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Sekreterare 
  Paragraf  98-116 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
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Övriga deltagare   
 Anders Holm §§ 100-108 Sektor Samhälle och utveckling 
 Fredric Norrå §§ 100-116 Sektor Samhälle och utveckling 
 Ida Andersson §§ 103-104 Sektor Samhälle och utveckling 
 Ida Brogren § 98-100 Sektor Samhälle och utveckling 
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 Madeleine Wollbrant § 112 Sektor Samhälle och utveckling 
 Frida Källberg § 111 Sektor Samhälle och utveckling 
 Stina Gunnarsson § 112 Sektor Samhälle och utveckling 
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 Linda Andreasson §§ 113-115 Sektor Samhälle och utveckling 
 Oskar Mikaelsson §§ 98-116 Sektor Samhälle och utveckling 
 Michael Wallin § 100 Säkerhetssamordnare, Säkerhet 

 Jenny Bjönness Bergdahl § 106 Sektor Samhälle och utveckling 

 Åsa Johansson § 112 Sektor Samhälle och utveckling 
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 § 98/2021 

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

Beslut 
Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 

_________ 
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§ 99/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till sammanträdet. 
 

Beslut 
Dagordningen fastställs 

__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-09-07 
Sida  6 (28) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 100/2021 

Sektorchefens information 
 Presentation av ny planchef 
 
 Ida Brogren presenterar sig för utskottet 
 
 Trygghetskameror 
  
 Michael Wallin, säkerhetssamordnare informerar om trygghetskameror 

• 210514 – montering och justering klar 
• 210608 – Driftsättning 
• Väktare tillkallas vid överträdelse av parkeringsförbud 
• Ny placering av kameror för att minimera risk för skadegörelse 

 
 

Sektorchef Anders Holm informerar;  
 

• Statusbesiktning utemiljöer – markservice rapport på eftersatt underhåll och 
förbättringsförslag 

• Omfattning: 
o En sammanställning av förslag på underhålls- och förbättringsåtgärder på 

utemiljön för kommunens skolor och förskolor 
o Ex. Björkås förskola; stängsel som behöver repareras 

• Sammanfattning;  
o Bristande underhåll = 2 Mkr 
o Förbättringsförslag = 2,2 Mkr 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

__________ 
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 § 101/2021 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
Presenteras efter tertial 2. 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

__________ 
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 § 102/2021 

Information enligt årshjul 
 

 Volymer 
  

• De flesta volymtalen redovisas per helår och tas upp vid årsbokslutet. En del redovisas 
dock per tertial  

• Totalt mäter vi 171 ”volymtal” som är relevanta för sektorn. Alla enheter (23 st) har 
identifierat saker som påverkar 

• Måltidsservice;  
o Ex. antal måltider totalt, antal serverade måltider 

• Inom miljö har man valt att ha en tätare uppdatering av volymtal 
• Detaljplaner 
• Positiva planbesked 
• Verksamhetsmark 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

 
__________ 
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 § 103/2021 

Information detaljplan för Västra Tunge (KS2020/1532) 
 
 Ida Andersson, planarkitekt informerar;  
 

• Pågående planarbete, mellan Marstrandsvägen och Bohusbanan 
• Ingår två fastigheter  
• En fastighet med boende, ingår i dagsläget inte i planområdet. 
• Exploatörernas förslag 2020 skiljer sig från FÖP Ytterby 
• Exploatörernas förslag 2021;  

o 4-8 våningar 
o 350 bostäder 
o Förskola 4-6 avdelningar 

• Korsning Marstrandsvägen 
o Utredning visar på mycket trafik vid utbyggnad av Björkås, Västra Tunga och 

Porteberget 
o En cirkulationsplats är den lämpligaste lösningen 

• Tidplan: samråd kvartal 4 2021, ev. 2022 
• Antagen detaljplan 2023 
• VA + gata börja bygga 2024 

 
Ove Wiktorsson (C) lyfter frågan om att brandsäkra trapphus i 8-våningshus.  
Ida Andersson tar med sig frågan i den vidare handläggningen. 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

 
__________ 
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 § 104/2021 

Information detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. 
 

