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§ 99/2022 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Charlotta Windeman (M) 

Beslut 

  Till justerare utses Charlotta Windeman (M).  
__________ 
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§ 100/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden 
 

- Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 101/2022 

Information från verksamheten 
Anders Holm, sektorchef samhälle och utveckling, informerar om följande:  

 
- Föreläggande från länsstyrelsen angående ett föreläggande i Kovikshamn 
- Kajstatus  

o Rökan, fiskhamnen och Marstrand inspekteras under hösten 
o Underhållsplan 
o Framtid 

- Elförbrukning i Kungälvs kommun 
o Oasen, Mimers, Skarpe Nord och Stadshuset är de största elförbrukarna i 

kommunen. Förvaltningen arbetar i nuläget med en handlingsplan. 
 
Isabell Hedqvist, miljöenheten, informerar generellt om förorenad mark.  
- Nationell inventering av förorenad mark som kommit fram till att det finns cirka 250 

objekt i Kungälv, inom olika typer av riskklasser. Vidare informeras generellt om vad 
bland annat regeringen och naturvårdsverket ska göra samt mer specifikt om vad 
kommunen ska göra för att komma till bukt med förorenade områden. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 102/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 

Anders Holm informerar om ekonomi, avvikelser och måluppföljning. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 103/2022 

Information enligt årshjul 
 Anders Holm, sektorchef, informerar om följande: 
  

Personalrapportering 
- Sjukfrånvaro med jämförelsetal 
- Antal anställda med jämförelsetal 
- Arbetade timmar med jämförelsetal 

 
 Status på uppdrag 

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

- Se över resvanor för att optimera kollektivt resande.  
- Optimera användningen av pendelparkeringar.  
- Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv och Ytterby. 
- Genomför fördjupad översiktsplan för Kode. 
- Ta fram VA-resursplan 
- Prioritera VA-stamledningarnas kapacitet och säkerställ anslutningen av Stenungsund 

enligt plan.  
- Utredning av alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamn. 
- Omställning av marstrandsfärja till förnyelsebart drivmedel när avtal och budget så 

medger samt utred framtida elektrifiering i enlighet med överenskommelse Västtrafik.  
- Utred att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand med utbud, tillgänglighet 

och placering som ryms inom kommunens totala budget för kundcenter.  
- Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen. 
- Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 104/2022 

Information om kommande förändringar av förpackningsinsamlingen 
Dan Gorga och Sofia Samuelsson, miljöenheten, informerar om kommande förändringar av 
förpackningsinsamlingen: 

 
- Insamling och ansvar idag 
- Insamling och ansvar i framtiden med nya lagar och regler från 2024, 2026 och 2027 
- Ersättning för det nya systemet 
- FTI (Svenska Förpackningsinsamlingen AB) 
- Utbyggnadsplan klar senast höst 2023 
- Arbetet framöver 

o Den 31 december 2023 slutar FTI tömma återvinningsstationer 
o Utbyggnadsplan till Naturvårdsverket senast 30 september 2023.  
o Inriktningsbeslut kring ambitionsnivå för Kungälvs kommun, samt delegations för 

att genomföra åtgärder till KS i november 2022.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 105/2022 

Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal 
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 
mfl. (Dnr KS2022/1841) 

Sammanfattning 
I samband med antagande av detaljplanen ”Detaljplan för bostäder och verksamheter Entré 
Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun”, 
Dnr KS2015/1826, ska genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal 
tecknas avseende förutsättningar och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen. 
Inom planområdet planeras verksamheter för centrumverksamhet samt cirka 80 stycken 
bostäder där 30% avses bli hyresrätter och 70% bostadsrätter.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal mellan 
Kungälvs kommun och företaget Entré Ytterby AB. Ett förslag på exploateringsavtal har tagits 
fram mellan Kommunen och den privatägda fastigheten Pumpen 3, för att reglera 
detaljplanens genomförandefrågor som berör Pumpen 3.  
 
I upprättat marköverlåtelseavtal försäljs ca 1500 kvm kvartersmark för bostäder, omfattande 
en byggrätt på 1200 BTA (byggnadsteknisk area). Detta genererar en intäkt till Kommunen på 
7,2 miljoner kronor.  

En markanvisning ges på kommunal mark i genomförandeavtalet på 48 månader. Värdering 
och prissättning kommer att göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal.  
Genomförande av detaljplanen kommer att generera kostnader genom utförande av 
geotekniska förstärkningsåtgärder, marksanering samt utbyggnad av allmän plats och allmänna 
anläggningar som behöver genomföras innan ny byggnation inom detaljplaneområdet är 
möjlig. Dessa kostnader bedöms rymmas inom projektet och projektet förväntas att, i enlighet 
med framtagna kalkyler, generera ett överskott till Kommunen.  
 
Plankostnader för framtagande av berörd detaljplan fördelas mellan Kommunen och 
Exploatören, där Kommunens andel av plankostnaderna uppgår till 3 miljoner kronor.   
Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Kommunen, för 
omlokalisering av återvinningscentral. 20 000 kronor i gatukostnadsersättning ska betalas till 
Kommunen av ägaren till Pumpen 3. 
 
Kommunen kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna 
anläggningar inom planområdet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende 
dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl. 
Bilaga Exploateringsavtal, Pumpen 3 
Bilaga Genomförandeavtal, G1 
Bilaga Marköverlåtelseavtal, M1 
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Bilaga Bilaga K1 - Karta för områdesindelning 
Bilaga Bilaga K2 - Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet 
Bilaga Bilaga K0 - Karta över överlåtet område 
Bilaga Bilaga MB - Moderbolagsborgen 
Bilaga Bilaga F1 - Fastighetsutdrag 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal med Entré Ytterby 
AB godkänns. 

2. Upprättat exploateringsavtal med KB Kungälv Pumpen 3 godkänns. 
3. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna upprättat genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och 
exploateringsavtal. 

