastighetsägare 
• Varför marknadshyra? 

o Om samtliga av kommunens lokaler är uthyrda till marknadshyra kan 
kommunen enkelt läsa av hyresvärdet för sitt lokalinnehav 

o Vid en försäljning av fastighet utgör hyran en grund för priset på fastighet, 
för lågt satta hyror innebär att värdet minskar 

• Marknadshyran sätts i relation till hur attraktivt området är i A, B och C-läge. 
o Kan förändras över tid 
o Attraktivitet: centralt placerad, närhet till kommunikation, folkströmmar etc. 

• Hyres- och arrendenämnden 
o Föreligger tvist om hyresnivå 
o Hyres och arrendenämndens beslut kan överklagas till Svea Hovrätt 

• Beslutande i hyresnämnden: Hyresråd (domare) som är ordförande samt 
intresseledamöter (personer med särskild kännedom) 

• Internhyra 
o Internhyran skall visa objektets självkostnadshyra 
o Internhyresavtalet är inte ett juridiskt bindande avtal då båda parter är 

samma juridiska personer 
o Anvisning interhyra reglerar vilka hyreskomponenter som skall ingå i 

hyresavtalet samt hur dessa skall beräknas. 
 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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§ 155/2021 

Förlängt avtal blockuthyrning marklägenheter etapp 2 (Dnr KS2021/1950) 

Sammanfattning 
Kungälvs kommun har ett stort behov av bostadslägenheter utifrån olika sociala målgrupper. 
Från stiftelsen Kungälvsbostäder har önskemål inkommit om att ändra löptid på avtalet för 
marklägenheter från nuvarande 20190701–20230630, ny önskad löptid är 20200101–20301231.  
 
Önskemålet om förlängning av avtalet sammanfaller med kommunens behov av bostäder.  
 
Förslag till beslut:  
 

Avtalstid ändras från 20190701—20230630 till 20200101—20301231 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förlängt avtal blockuthyrning marklägenheter etapp 2 
Bilaga Avtal tidsbegränsade bostader nyanlända 
Bilaga Marklägenheter etapp tillägg 

Beslut 
Avtalstid nuvarande löptid 20190701—20230630 ändras till 20200101—20301231. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Håkan Wallentin /SoU 

För kännedom till: 
Helena Tellberg 
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 § 156/2021 

Strategiskt markinköp 
Boris Damljanovic informerar om pågående projekt med markinköp. 

 
 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 157/2021 

Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 (Dnr KS2020/1425) 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Ängegärde 5:1 för att möjliggöra 
nybyggnation av 90 äldrebostäder, att tillskapa cirka 250 bostäder och byggrätter för 
centrumverksamhet, samt att tillfälligt bygglov för bostäder permanenteras. Ny bebyggelse ger 
ett bättre underlag för närservice och utveckling av Kungälvs centrum. 

Förslaget intensifierar markanvändningen och tar idrottsområde i anspråk. Befintlig 
dagvattendamm justeras men det bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. 

Förslag till beslut är att detaljplan godkänns för samråd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 
Bilaga DP Ängegärde, Plankarta, Samråd, 21-11-25 
Bilaga DP Ängegärde Planbeskrivning, Samråd  2021-11-25 
Bilaga Dp Ängegärde, Situationsplan, Samråd 21-11-25 
Bilaga DP Ängegärde, Undersökning BMP, samråd 2021-11-25 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.  

__________ 
Martin Högstedt (UP) och Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet 
 
Expedieras till:   
 
Ida Brogren  
 
  

  

För kännedom till: 
 
Anna Hedlin 
Gunilla Karlsson  
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 § 158/2021 

Avtal vattenleverans Stenungsund 
Ärendet utgår. 
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 § 159/2021 

Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB 
Trekungen (Odd Fellow). (Dnr KS2021/1775) 
Exploatören Balder (Fastigheten Rhodin 19 AB) och exploatören Odd Fellow (Fastighets AB 
Trekungen) önskar ingå ett samverkansavtal med kommunen för fastigheterna Rhodin 19, 
Rhodin 16 m.fl. för att initiera en planprocess. De befintliga fastigheterna föreslås utvecklas 
genom ett tillskott av nya bostäder och lokaler. 
  