• Möjliggöra parkering 
• Varit ute på granskning – inga synpunkter, förutom från länsstyrelsen gällande 

strandskydd 
• Länsstyrelsen: Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

 
__________ 
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 § 105/2021 

Information från verksamheten, renhållningsenheten 
 
 Dan Gorga informerar; 
 
 Genomförda upphandlingar, nya entreprenader 

• Insamling av rest- och matavfall, startar 6 maj 2022- Renova (nuvarande entreprenör) 
• Insamling av slam från enskilda avlopp, startar 6 maj 2022 -Renova (ny entreprenör) 
• Insamling av rest- och matavfall från öar startar 6 maj 2022-Brattvåg 

fiskeriverksamhet (ny entreprenör) 
• Transport från ÅVC och containrar, startar 1 oktober 2022- Renova (nuvarande 

entreprenör) 
 

Tidningsinsamling – kommunalt ansvar 
• Nuvarande ansvar ligger på producenterna (producentansvar) 
• Från 1 januari 2+22 kommunens ansvar (kommunalt avfall) 
• Utgångspunkter för övertagande: 

o Enkelt att lämna tidningar 
o Kostnadseffektivt för kollektivet 
o Miljömässigt 
o Införskaffa underlag 

• Alternativ att lämna tidningar från 2022  
o Återvinningsstation, som idag 
o Återvinningscentral, container – större mängder) 
o Fastighetsnära 

• Något lägre avgift för hämtning av tidningar för kommunala fastigheter och 
verksamheter. 

 
Kommande avfallstaxa 

• Överskottet är slut, behöver höja taxan för att komma i balans. Höjning under två år 
2021 och 2022 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

 
__________ 
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 § 106/2021 

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152) 

Sammanfattning 
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från 
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet). 
 
Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till övriga 
fastigheter och verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya taxemodellen 
hade en taxehöjning på 10 % varit nödvändig.  
 
Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att 
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade. 
 
Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022: 
 
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad. 
 
Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %.  

           En grundavgift per år och fastighet om    3000 kr 
             En avgift per år och bostadsenhet om   1 600 kr 
 

Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad.  
 
Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan.  
 
Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 

Tilläggsyrkande  
Ove Wiktorsson (C): Enhetstaxa inarbetas i VA taxan inför 2023 års VA-taxa. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
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Förslag till kommunstyrelsen 
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antas att gälla från och med 2022-01-01. 
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och 
med 2021-12-31. 
3. Enhetstaxa inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa. 

__________ 
 
Expedieras till:   Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik 

 

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB 
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 § 107/2021 

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr 
KS2021/0903) 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd.  
 
Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av bilaga 
1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär att 
kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 
Bilaga Verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 1 
Bilaga Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 2 

Förslag till Kommunstyrelsen 
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i 
bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1) daterad 2021-06-
22 

__________ 
 
Expedieras till: 
Samhälle och 
utveckling,  
Martin Hollertz 
Sten-Ove Dahllöf  
 
För kännedom till: 
Samhälle och 
utveckling,  
Elisabeth Wegèn,  
Anna Hammarstrand 
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 § 108/2021 

Remissvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och 
naturtyper (Dnr KS2021/1013) 

Sammanfattning 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning för att underlätta bedömningen av 
om en miljökvalitetsnorm kan fastställas eller justeras i de ytvattenförekomster som är, utgör 
del av eller påverkar ett Natura 2000-område. Det som styr om en miljökvalitetsnorm kan 
fastställas eller om den behöver justeras är om de mål som följer av Natura 2000-lagstiftningen 
uppfylls. 
Vägledningens målgrupp är framför allt vattenmyndigheterna samt länsstyrelsernas 
beredningssekretariat som tar fram underlagen till besluten. Även handläggare på 
länsstyrelserna som utformar bevarandeplaner och handlägger områdesskydd kopplat till 
Natura 2000-lagstiftningen berörs liksom prövnings- och tillsynsmyndigheter, 
samhällsplanerare och verksamhetsutövare. Detta eftersom miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram ska ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda 
verksamheter. 
 
Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i förslaget till vägledning. Förslaget utgör 
en bra och tydlig genomgång av rättsliga frågor. Det visar också tydligt och pedagogiskt hur 
metoden ska användas för arbetet med att fastställa miljökvalitetsnormer i de 
ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område. Metoden 
beskriver de bedömningar som ska visa om och vilka särskilda krav som finns och hur de bör 
hanteras när miljökvalitetsnormer ska fastställas. Vägledningen bedöms som ett positivt 
verktyg i bidraget till att uppnå en gynnsam bevarandestatus på både naturtyper och arter 
enligt art och habitatdirektivet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remissvar - förslag till vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kungälvs kommun har inga synpunkter på innehållet i remissförslag till 

vägledning, att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i 
överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper. 