__________ 
 
Expedieras till:   Entré Ytterby AB – Att Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv  

KB Kungälv Pumpen 3 – Att: Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv 

För kännedom till: Sandra Vokstrup – Enheten Kart och Mark 
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark  
Fredric Arpfjord – Verksamhet Plan och Myndighet 
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 § 106/2022 

Antagande av detaljplan för Entré Ytterby (Dnr KS2015/1826) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av 
Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt 
område.  
 
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna verksamheter. 
Byggherrens skisser omfattar cirka 80 lägenheter och 4 600 m² bruttoarea för verksamheter. 
Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby österifrån på 
Marstrandsvägen. 
Efter beslut av kommunstyrelsen § 123/2021 har granskning för detaljplanen genomförts 
under tiden 9 november – 30 november 2021 Under granskningen inkom 7 yttranden från 
statliga organ samt kommunala nämnder och verksamheter. Från privatpersoner och 
föreningar inkom 6 yttranden.  
 
Länsstyrelsen framförde att detaljplanen inte kommer att prövas under förutsättning att 
kommunen säkerställer erosionsskyddsåtgärder i plankartan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar säkerställande av dagvattenhantering, komplettering 
av bullerutredning, vibrationsutredning samt komplettering av hur den ordnade och gestaltade 
entrén ska utformas. 
 
Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller, skuggning, minskad 
framkomlighet för biltrafik, insyn, översvämning, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö.  
 
Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby som antagits. 
Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas genomförandetid 
har gått ut. Planförslaget har tagits fram genom byggherredriven planprocess. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Entré Ytterby 
Bilaga Entré Ytterby_Plankarta_antagande_220916_A1 
Bilaga Entré Ytterby Planbeskrivning antagande 220916 
Bilaga Entré Ytterby_Illustrationskarta_antagande_220916 
Bilaga Granskningsutlåtanden 220916 

Förslag till kommunfullmäktige 

Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt Ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1:109, i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 
 

__________ 
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Expedieras till:   
Johan Hellborg, planarkitekt 
Sandra Vokstrup, mark- och exploateringsingenjör 

För kännedom till: 
Fredric Arpfjord, Verksamhetschef SoU 
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering 
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 § 107/2022 

Beslut kring Ytterby återvinningscentral och kommande 
utbyggnadsplaner för bostäder (Dnr KS2022/1837) 

Sammanfattning 

På den plats där Ytterby återvinningscentral (ÅVC) är belägen planeras för  
byggnation av bostäder och verksamheter enligt detaljplanen Entré Ytterby. 
Under detaljplanearbetets gång har flytt och ersättning av återvinningscentralen utretts. 
 
Att ersätta Ytterby återvinningscentral med en ny återvinningscentral anses vara svår att 
motivera. Då en sådan investering på ca 10–20 miljoner inte kan anses rimligt när behovet av 
grovavfallsavlämning till fullo kan tillgodoses genom tillgång till Munkegärde ÅVC. För de 
boende i Ytterby innebär nedläggningen av återvinningscentralen i Ytterby en extra restid på ca 
8 min till Munkegärde ÅVC. Vilket fortfarande kan anses som nära till ÅVC jämfört med 
andra närliggande kommuner. 
 
Ytterby ÅVC bedöms kunna ersättas genom att Munkegärde återvinningscentral har byggts 
om och fått ökad kapacitet samt att boende i Ytterby erbjuds mobil återvinningscentral. För att 
kunna öka tillgängligheten, kapaciteten och servicen samt minska trängseln föreslås att 
öppettider på Munkegärde, Kode och Kärna ÅVC ses över och vid behov utökas. 
Avvecklingen av Ytterby ÅVC kommer innebära en besparing. Denna besparing föreslås 
användas till mobil ÅVC i Ytterby, ökade öppettider på övriga återvinningscentraler och att 
täcka ökade driftkostnader för Munkegärde ÅVC.  
 
I samband med exploatering av Entré Ytterby ska exploatören erlägga ett exploateringsbidrag 
på 2,5 miljoner kronor till kommunen, då avvecklingen är en direkt effekt av 
detaljplaneläggningen inom området. 
 
Ytterby ÅVC bör vara kvar så länge som möjligt till dess att platsen behöver tas i anspråk.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut kring Ytterby återvinningscentral och kommande utbyggnadsplaner för 
bostäder 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Återvinningscentralen i Ytterby avvecklas när platsen för återvinningscentralen 
behöver tas i anspråk. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att erbjuda mobil ÅVC till boende i Ytterby efter 
avvecklingen.  

3. Förvaltningen ges i uppdrag att se över och vid behov utöka öppettiderna på 
övriga återvinningscentraler. 

4. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en informationskampanj innan 
avvecklingen genomförts. 
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__________ 
 
 
Expedieras till: Dan Gorga/SoU 
Sofia Samuelsson/SoU  
 
För kännedom till: 
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 § 108/2022 

Avfallstaxa 2023 (Dnr KS2022/1773) 

Sammanfattning 

Ett förslag till reviderad avfallstaxa har tagits fram. På grund av ett besvärat ekonomiskt läge 
med många stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i omvärlden 
behöver avfallstaxan höjas.  
 
För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 188 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan i 
Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen för det vanligaste abonnemanget. 
 

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2023 
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2023 
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2023_avgifter före-efter 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 
den 1 januari 2023. 

2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 4 november 2021 (§ 144/2021) 
upphör att gälla från och med den 31 december 2022. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 109/2022 

Genomförandeavtal för Arntorp 1:4 (Dnr KS2019/0016) 

Sammanfattning 

Kommunen gav planbesked 2014-03-26 för Detaljplan för nya bostäder, del av Arntorp 1:2, 
1:4 mfl. Exploatören Obos Mark AB har tecknat ett köpekontrakt med privat fastighetsägare 
gällande del av Arntorp 1:4. Exploatören har för avsikt att uppföra 10-16 bostäder på del av 
fastigheten Arntorp 1:4 
 
Ett samverkansavtal har ingåtts mellan kommunen och Obos Mark AB 2020-11-20. 
 
Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheten 
är privatägd och det är enskilt huvudmannaskap. 