Syftet med detta samverkansavtal är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan 
inom Rhodinfastigheterna samt ange villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. 
Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt 
samarbete. Förvaltningens bedömning är att detaljplanearbetet kan startas utifrån de 
förutsägningar som finns beskrivna i kommunens översiktsplan, planprogram för Kungälvs 
stadskärna, delen Liljedal. 

 
Detaljplanekostnaderna fördelas lika mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow fram tills detaljplanen vinner laga kraft. 
När detaljplanen vunnit laga kraft görs en slutreglering av kostnaderna där summan fördelas 
procentuellt efter BTA byggrätter ovan mark på respektive fastighet. Förvaltningen kommer 
att förhandla om medfinansieringsersättning med Exploatörerna i samband med 
framtagandet av genomförandeavtalet. 
 
Förvaltningen föreslår att samverkansavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bilaga 1.Planprogram Kungälvs Stadskärna 
Bilaga 2. Planområdet (2) 
Bilaga 3. BTA ovan mark definition 
Samverkansavtal Rhodin 19 m.fl, underskrifter Fastigheten Rhodin 19 AB 

Förslag till kommunstyrelsen 
1.Upprättat samverkansavtal mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow) godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna samverkansavtalet. 

__________ 
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 § 160/2021 

Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-stock 23 AB (Dnr KS2016/2111) 
 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 
Götenehus AB. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.  
 
Markanvisningsavtalen gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
Exploatören vill nu teckna marköverlåtelseavtal för etapp 2 och 3.  
Exploatören har bildat två projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalen med,  
G-Stock 18 AB och G-Stock 23 AB.  
 
Eftersom exploatören har bildat två projektbolag har förslag till två marköverlåtelseavtal 
upprättats. Marköverlåtelseavtalen reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga 
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalen för de två exploatörerna 
reglerar tillsammans marköverlåtelse för ca 40 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.  
 
Enligt marköverlåtelseavtalen har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt 
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 
respektive 24 månader från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats.  
Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. 
Resterande del av köpeskillingarna ska omgående återbetalas till exploatören.  
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning.  
 
Kommunen äger också 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 
marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen.  
 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB 
Marköverlåtelseavtal G-stock 23 AB 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Upprättade marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB och G-stock 23 AB 

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

underteckna marköverlåtelseavtalen 
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__________ 
Expedieras till:   Sara Almroth  

Götenehus AB,  Stora Åvägen 19B,  436 34  Göteborg 
 

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef 
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och 
Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och Mark, Frida Källberg Kart och 
Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten 
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 § 161/2021 

Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden (Dnr KS2020/1575) 

Sammanfattning   
Nytorgsstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter. 
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgsstaden 16 maj 2019. Planprogrammet 
anger att Nytorgsstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en blandning av  
bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för 
detaljplanearbetet. För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet 
krävs ny detaljplan då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess möjligheter. Till det 
behövs en överenskommelse med fastighetsägarna avseende planläggning och övrigt 
samarbete i samband med byggnation av bostäder och lokaler i Nytorgsstaden.  
 
Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB gäller och avtalet är undertecknat 2021-03-18, respektive 2021-01-21.  
Parterna är överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en part 
i samverkansavtalet. Samverkansavtalet klargör ekonomi, genomförandefrågor och övrigt 
samarbete.  

 
Förvaltningen föreslår att upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtal mellan Kungälvs 
kommun, Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening samt Sigillet 
Fastighets AB godkänns, samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i 
uppdrag att underteckna tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden 
Bilaga Undertecknat avtal tilläggsavtal 1 samverkansavtal 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet mellan Kungälvs kommun,  

Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborgs ekonomiska förening samt Sigillets 
Fastighets AB godkänns.  

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag  
att underteckna tilläggsavtalet 1till samverkansavtalet.  