 
__________ 
 
Expedieras till:   havochvatten@havochvatten.se 

(Skickas i Wordformat. Ange diarienummer 3531-19 i e postmeddelandets ärendemening.) 

För kännedom till: anna.dahlen@kungalv.se 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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 § 109/2021 

Information europeiska mobilitetsveckan 
 

• Sker varje år mellan den 16-22 september 
• I år deltar 38 länder och 1910 städer 
• Kungälvs kommuns program under mobilitetsveckan; 
• 16 september klockan 15-19, gratis cykelservice och tipspromenad i Västra parken. 
• Avtal med Älvängens cykel 
• Säker cykling; hålla i cykelskola 
• Guidad cykeltur, Kungälv/Ytterby 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

 
__________ 
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 § 110/2021 

Samhällsbetalda resor 
 

 Kollektivtrafikhandläggare Marielle Månskär informerar; 
• X4 – korta av för att göra linjen till en mer renodlad expressbusslinje 
• Expressbussar; köra snabbt mellan större knytpunkter 
• Framtidens trafik ska bli mer tydlig och effektiv 

o Expresslinjer ska vara den snabba länken mellan större punkter och lokala 
linjer ska köra inom områden som exempelvis Ullstorp och Ytterby. 

 
Utskottet för diskussion med Jenny Bjönness Bergdahl om additionskörfält. 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

 
__________ 
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 § 111/2021 

Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. (Dnr 
KS2017/0664) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att ge förvaltningen uppdraget att inleda 
förhandlingar med Serneke Projektutveckling AB genom direktanvisningsförfarande av mark 
för bostäder, skola och förskola (KS2017/0664-2). Kommunen har i februari 2021 tecknat ett 
markanvisningsavtal med Serneke Sverige AB. Marköverlåtelsen reglerar nu den sista etappen i 
markanvisningsavtalet som innefattar ca 35-45 bostäder med upplåtelseform 
bostadsrätt/äganderätt. 
 
Serneke Sverige AB har bildat ett projektbolag, Kärna Berså AB som kommer förvärva 
exploateringsfastigheten. Enligt tidigare undertecknat markanvisningsavtal har Serneke 
Projektutveckling AB möjlighet att med helägt bolag inom Serneke Group-koncernen teckna 
marköverlåtelseavtal. En moderbolagsborgen har tecknats som säkerhet. 
 
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. 
 
En oberoende värdering av marken har tagits fram enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal, 
priset på bostäderna baseras på värderingen. Enligt marköverlåtelseavtalet förväntas  
intäkterna bli ca. 12 000 000 kronor för exploateringsfastigheten. Detta går i linje med 
framtagen exploateringskalkyl. 
 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Serneke gällande bostäder, etapp 2. 
Bilaga Undertecknat avtal Serneke - Bostäder etapp 2 

 

Förslag till Kommunstyrelsen 
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kärna Berså AB godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna marköverlåtelseavtalet.  

_________ 
 
Expedieras till:   Serneke Sverige AB, Christian Fredriksson, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg  

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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 § 112/2021 

Markanvisningstävling för del av Tveten 1:1 i Nytorgstaden 
 
 Nytorgstaden upplägg Markanvisningstävling  

  
Bakgrund 

• Syfte och vision Nytorgstaden; skapa sammanhängande stadskärna 
• Vision; visioner från programmet  
• Utmaningar Nytorgstaden; mycket öppna ytor 
• Värden att behåll  
• Kvarter Köpmannen, gamla busstorget, nya Nytorget. 
• Summering, exploateringskalkyl, analysfas 
• Markägare inom planområdet 
• Vision stadsrum; en process från planprogram till levande stad 

o 50-talsvärdena bevaras, men modernt.  
• Upplägg markanvisning 

o Tävling i två steg 
o Fast pris och utvärdering på kvaliteter som ”vision stadsrum” 

”måluppfyllnad levande stad”, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, 
miljömål etc.  

o Steg 1. Prekvalificering 
o Steg 2. Tävling – ett fåtal aktörer har valts ut från steg 1.  

• Kommunikationsplan inför plansamråd 
o 17 november 2022 – Samråd detaljplan, medborgardialog. 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 

 
__________ 
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 § 113/2021 

Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning (Dnr 
KS2021/0350) 

Sammanfattning 
Kungälv har fått Ale kommuns förslag till ny översiktsplan på remiss. Granskningstiden pågår 
från 23 juni till och med 28 augusti 2021. Förvaltningen kommer att skicka ett yttrande som 
koncept inom samrådstiden eftersom som ingen förlängning av svarstiden har getts och sedan 
skickas det formella yttrandet efter beslut i KS.  
 