 
Förvaltningen föreslår att genomförandeavtalet ska godkännas och att kommundirektören och 
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna genomförandeavtalet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Genomförandeavtal för Arntorp 1:4 
Bilaga Signerat genomförandeavtal Arntorp 1_4 
Bilaga Fullmakt till Genomförandeavtal Arntorp 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Upprättat genomförandeavtal mellan kommunen och Obos Mark AB godkänns.  
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna genomförandeavtalet.  

__________ 
 
Expedieras till:   Obos Mark AB 

För kännedom till: Boris Damljanovic 
Margaretha Olsson  
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 § 110/2022 

Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, Arntorp 1:4 m fl (Dnr 
KS2013/2269) 

Sammanfattning 

Förslag till beslut gäller antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra nybyggnad av 
bostäder, planförslaget planerar för 15stycken radhus. Planarbetet påbörjades 2018 och är 
initierad av privat markägare.  
 
Aktuellt planområde ligger i Arntorp, del av Kareby. Planområdet ligger utmed Karebyvägen 
och är en privat planansökan och exploatör.  
 
Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i en-/tvåbostadshus, 
varav bostadshusen i öster och sydost ligger utom detaljplan. På andra sidan Karebyvägen 
finns detaljplan för verksamhetsområde.  
 
Detaljplanen var under samråd och granskning uppdelad i ”område 1” och ”område 2”. Efter 
granskningen så har ”område 2” utgått eftersom förutsättningarna för en planerad väg inte är 
uppklarnad.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, Arntorp 1:4 m fl 
Bilaga Plankarta Arntorp 22-09-16 till Antagande 
Bilaga Planbeskrivning Arntorp 1_4, antagande 22-09-16 
Bilaga Illustrationskarta Arntorp 22-09-13 till Antagande 
Bilaga Granskningsutlåtande, Arntorp 1_4, 22-09-16 

Förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen för bostäder, Arntorp 1:4 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:  
OBOS, erik.hallgren@obos.se 
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 
Anna Hedin, Verksamhetsledare, Plan/Samhälle och utveckling 
Kristina Stenström, Handläggare, Plan/Samhälle och utveckling 
Ida Brogren, Enhetschef Plan, Plan/Samhälle och utveckling 
Margaretha Olsson, Mark- o Exploateringsing., Kart & mark/Samhälle och utveckling 
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 § 111/2022 

Exploateringsavtal för detaljplan Halltorp 2:4 (Dnr KS2022/1421) 

Sammanfattning 

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av cirka 5 bostäder (en- eller tvåbostadshus) på del 
av fastigheten Halltorp 2:4. 
 
Förslag till ett exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande. 
Exploateringsavtalet reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med 
mera. 

 
Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheten 
är privatägd och det är enskilt huvudmannaskap. 
 
Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalet ska godkännas och att kommundirektören och 
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för detaljplan Halltorp 2:4 
Bilaga Halltorp 2_4 Exploateringsavtal, undertecknat av exploatör 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Upprättat exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören Evert 
Gunnarsson, Halltorp 2:4, godkänns.  
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna ovan exploateringsavtal. 

__________ 
 
Expedieras till: Evert Gunnarsson, evertgunnarsson@hotmail.se 
För kännedom till: Boris Damljanovic, Margaretha Olsson 
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 § 112/2022 

Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, del av Halltorp 2:4 (Dnr 
KS2014/987) 

Sammanfattning 

Förslag till beslut gäller antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra nybyggnad av 5 
friliggande en-/tvåbostadshus på var sin tomt. 
 
Aktuellt planområde ligger i Kode, i kommunens nordvästra del. Planområdet ligger inom 
södra delen av Kode tätortavgränsning och är en privat planansökan och exploatör.  
Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i en-/tvåbostadshus, 
varav bostadshusen i öster och sydost ligger inom detaljplan, så kallad byggnadsplan. 
I dagsläget är marken igenvuxen hagmark, vilket är utpekat i kommunens inventering av 
jordbruksmark som betesmark. Området har inte tidigare varit betat och har legat i träda i 
många år på grund av att ytan  inte ansetts vara rationell att bruka. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för bostäder, del av Halltorp 2:4 
Bilaga Illustrationskarta, Halltorp_ 2022-09-13 - Antagande 
Bilaga Planbeskrivning, till antagande 
Bilaga Plankarta, Halltorp_ 2022-09-13 - Antagande 
Bilaga Granskningsutlåtande Halltorp, 22-09-16 

Förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen för bostäder, del av Halltorp 2:4 i Kungälvs kommun antas enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

__________ 
 
Expedieras till:   
 

 
Evert Gunnarsson, exploatör, <evertgunnarsson@hotmail.se>  
Gunilla Carlsson Gremner, Adm., Plan/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Verksamhetsledare, Plan/Samhälle och utveckling 
Kristina Stenström, Handläggare, Plan/Samhälle och utveckling 
Ida Brogren, Enhetscef Plan, Plan/Samhälle och utveckling 
Margaretha Olsson, Mark- o Exploateringsing., Kart & mark/Samhälle och utveckling 
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 § 113/2022 

Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 (Dnr 
KS2022/1470) 

 Sammanfattning 
Denna tjänsteskrivelse utreder ett uppdrag som gavs av kommunfullmäktige 2021-11-04 att 
utreda möjligheterna att 2023 införa en enhetstaxa för Kungälvs kommuns anläggningsavgift. 
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighet betalar vid anslutning till 
kommunens VA-anläggning. Kungälvs kommun har tidigare haft enhetstaxa 2009-2011, 
därefter återinfördes tomtytan i taxan igen och sedan dess har kommunen haft en 
anläggningsavgift som beror av tomtyta. 
 