 
__________ 
 
Expedieras till:   Madeleine Wollbrant,  

Kart och mark  

För kännedom till:  Fredric Norrå, Planering och myndighet  
Stina Gunnarsson, Projekt och programledning 
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 § 162/2021 

Marköverlåtelseavtal för Norlandia Förskolor AB gällande förskola i Kärna 
(Dnr KS2017/0664) 

Sammanfattning 
Detaljplan för Kärna 67:1 förskola och bostäder antogs i Kommunfullmäktige 2019-09-03  
och vann laga kraft 2020-08-26. Kommunen gör en direktavvisning av mark, för förskola till 
Norlandia Förskolor AB, i enlighet med politiskt beslut (KS2017/0664-2). Norlandia 
Förskolor AB har för avsikt att uppföra en förskola för cirka 125 barn. Direktanvisningen 
avser endast mark för förskola. 
 
Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats med Norlandia Förskolor AB.   
Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor, 
plankostnad med mera. 
 
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen  
inte får kostnader för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom för de 
andelstal som kommunen har i gemensamhetsanläggningarna. Exploateringskalkylen visar på 
ett överskott för hela projektet.  
 
En oberoende värdering av marken har tagits fram. Priset för förskolan är baserat på 
värderingen. 
 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och ordförande i utskottet för samhälle och utveckling får i uppdrag att 
underteckna marköverlåtelseavtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Norlandia Förskolor AB gällande förskola i Kärna 
Bilaga Marköverlåtelseavtal Norlandia 

Beslut 
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Norlandia Förskolor AB 

godkänns.  
2. Kommundirektören och ordförande i utskottet för samhälle och utveckling får i 

uppdrag att underteckna marköverlåtelseavtalet.  
__________ 
 
Expedieras till:  Norlandia Förskolor AB  

För kännedom till:  Fredric Norrå Verksamhetschef Planering och Myndighet, Anders Holm 
Sektorchef Samhälle och Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och Mark, 
Frida Källberg Kart och Mark, Rickard Holmgren Projektenheten 
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 § 163/2021 

Planbesked för upphävande av detaljplan för Bollestads golfbana (Dnr 
KS2021/1196) 

Sammanfattning 
Golfverksamheten på Bollestads Golfbana är nedlagd sedan några år tillbaka. Detaljplanen 
ligger inom ett område som i gällande översiktsplan är markerad som område av 
utvecklingsstrategisk betydelse. Vidare genomkorsas detaljplaneområdet av ett par av de 
alternativa vägkorridorerna för ny väg 168 mellan Ekelöv och Kareby. 
 
I avvaktan på kommande övergripande planering för området vill fastighetsägaren upphäva 
gällande detaljplan för att möjliggöra att befintliga byggnader kan nyttjas för annat än 
golfverksamhet. 
 
Verksamheten ser inga hinder eller nackdelar med att upphäva detaljplanen. 
 
Ett positivt planbesked föreslås. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planbesked för upphävande av detaljplan för Bollestads golfbana 
Bilaga _ KS2021_1196-1 begäran om planbesked 1024718_1_1 
Bilaga plankarta 

Beslut 
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas i 
slutet av 2022 och detaljplan antas 2023. Denna uppskattning kan ändras. 

__________ 
 

Avgift: 9.520 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

  
Övriga upplysningar  
Detta beslut kan inte överklagas.   

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

 
 
 

Expedieras till:   Erik Strand, Bollestad Golf AB, erik.strand55@gmail.com  
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling  

mailto:erik.strand55@gmail.com
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För kännedom till: Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling  
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling  
Christian Solander, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Erik Liedner, Plan/Samhälle och utveckling 

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-30 
Sida  20 (27) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 
 § 164/2021 

Information samhällsbetalda resor 
Ärendet utgår. 
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 § 165/2021 

Information Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Västra 
Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
Trafikstrateg Jenny Bjönness Bergdahl informerar om remiss och vad förvaltningen planerar 
att ge som svar. 
 