Framtidsbild Ale 2050 utgör en riktning för översiktsplanen. Det är en målbild utifrån Ales 
nuläge och förutsättningar, globala trender och utmaningar samt kommunens vision. I Ale 
samsas olika perspektiv, samhällens karaktärer och kvaliteter till en gemensam helhet. Vatten 
och land; rofylld natur och vibrerande puls; självständighet och gemenskap; historia och 
framtid; erfarenhet och innovation.  
Fem strategier har tagits fram för att möta framtida utmaningar och samtidigt skapa 
förutsättningar för att uppnå den långsiktiga kommunala viljeinriktningen som tar sikte mot år 
2050. Huvudsaklig utbyggnad och förtätning ska ske i pendelorterna. 
Huvudkommunikationsstråken är E45, Norge/Vänernbanan och tvärförbindelse i öst-västlig 
riktning vilken utvecklas och förstärks med ny bro till Kungälv. Gröna områden i och mellan 
orterna ska säkerställas för rekreation, biologisk mångfald och klimatanpassning. 
Förutsättningar för jordbruk som näring ska stärkas och de stora naturområdena ska värnas. 
Älven som dricksvattenkälla för hela Göteborgsområdet ska skyddas och Ale ska skyddas mot 
stigande vattennivåer 

 
De mellankommunala frågor som främst berör Kungälvs kommun och som kräver fortsatt 
dialog och samarbete är Göta älv som gemensam vattentäkt samt föreslagen koppling över 
älven. Kommunen har även i samrådsskedet informerat om Dösebacka vattenverk och dess 
vattenskyddsområde som fortsatt kommer finnas kvar.  
 
Synpunkterna kvarstår avseende att behov och bakgrund till ny bro borde tydligare beskrivas 
ur Ales perspektiv i Ales ÖP samt beskrivning avseende regionala utblickar för hållbart 
resande och kollektivtrafiken saknas i Ales ÖP samt GRs strukturbild och inriktningsplanering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remissvar Förslag till översiktsplan Ale kommun Granskning 
Bilaga Följebrev utställning ny.pdf 
Bilaga Ale ÖP utställningshandling.pdf 
Bilaga Länsstyrelsens samråds yttrande Ale ÖP.pdf 
Bilaga Samråds redogörelse Ale ÖP.pdf 
Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning MKB.pdf 
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Förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens protokoll samt tjänsteskrivelse skickas som remissvar. 

__________ 
 
Expedieras till:    oversiktsplan@ale.se 

 

För kännedom till: Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå SoU 

 
 

  

mailto:oversiktsplan@ale.se
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 § 114/2021 

Remissvar - VGR som regionorgan (Dnr KS2021/0545) 

Sammanfattning 
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs 
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara VGR som kan vara det.  
Västra Götalandsregionen (VGR) är positiv till att bereda och utreda frågan om att begära att 
få ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna, då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
VGR har skickat frågan på remiss till alla kommuner inom VGR. Remissen ska vara VGR 
tillhanda den 30 september. 
 
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.  
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska planeringen?   
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring på regional 
nivå?  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?   
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL. 

  
                     I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 

miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. 
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till 
att minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i 
Västra Götaland. 
 
Redan idag samverkar kommuner och region m.fl. kring ett antal områden. VGR är regionalt 
ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till 
regionens ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling 
och är en viktig del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa 
frågor är ett steg närmare en effektivare samhällsplanering.  
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. 
 
Verksamhetens bedömning är att en regionplan skulle innebära många fördelar för arbetet i 
och utvecklingen av kommunen. 
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Det strategiska arbetet skulle få stöd i den regionala planen samt de övergripande underlag 
som kommunen själv inte har resurser till att ta fram. Bedömningen är även att det skulle vara 
en styrka för regionen med en regionplan och övergripande strategi. Det skulle effektivisera 
det strategiska arbetet i kommunen vilket i sin tur ger effektivisering i underliggande arbeten 
med detaljplaner, bygglov och andra beslut. Det skulle även förenkla den mellankommunala 
dialogen med övriga kommuner samt dialoger med andra intressenter eller myndigheter. Det 
skulle ge en större robusthet i samhällsutvecklingen. Några ytterligare frågor än de som nämnts 
som behöver hanteras i ett större perspektiv är verksamhetsmark, besöksnäringen, 
masshantering, och invandring. 