I beslutet specificerades inte för vilka typer av fastigheter som enhetstaxan skulle prövas. 
Utifrån de diskussioner som har förts har förvaltningen antagit att det som avsågs var småhus. 
I förslaget som tagits fram införs en fast avgift för tomtyta för småhus medan ”Övrig, annan 
bostadsenhet” som inkluderar bland annat flerbostadshus och industrier behåller den 
nuvarande konstruktionen. I denna utredning har förvaltningen sett över 677 st fastigheter 
som finns med i planeringen att ansluta under 2023-2028. Man har tagit fram tre olika 
alternativ: 

 
Alternativ 1. Enhetstaxa 349 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. Samma 
ekonomiska täckning som för befintlig taxa. Enhetstaxan motsvarar en tomt på ca 1500 kvm 
med dagen konstruktion. 
 
Alternativ 2. Enhetstaxa 320 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. 
För detta alternativ blir den ekonomiska täckningen blir lägre än den befintliga taxan. 
Enhetstaxan motsvarar en tomt på 1200 kvm med dagens konstruktion. 
 
Alternativ 3. Nuvarande taxekonstruktion med en tomtyteavgift som beror av tomtytan 
behålls.  
 
En omvärldsbevakning har visat att 2021 hade 45 st av Sveriges 289 kommuner någon form 
av enhetstaxa, ingen av dessa kommuner tillhör Göteborgsregionen. I statistiska jämförelser så 
har Kungälvs kommun den 18e dyraste anläggningsavgiften av alla kommuner i Sverige 2022. 
Med en enhetstaxa på 349 tkr skulle Kungälvs kommun bli dyrast i landet och med en 
enhetstaxa på 320 tkr skulle kommunen hamna på 3e plats enligt 2022 års nivåer. 
 
Införandet av en enhetstaxa på 349 tkr skulle innebära att 325 av de fastigheter som har 
inkluderats i utredningen skulle få en högre anläggningsavgift än med den nuvarande 
konstruktionen. 352 st skulle få en lägre anläggningsavgift. För en enhetstaxa på 320 tkr blir 
det 170 st som får en högre anläggningsavgift och 507 som får en lägre avgift. 

 
En enhetstaxa på 320 tkr skulle minska den förväntade intäkten från anläggningsavgifter med 
ca 15 miljoner kronor för perioden 2023-2028, detta motsvarar en minskning på ca 5%. Det 
innebär att täckningsgraden (Intäkten/Kostnaden) minskar i de planerade 
utbyggnadsområdena. 
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Den taxa som idag är beslutad och gäller för Kungälv kommun är baserad på Svenskt Vattens 
normalförslag och är juridisk granskad utifrån LAV och bedömd som rättvis och skälig. En 
juridisk granskning av detta förslag till konstruktion av en enhetstaxa säger att vid ett 
överklagande av 2 (11) taxan är utgången är oviss. Risken är att taxan inte skulle anses rättvis 
gentemot småhusfastigheter med små tomter och flerbostadshus med ett litet antal lägenheter. 
Fördelarna med att införa en enhetstaxa anses vara att taxan bli lättare att förstå. Teorin 
bakom att tomtytan i anläggningsavgiften anses juridiskt rättvis är komplicerad och många 
medborgare upplever det trots allt som orättvist. Med en enhetstaxa blir det lättare för 
medborgarna att veta vad deras anslutningsavgift kommer att bli. När förankringen av taxan 
är genomförd skulle förändringen troligtvis leda till en minskad arbetsinsats för förvaltningen. 
Detta eftersom framräkningen av avgifterna blir mycket lättare och det kan också bli färre 
som ifrågasätter taxekonstruktionen. Den största nackdelen ur förvaltningens synpunkt är att 
enhetstaxan inte är juridiskt prövad. Att ha en taxeutformning som följer Svenskt vattens 
rekommendationer skapar en trygghet då man vet att den vid en juridisk prövning skulle anses 
skälig och rättvis. Vid införandet av en enhetstaxa blir det mycket svårare att motivera 
konstruktionen när det inkommer klagomål. Utgången av en eventuell juridisk prövning är 
oviss. 
 
De fastigheter som ska ansluta till VA-nätet i närtid har troligtvis redan kalkylerat med en 
väntad anläggningsavgift enligt dagens taxekonstruktion. Ett stort missnöje kan förväntas från 
fastighetsägare med små tomter. De som bedöms få störst negativ påverkan är fastighetsägare 
som ska utföra nybyggnationer i centrala lägen där tomterna ofta är små. Ett införande av en 
enhetstaxa förväntas därför skapa en omfattande rättvisediskussion. 
Utifrån detta är förvaltningens förslag till beslut att anläggningstaxan behålls med sin  
Nuvarande konstruktion och kostnadsnivå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 
Bilaga Bilaga 1 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 349 tkr 
Bilaga Bilaga 2 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 320 tkr 
Bilaga Bilaga 3 Del av taxeföreskrifter nuvarande konstruktion för anläggningsavgiften 

Beslutsalternativ 

A) En enhetstaxa införs enligt alternativ 1 (349 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten) enligt bilaga 1. 

B) En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten)  enligt bilaga 2. 

C) Anläggningstaxan behålls med sin nuvarande konstruktion och kostnadsnivå, enligt bilaga 3. 
 
Beroende på vilket beslut som fattas kommer tillhörande bilaga arbetas in i Kungälvs 
kommuns taxeföreskrifter. Denna visas i sin helhet i bilagan till tjänsteskrivelse KS 2022-1351. 
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Yrkande  

Ove Wiktorsson (C): En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med 
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten)- enligt bilaga 2. 

Proposition 

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

Förslag till kommunfullmäktige  

1. En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med tjänsterna 
vatten, spillvatten och dagvatten)  enligt bilaga 2. 

__________ 
 
Expedieras till:   
 

Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik 
 

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik/SoU, Stefan Bohlin VA-teknik/SoU 
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 § 114/2022 

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 (Dnr KS2022/1351) 

Sammanfattning 

Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Det har i år även inneburit att vi måste ta hänsyn till det ekonomiska 
omvärldsläget med höjda räntor och stigande kostnader. 
 
Den översynen visade att en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för 
vatten, spill- och dagvatten är nödvändig. Framför allt den prognostiserade räntehöjningen 
2024 och framåt ökar kostnaderna kraftigt.  
 
Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2023: 
 
Anläggningsavgiften hanteras i separat tjänsteskrivelse KS2022/1470. 
 
Den rörliga och fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%. 
 
Särskilda avgifter höjs med 7%.  
 
Avgiften för allmän platsmark höjs med 7%. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2023+bilaga 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antas att gälla från och med 2023-01-01. 

2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2021/1152 upphör att gälla från och 
med 2022-12-31. 

__________ 
 
Expedieras till:   Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik 

 

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik SoU, Stefan Bohlin VA-teknik SoU 

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-10-04 
Sida 24 (41) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 115/2022 

Avtal - Vattenleverans till Ale kommun (Dnr KS2017/0226) 

Sammanfattning 

Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka köpt vatten från Kungälvs kommun, vilket reglerats 
i ett avtal som tecknades 2017, bilaga 1. Kommunerna har valt att fortsätta vattenleverans med 
detta avtal som grund. Efter det att Kungälvs kommun har tagit Kungälvs vattenverk i drift år 
2019 har möjligheter att leverera vatten till Ale kommun förbättrats. Kommunerna är mot 
denna bakgrund överens om att nytt, aktuellt avtal behöver träffas och att det tidigare avtalet 
därmed ska upphöra att gälla. 
 
Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska leverera renvatten 
intill en mängd av minst 20l/s och max 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är intentionen att 
större vattenleverans ska kunna vara möjlig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avtal - Vattenleverans till Ale kommun 
Bilaga Avtal om renvattenleverans Kungälv-Ale 220915 (002) 
Bilaga Bilaga 1 - Avtal om vattenleverans till Ale kommun, 2017 års avtal 
Bilaga Bilaga 2 Karta utvisade ungefärligt läge för framtida förbindelsepunkt 
Bilaga Bilaga 3 Kalkyl - underlag för fakturering 
 
Förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Upprättat förslag till avtal om vattenleverans mellan Kungälvs kommun och Ale 

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

underteckna avtalet 
3. Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ale kommun 

beslutar att godkänna upprättat avtalsförslag. 
__________ 
 
Expedieras till:  
Anders Holm 
Rebecka Stomvall – Gill 
Carolina Bodlund  
  
För kännedom till:  
Ale Kommun 
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 § 116/2022 

Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen 
och Tofteberget i Tjuvkil (Dnr KS2022/1352) 

Sammanfattning 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområde när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och/eller 
dagvatten finns, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 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 
senast 2022-12-31 inrätta verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten samt 
att se till att vattentjänsterna tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Föreläggandet gäller 
fastigheter i Tjuvkil kring Äslingsvägen och Tofteberget, Dnr KS2013/973. 

 
Majoriteten av fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområdet är anslutna till en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, vilken idag har kommunalt vatten och enskilt 
avlopp. Kommunen avser att överta gemensamhetsanläggningen då den bedömts kunna 
utgöra del av den allmänna VA-anläggningen. Därtill ska kommunen anlägga ny 
spillvattenledning med tillhörande pumpstation för att koppla in fastigheterna till kommunalt 
spillvatten.  

 
Genom upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 
i området Tofteberget i Tjuvkil uppfyller Kungälv kommun Länsstyrelsens krav på kommunala 
vattentjänster för vatten och spillvatten.  
 
Inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen (kommunen) och fastighetsägare rättigheter 
och skyldigheter då vattentjänstlagen, ABVA samt VA-taxa gäller för parterna. 
 
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen och 
Tofteberget i Tjuvkil 
Bilaga Bilaga 1_Karta verksamhetsområde KS2022-1352 
Bilaga Bilaga 2_Fastighetsförteckning verksamhetsområde KS2022-1352 

Förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet 
med vattentjänstlagen och Länsstyrelsen beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsföreteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13. 
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__________ 
 
Expedieras till:   Samhälle och utveckling Marcus Spovell, Rebecka Stomvall Gill 

För kännedom till: Samhälle och utveckling Elisabeth Wegén, Sofie Erlandsson  
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 § 117/2022 

Remissvar Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts 
kommuner (Dnr KS2022/1614) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har fått en fördjupade översiktsplan (FÖP) för havet i Tjörns och Orusts 
kommuner på remiss. Den är på kommungemensam utställning under tiden 2022-08-18 till 
och med 2022-10-22. FÖPen för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver 
rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna Natur och 
kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. Det övergripande 
syftet är att, i samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas 
planering och utvecklingsarbete i kusten och havet. 
Kommunerna Tjörn och Orust delar betydelsefulla kustnära havsområden som Stigfjorden 
och 
har många gemensamma förutsättningar vad gäller samhällsstruktur, logistik, befolkning och  
näringsliv. Kommunerna ska gemensamt skapa en övergripande bild av och tydliggöra vilka 
värden som finns i kustzonen samt hur dessa värden ska värnas och användas på bästa sätt. 
 
FÖPen har tidigare varit på samråd och Kungälvs kommun yttrade sig då positivt över 
förslaget. Det kommunala samarbetet i havsmiljöfrågor inom 8 Fjordar lyftes fram samt att 
Kungälv ser fram emot att fortsätta jobba gemensamt med Tjörns kommun och 8 Fjordar för 
att få till stånd ett utökat fiskefritt område, i enlighet med den fördjupade översiktsplanens 
förslag. 
Avseende transportinfrastrukturen yttrade kommunen sig positivt över en utveckling av 
personfärjetrafik mellan Tjörn och Kungälv. 
Dessutom uttryckte sig kommunen positivt över att dumpningsplatser pekades ut även om 
dumpning bör undvikas i det längsta så kan det vara nödvändigt. 
 
Förvaltningens bedömning är att vi nu i granskningsskedet inte har något ytterligare att tillägga 
och att kommunstyrelsens beslut samt tjänsteutlåtande lämnas som remissvar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner 
Bilaga Missiv utställning FÖP Hav Tjörn Orust.pdf 
Bilaga FOP-HAV-TjornOrust-utstallning 220518.pdf 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kungälvs kommun har inga ytterligare synpunkter utöver det som tidigare lämnats i 
samband med samrådsskedet. 