• Fossiloberoende transportsystem 
• Välfungerande järnvägssystem 
• Andelen hållbara resor ökar 

 
Finns behov av trafikstrategi/analys för att gå i linje med regionens mål. 
Målbild och strategi för kollektivtrafiken utanför GMP-området (Göteborg, Mölndal och 
Partille) 
 

• Processbild för genomförande av mindre brister 
• Satsning på Södra Bohusbanan 
• Större namngivna vägåtgärder – Kungälv 
• Metrobuss, buller 

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 166/2021 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor behandlas vid sammanträdet. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 167/2021 

Information detaljplan Marstrand 44:2 
Planarkitekt Ida Andersson och planchef Ida Brogren informerar om pågående prövning av 
detaljplan 44:2 
 
• Anpassa parkeringen 
• Länsstyrelsen meddelar att platsen inte bör tas i anspråk – prövas nu 
• Överklagas till regeringen 
• Strandskydd 
• Strandskyddet återinträder 100 meter från strandkanten vid upprättande av en ny 

detaljplan 
• Länsstyrelsen hävdar att vattenytan inom fastigheten Marstrand 44:1 inte är i 

anspråkstagen och att strandskyddet därför inte kan upphävas 
• Kommunen ska återkomma om hela eller del av detaljplanen ska upphävas (om 

Länsstyrelsen beslutar att upphäva planen) 
• Komplext att upphäva enbart del av detaljplanen, eftersom tomtindelningen då fortsätter 

att gälla för del av Marstrand 44:1, och detaljplanens syfte med fastighetsreglering inte går 
att genomföra. 

 
Verksamhetschef Fredric Norrå rekommenderar att låta det prövas i samtliga instanser. 
Även Ordförande meddelar att det bör prövas hela vägen.  
Om detaljplanen hävs ska hela området prövas. 
  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-30 
Sida  24 (27) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 
 
 § 168/2021 

Information detaljplan Tippen 1 m.fl 
 
 Plankoordinator Johan Hellborg informerar om detaljplan för Tippen 1 m.fl. 
 
 Syfte  

• Värmeverk 
• Återvinningscentral 
• Deponi och solcellsanläggning 
• Avfallshantering 

 
 Vidare visar Johan ändringar i detaljplanen. 
 
 Vatten 

• I samrådsskedet uppstod frågor om vattenhantering 
• Dagvatten, brandvatten, släckvatten 

 
Då det görs en miljökonsekvensbeskrivning har planenheten gjort bedömningen att 
detaljplanen är av stor vikt, och ska därför vidare till kommunstyrelsen.  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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Anteckning till protokoll 
 

Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 
KS 2020/1425-11 

 
Denna plan är tänkt att innehålla mer än 200 bostäder. På andra sidan Tvetgatan ligger en 
fastighet som heter Lysmasken 1. Lysmasken1 har sökt möjligheten att bygga en mindre 
mängd bostäder och förutsättningarna är liknande de som innefattas i Ängegärde 5:1. 
Därför borde det finnas möjlighet att se över förutsättningarna ännu en gång för Lysmasken 1 
att kunna bygga på samma förutsättningar. 

 
Den planerade byggnationen på Ängegärde 5:1 bör mycket noga och varsamt beakta 
dagvattenutredningen för området, för att undvika framtida problem med vatten. 

 
Martin Högstedt Utvecklingspartiet 
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Vid dragning fick vi klart för oss att dagvatten undersökningen/utredningen inte var klar. Det 
är väl känt att detta område har ett problem sedan tidigare med tanke på att det före 
modulhusens tillkomst anlades en damm för avlastning i området. Inget borde göras före 
detta är klart och vägts in.  
Riskerna med närhet till industriområde syns inte i underlagen och närliggande område har 
fått avslag på byggnation av detta skäl. Här behöver detta utredas och förklaras varför ett 
ändrat synsätt nu har inträffat just för Ängegärde.   
Det 10 åriga tillfälliga bygglovet för modulhusen för den rådande desperata situationen efter 
2015 bör definitivt inte förlängas. Om detta område skall bebyggas, så passar dessa dåligt in i 
den tänkta byggnationen på Ängegärde och utgör ett stort slöseri med markyta som kan 
bebyggas med betydligt fler bostäder.  

Morgan Carlsson  
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