 
Dock krävs att en tydlig process redovisas hur arbetet med regionplan ska ske så att det 
efterfrågade samarbetet uppnås både på tjänstepersonnivå och politisk. En dialog krävs 
avseende vilken detaljnivå och vilka frågor som behöver prioriteras i en regionplan för VGR. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remissvar - VGR som regionorgan 
Bilaga Remissvar VGR regionplaneprogram 
Bilaga Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan 
Bilaga Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL 
Bilaga Protokollsutdrag - Remissvar - VGR som regionorgan - Beredningen för samhälle och 
utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet BSU 

Yrkande  
Ove Wiktorsson (C): Kungälvs kommuns svar på remiss är att Kungälvs kommun anser att 
samverkan mellan kommuner, kommunalförbund, region och stat är positivt och att 
samverkan mellan dessa parter på det stora hela fungerar väl. Kungälvs kommun anser dock 
att ett stort regionplaneorgan i Västra Götaland riskerar att medföra en olämplig 
maktförskjutning från kommunerna och kommunalförbunden till VGR samt innebära en ökad 
administrativ börda för såväl kommuner, kommunalförbund och region. I dagsläget anser vi 
också att VGR har hitintills inte uttryckt någon egen syn på regionalplanefrågan. Därmed går 
det heller inte i dagsläget att bedöma hur VGR skulle axla rollen som regionplaneorgan eller 
vilka konsekvenser det skulle få för regionens kommuner.   
 
Sammanfattningsvis bedömer Kungälvs kommun att nackdelarna och riskerna med att införa 
ett nytt regionplaneorgan överväger fördelarna. Kungälvs kommun anser därmed att VGR ej 
bör påbörja processen med en hemställan till regeringen att få statens uppdrag att bedriva 
regional fysisk planering enligt PBL. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
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Förslag till Kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun anser att samverkan mellan kommuner, kommunalförbund, 
region och stat är positivt och att samverkan mellan dessa parter på det stora hela 
fungerar väl. Kungälvs kommun anser dock att ett stort regionplaneorgan i Västra 
Götaland riskerar att medföra en olämplig maktförskjutning från kommunerna och 
kommunalförbunden till VGR samt innebära en ökad administrativ börda för såväl 
kommuner, kommunalförbund och region. I dagsläget anser vi också att VGR har 
hitintills inte uttryckt någon egen syn på regionalplanefrågan. Därmed går det heller 
inte i dagsläget att bedöma hur VGR skulle axla rollen som regionplaneorgan eller 
vilka konsekvenser det skulle få för regionens kommuner.   

 
Sammanfattningsvis bedömer Kungälvs kommun att nackdelarna och riskerna med 
att införa ett nytt regionplaneorgan överväger fördelarna. Kungälvs kommun anser 
därmed att VGR ej bör påbörja processen med en hemställan till regeringen att få 
statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL 

__________ 
 
Expedieras till:   regionstyrelsen@vgregion.se Ange i ämnesraden ”Kungälvs kommun – 

Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”. 
 

För kännedom till: Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå, Anders Holm  SoU 
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 § 115/2021 

Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och 
Danmark (Dnr KS2021/0974) 

Sammanfattning 
Hexicon AB planerar att anlägga vindkraftsparken Mareld med flytande fundament i Sveriges 
ekonomiska zon och genomför nu samråd och vill ha synpunkter på verksamhetens 
utformning och vad som särskilt bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).  
Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till företaget senast 9 juli 2021 för att sedan kunna 
beakta dessa i den fortsatta processen. Kommunen har fått förlängd svarstid t.o.m. september. 
 
Detta samrådsunderlag syftar till att ge en övergripande beskrivning av planerad verksamhet. 
Samrådsunderlag ingår i processen och utgör underlag för avgränsningssamråd inför 
genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande av MKB enligt 6 kapitlet 28 § 
miljöbalken, inför tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. 
 
Vindkraftsparken föreslås placeras mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark. 
Parkens avstånd till svenska fastlandet är cirka 30 km. 
Vindkraftsparken Mareld planeras att ha ett hundratal verk på förankrade flytande fundament 
och producera cirka 12 TWh/år.  

 
De flytande fundament som föreslås gör att parken kan lokaliseras till djupare vatten och 
därmed kan placeras längre ut från land. Det innebär enligt sökanden att de ger mindre 
störningar på fågelliv och friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan samt att 
anläggningsarbetena på botten blir betydligt mindre omfattande och medför mindre spridning 
av sediment och buller på plats jämfört med bottenanlagda fundament eftersom endast 
förankringar krävs. Vindkraftsverken kan förmonterats på land och därefter bogseras ut vilket 
förkortar tiden för anläggningsarbetena ute i havet. Vindkraftsverken förväntas ha en livslängd 
på cirka 30 år. 
 