__________ 
 
Expedieras till:   samhallsutveckling@orust.se 
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För kännedom till: linda.andreasson@kungalv.se 
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 § 118/2022 

Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor 
och annat naturligt förekommande material som kan användas för 
anläggningsändamål (Dnr KS2022/1408) 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket har inkommit med en remiss om Hantering av schaktmassor och annat 
naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.  
 
Regeringen beslutade den 28 januari 2021 att ge Naturvårdsverket i uppdrag att göra en bred 
översyn av hanteringen av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan 
användas för anläggningsändamål och föreslå hur regelverket och eventuella andra styrmedel 
kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en mer cirkulär 
ekonomi. 
 
I denna skrivelse redovisar Naturvårdsverket regeringens uppdrag. Målsättningen med detta 
regeringsuppdrag är att den resurs som massor utgör och som idag finns tillgängligt som en 
följd av samhällsbyggande ska kunna nyttjas på ett hållbart och ändamålsenligt sätt. 
 
Naturvårdsverket har i skrivelsen identifierat flera olika orsaker till att hanteringen av massor 
idag ofta innebär en ineffektiv resursanvändning. I sammanfattningen på sidorna 7-8 beskrivs 
orsakerna samt åtgärder för att åstadkomma en förbättrad och kostnadseffektiv hantering 
samtidigt som miljöbalkens syfte och mål uppnås på bästa sätt. 
 
Förvaltningen anser att skrivelse om ”Hantering av schaktmassor och annat naturligt 
förekommande material som kan användas för anläggningsändamål” har goda intentioner men 
behöver bearbetas mer innan beslut kan fattas. Framförallt är de föreslagna mängderna av 
massor för anmälningsförfarande alldeles för stora i förhållande till risken de innebär att lägga 
upp. Kungälvs kommun ser fram mot en reviderad skrivelse där hänsyn tagits till lämnade 
kommentarer. 
 
Slutsatsen av alla synpunkter i bilaga 1 är att en förändring behövs men vissa delar behöver 
utredas mer och begrepp måste förtydligas. Bilaga 2 visar sammanfattning av synpunkterna, 
vilka också redovisas i tjänsteskrivelsen.  
 
Förslag till beslut 

Kungälvs kommun översänder bilaga 1 och 2 till Naturvårdsverket som svar på 
remissen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och 
annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål 
Bilaga Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt 
förekommande material som kan användas för anläggningsändamål - Svar senast 27_10 2022 
.msg 
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Bilaga 220531 Skrivelse, uppdrag om hantering av schaktmassor (M2021_00191).pdf 
Bilaga Remiss M2022_01181 Hantering av schaktmassor.pdf 
Bilaga Bilaga 2 Kungälvs kommun 
Bilaga Bilaga 1 Kungälvs kommun 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kungälvs kommun översänder bilaga 1 och 2 till Naturvårdsverket som svar på 
remissen.  

__________ 
 
Expedieras till:  Naturvårdsverket 
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 § 119/2022 

Svar på remiss - förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter 
om träskyddsbehandling (Dnr KS2022/1763) 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket har inkommit med en remiss av förslag om att upphäva Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering 
samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning 
mot mögel- och blånadsangrepp och ersätta dem med vägledning. 
 
Naturvårdsverket skickade sommaren 2021 ut en remiss avseende revidering av 
Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller 
vakuumimpregnering (NFS 2001:6) och Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (NFS 2001:7). 
Förslaget i remissen var att Naturvårdsverket skulle upphäva befintliga föreskrifter och ersätta 
dem med en ny föreskrift med uppdaterade bestämmelser för träskyddsbehandlande 
verksamheter. Syftet var att den nya föreskriften skulle vara mer aktuell utifrån den 
teknikutveckling som skett inom området samt att de paragrafer som tillsynsmyndigheter och 
branschen upplevt som svårtolkade skulle bli tydligare. Naturvårdsverket har efter det att 
remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som talar emot lämpligheten i att meddela nya 
föreskrifter avseende träskyddsbehandling.  
Naturvårdsverket har identifierat tre alternativ för att hantera föreskrifterna NFS 2001:6 och 
NFS 2001:7. 

1. Låta föreskrifterna finnas kvar som de ser ut idag. 
2. Upphäva föreskrifterna och ersätta dem med en reviderad föreskrift. 
3. Upphäva föreskrifterna och ersätta dem med vägledning 

 
Naturvårdsverket bedömer att alternativ 3 är det bästa sättet att gå vidare. Kungälvs kommun 
har inga träskyddsbehandlande verksamheter som tillsynsobjekt och förvaltningen lämnar inga 
synpunkter på förslaget.  
 
Förslag till beslut 
Kungälvs kommun lämnar inga synpunkter på förslag om upphävande av Naturvårdsverkets 
föreskrifter om träskyddsbehandling. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling 
Bilaga Remiss av förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling .msg 
Bilaga 220901, Förslag till upphävande av NFS 2001.6.pdf 
Bilaga 220901, Förslag till upphävande av NFS 2001.7.pdf 
Bilaga 220901, Konsekvensutredning upphävande träskyddsföreskrifter.pdf 
Bilaga 220901, Missiv förslag om upphävande av föreskrift.pdf 
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Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kungälvs kommun lämnar inga synpunkter på förslag om upphävande av 
Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling. 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 120/2022 

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806) 

Sammanfattning 

Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell 
energiplan.  
Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en aktualisering. 
Förvaltningen har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av miljökonsult från 
Norconsult. Under arbetets gång har beredningen för samhälle och utveckling varit 
referensgrupp och remissinstans. Planen beslutas av Kommunfullmäktige. 
 
Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till de 
nationella miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som Kungälvs 
kommun har skrivit under: 
 
Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år 2030 jämfört med 1990. 
 
Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med 
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom 
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras.  
 