I stora delar av det planerade vindkraftsområdet finns ett utpekat riksintresse för yrkesfiske 
och genom området sträcker sig även ett riksintresse för sjöfart samt att Försvaret har 
riksintresse i närheten av området. Närheten till Natura 2000 områden för den planerade 
vindkraftsparken är en viktig aspekt som behöver belysas i MKB. Konsekvenser av möjliga 
effekter på bottenfauna under anläggning och drift kommer utredas och bedömas i den 
kommande MKB, däremot avgränsas MKB från bottenvegetation då makroalger inte finns 
inom den planerade vindkraftsparken. 
Det finns även utpekade riksintressen för det rörliga friluftslivet, vilka omfattar skärgårdarna 
utmed den svenska västkusten samt ett riksintresse för sjöfarten som leder genom planerad 
vindkraftspark. 
 
Strax intill den planerade vindkraftsparken ligger två MPA (Marine Protected Areas) utpekade i 
OSPAR:s nätverk för att skydda och bevara arter, habitat och ekosystem i den marina miljön. 
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Det förekommer många olika sorters fisk och skaldjur i området och konsekvenser av möjliga 
effekter på fisk under anläggning och drift kommer att utredas och bedömas i den kommande 
MKB. Andra viktiga aspekter att belysa inkluderar påverkan på flytt- och sjöfågel som kan 
passera igenom projektområdet. Undervattensbuller som eventuellt kan påverka säl och 
tumlare är andra aspekter som behöver belysas. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på havsplaner som ska ge vägledning om 
hur havsområden i Sverige ska användas. Planerna syftar till att styra mot den framtida 
användning som lämpar sig bäst för de olika områdena. Planerna redovisades till regeringen i 
slutet av 2019 och förväntas fastställas av regeringen under 2021. För det aktuella området 
anges (G) generell användning där ingen särskild användning har företräde och (n) där särskild 
hänsyn ska tas till naturvärden samt prickade områden för yrkesfiske. 
I Västerhavet föreslås områden för energiutvinning för att bidra till Sveriges mål om 100 
procent förnybar elproduktion till år 2040.  

 
Bedömningen är att kommunen inte har några synpunkter på den avgränsning som gjorts 
avseende innehåll i kommande MKB där t.ex. fisk, tumlare, säl, relevanta flytt- och sjöfåglar, 
fladdermöss samt påverkan på riksintressen m.m. ingår. Att minimera påverkan på kustzonens 
attraktivitet i enlighet med den fördjupade kustzonsplanerings målsättning är viktigt att betona 
och där blir det kommande arbetet med fotomontage, synbarhetsanalys inklusive animering av 
hinderbelysning mycket viktigt. 
Vad det går att utläsa av kartmaterial så inkräktar det föreslagna vindparksområdet på ett 
område där det parallellt pågår ett avgränsningssamråd för vindpark Poseidon. Bedömningen 
är därav att vindparkerna bör prövas samtidigt så att den totala påverkan kommer fram och 
utreds. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remissvar - planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark 
Bilaga Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och 
Danmark 
Bilaga Samrådsunderlag Mareld med bilaga 

Tilläggsyrkande  
Martin Högstedt (UP): Kungälvs kommun önskar, likt Tjörns med flera kommuner, ingå i 
kommande arbets/referensgrupp för kommuner i den fortsatta arbetsprocessen kring 
eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt. Kungälvs kommun vill säkerställa att 
Länsstyrelsens frågeställningar och synpunkter framkommer tydligt i 
miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft Poseidon. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Martin Högstedts (UP) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
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Förslag till Kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteskrivelse lämnas som remissvar i ärendet. 
2. Kungälvs kommun önskar, likt Tjörns med flera kommuner, ingå i kommande 

arbets/referensgrupp för kommuner i den fortsatta arbetsprocessen kring 
eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt. 

3. Kungälvs kommun vill säkerställa att Länsstyrelsens frågeställningar och 
synpunkter framkommer tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft 
Poseidon. 

_________ 
 
Expedieras till:    mareld@hexicon.eu , märk gärna meddelandet med ”Yttrande Mareld S1” 

För kännedom till: Linda Andreasson, Fredric Norrå SoU 
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 § 116/2021 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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