Förvaltningen föreslår att upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande av Energiplan 2022-2026 
Bilaga 20220614_Energiplan Kungälv kommun 
Bilaga Granskningssynpunkter samt sammanställning över involverade personer 
Bilaga Anteckning till protokollet Patrik Renström (C) 
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Beredningen för samhälle och 
utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet Henry Larsson (V) 
 

Tilläggsyrkande 

Ove Wiktorsson: Nedan text infogas i slutet på sida 32 i energiplanen: 
 
Trafik, gata, park har en samordnande roll för laddinfrastrukturen och det finns en 
arbetsgrupp med representanter från fordonscentralen, lokaler och anläggningar samt 
parkeringsverksamheten. Enheten Trafik, gata och park ansvarar för laddinfrastruktur kring 
parkeringar och har idag ansvar för 200 laddpunkter. Fastighetsenheten ansvarar för 
laddinfrastruktur kring delar av kommunens fastigheter. Utöver det tillkommer 
laddinfrastruktur för Västtrafik, fritidsbåtar, Marstrandsfärjan, exploatering av nya områden 
etc. Samordning i dessa frågor sker av Trafik, gata, park som behöver involvera andra aktörer 
inom förvaltningen, kommunala bolag och andra aktörer för att ta fram en kommungemensam 
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strategi och riktlinjer. Den kommungemensamma strategin bör bland annat definiera vem som 
äger frågan och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. Den bör även ta upp hantering av 
laddpunkter där både kommunorganisationen samt allmänheten ska kunna ladda. Vidare är det 
viktigt att strategin tar upp hur arbetet ska bli effektivt och att investeringar görs där 
laddpunkter har hög nyttjandegrad. Styrning av laddning för att utjämna effektbehovet kan 
också vara relevant att ha med samt behov av att kunna kombinera med energilager för att 
möjliggöra större styrbarhet vid högre laddningseffekter vid publik snabbladdning. Arbetet 
behöver ske parallellt med befintliga områden och officiella laddare på besöksmål och 
handelsplatser. Den kommunala organisationen har inte ensam rådighet över detta och arbetet 
måste ske i samarbete med övriga aktörer i samhället.  

Proposition 

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

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas. 
 
2. Nedan text infogas i slutet på sida 32 i energiplanen: 

 
Trafik, gata, park har en samordnande roll för laddinfrastrukturen och det finns 
en arbetsgrupp med representanter från fordonscentralen, lokaler och 
anläggningar samt parkeringsverksamheten. Enheten Trafik, gata och park 
ansvarar för laddinfrastruktur kring parkeringar och har idag ansvar för 200 
laddpunkter. Fastighetsenheten ansvarar för laddinfrastruktur kring delar av 
kommunens fastigheter. Utöver det tillkommer laddinfrastruktur för Västtrafik, 
fritidsbåtar, Marstrandsfärjan, exploatering av nya områden etc. Samordning i 
dessa frågor sker av Trafik, gata, park som behöver involvera andra aktörer inom 
förvaltningen, kommunala bolag och andra aktörer för att ta fram en 
kommungemensam strategi och riktlinjer. Den kommungemensamma strategin 
bör bland annat definiera vem som äger frågan och ansvarsfördelningen mellan 
olika aktörer. Den bör även ta upp hantering av laddpunkter där både 
kommunorganisationen samt allmänheten ska kunna ladda. Vidare är det viktigt 
att strategin tar upp hur arbetet ska bli effektivt och att investeringar görs där 
laddpunkter har hög nyttjandegrad. Styrning av laddning för att utjämna 
effektbehovet kan också vara relevant att ha med samt behov av att kunna 
kombinera med energilager för att möjliggöra större styrbarhet vid högre 
laddningseffekter vid publik snabbladdning. Arbetet behöver ske parallellt med 
befintliga områden och officiella laddare på besöksmål och handelsplatser. Den 
kommunala organisationen har inte ensam rådighet över detta och arbetet måste 
ske i samarbete med övriga aktörer i samhället.  

__________ 
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.  
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 § 121/2022 

Tillägg till marköverlåtelseavtal inom detaljplanen Nordtag, G-stock 18 
AB (Dnr KS2016/2111) 

Sammanfattning 

Två marköverlåtelseavtal tecknades med Götenehus projektbolag, G-stock 18 AB och  
G-stock 23 AB, 2022-02-03. Avtalen tecknades så att exploatören skulle ha möjlighet att bygga 
ut bostäderna etappvis. Därefter har G-stock 23 AB erhållit bygglov för den ena etappen. 
 
I avtalen har exploatören 8 respektive 24 månader på sig att söka bygglov, om inte bygglov 
söks inom angiven tid har kommunen rätt att häva köpet. Byggnationen för den första etappen 
kommer att starta hösten 2022. Då exploatören har startat byggnationen för etappen som 
anger att bygglov ska sökas inom 24 månader, önskar exploatören få förlängd tid på sig att 
söka bygglov för den etapp som anger att bygglov ska sökas inom 8 månader.  
Ett förslag till tilläggsavtal till tecknat marköverlåtelseavtal är upprättat med G-Stock 18 AB 
där  
tiden att söka bygglov är förlängd till 24 månader. I övrigt gäller det tidigare tecknade 
marköverlåtelseavtalet i sin helhet. 
 
Förvaltningen föreslår att tilläggsavtalet till upprättat marköverlåtelseavtal ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna  
tilläggsavtalet. 

Förslag till beslut 
1. Upprättat tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB godkänns.  
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna tilläggsavtalet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tillägg till marköverlåtelseavtal inom detaljplanen Nordtag, G-stock 18 AB 
Bilaga Marköverlåtelseavtal G-Stock 18 AB 
Bilaga Undertecknat tilläggsavtal exploatör - G-stock 18 AB 
 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Upprättat tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB godkänns.  
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna tilläggsavtalet 

__________ 
 
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  
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Anders Holm, Sektorchef Samhälle och Utveckling  
Frida Källberg, Kart och Mark  
Stina Gunnarsson, Projektenheten 
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 § 122/2022 

Samhällsbetalda resor 
 

Amanda Stenbom, sektor samhälle och utveckling, informerar om: 
 
 Kollektivtrafik: 

- Ny zonstruktur uppe i kollektivtrafiknämnden för beslut i oktober (Västra 
götalandsregionen) 

- Ny närtrafikhållplats Eriksdal läge C, kommunikationsinsats planeras (Västtrafik) 
 

Sofie Idemark, sektor samhälle och utveckling, informerar om: 
 
- Skolskjuts och omsorgsresor  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 123/2022 

Medgivande till upphävande av del av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, 
Solbräcke verksamhetsområde (Dnr KS2019/1283) 

Sammanfattning 

Ett antagande om lokaliseringsprövning har inte accepterats inför antagande av Detaljplan för 
Solbräcke verksamhetsområde. En detaljplan ska utreda förutsättningarna för bebyggelsen så 
att det går att bygga enligt detaljplanen utan att göra ytterligare utredningar inför bygglov. 
Eftersom ärendet är gjort som en ändring av detaljplan förutsattes att lokaliseringsprövningen 
redan var gjord och äldre bestämmelse som hänvisar till att utreda geotekniska förutsättningar i 
bygglov kunde kvarstå. Kommunstyrelsen behöver därför meddela länsstyrelsen ett 
medgivande om upphävande av del av detaljplanen för att resterande del ska kunna vinna laga 
kraft. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Medgivande till upphävande av del av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, 
Solbräcke verksamhetsområde 

Förslag till kommunstyrelsen 

Medgivande till att upphäva del av kommunstyrelsens beslut om att anta detaljplan 
för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke verksamhetsområde den 22 juni 2022 §168 
godkänns och skickas till länsstyrelsen.  

__________ 
 
Expedieras till:   
länsstyrelsen 

För kännedom till: 
Ida Brogren 
Johan Hellborg 
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 § 124/2022 

Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg (Dnr KS2022/1891) 

Sammanfattning 

Förvaltningen har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. Idag 
tas ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i parkeringsavgiften. 
Med stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna lösning bli en stor kostnad 
för kommunen.  
 
Liknande problematik finns, förutom för specifika elbilsladdare, även för andra 
elleveranspunkter som förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och båtplatser 
med tillgängliga eluttag. Detta gäller för en del båtplatser inom hamnverksamheten där elen 
ingår i båtplatsavgiften. Den elen är tänkt att användas för underhållsladdning av små 
båtbatterier men idag finns ingen återkoppling på hur mycket el som används till exempelvis 
underhållsvärme och ventilation under höst, vinter och vår för de båtar som inte tas upp. 
Tillsammans med en växande marknad för elmotorbåtar gör detta att elförbrukningen och 
kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att öka markant. 
 
En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner innebär 
också ett växande behov av laddningsmöjligheter.  
 
Idag saknas ett politiskt beslut för möjligheten att ta ut en avgift på el via Kungälv kommuns 
elleveranspunkter avseende exempelvis laddning av fordon och fartyg. Detta är inte hållbart 
och förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning, via kommunens 
elleveranspunkter, av fordon och fartyg samt övrig elanvändning kopplat till detta är 
nödvändig. 
 
Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet 
och Vattenfall har Marstrandsområdet. 

 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 
förfogar över.  

2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 
Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession. 

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har. 

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut. 
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter avsedda 
för fordon och fartyg 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 
förfogar över.  

2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 
Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession. 

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har. 

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut. 
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns.  
__________ 
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 § 125/2022 

Övriga frågor 
 
 Två övriga frågor tas upp under mötet: 
 

‐ Fråga gällande säkerhet i skolorna (inpasseringssystem). 
‐ Fråga gällande invasiva arter kopplat till grävarbeten i områden kring Aröd. 

 
Förvaltningen tar med sig frågorna och återkommer till ett kommande möte.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 



Anteckning till protokollet Punkt energiplan

Trots att nästan allt finns med så lyckas konsulten missa måltavlan med utkastet till 
energiplan 2022-2026.

Utöver detta så anges fel siffra för Kungälvs växthusgaser 1990 den skall vara 
177 000 ton CO2ekv. Framtill idag har vi reducerat till 127 440 ton CO2 ekv. 2030 är 
målet 35 500. 

Vidare saknas ett av Kungälvs kommunala strategiska mål at den personer och företag 
som vill minska sina klimatutsläpp. Det är ett mycket framsynt mål som Kungälv nog 
är ensam om. I texten står däremot väldigt tydligt att kommunen inte har full rådighet 
över majoriteten av de kvarvarande klimatutsläppen. Denna analys gjorde vi redan för 
fyra år sedan, och satte vårt mål. Den klokskapen kan vi gott bjuda konsulaten på så 
att de kan sprida detta vinnande koncept. 

Utkastet är fullt av krav och bakgrund, men är till lite hjälp för att förstå en bra väg för  
Kungälv. Vid mötet fans fler ledamöter som tydlig kände klimat ångest och inte kunde 
se hur det skulle kunna vara möjligt att nå målen.  Målen går inte att nå genom 
utövning av myndighets makt. Frihet och samspel med medborgarna krävs. 

Jag saknar en summering på enkel svenska som gör att man förstår vad som kan 
göras.

Ungefär så här:

Kungälv hade 1990 klimatutsläpp om 177 000 ton CO2ekv. Fram till nu har vi 
reducerat till 127 744 ton CO2ekv. Fram till 2030 behöver vi komma ner till 35 500 ton 
CO2ekv. 

Den här bilden är för hela Västra Götaland och visar hur bortom det är att ta tag i 
problemet för att kunna motsvara de som måste göras och Kungälv  via att anta 
Agenda 2030 som mål.



Figuren gäller hela Västra Götaland. Utsläppsbudgeten ser hissnande ut. Den gå at t nå
om man siktar på precis rät t åtgärder.

Bensin, diesel och olja är dominerande källan t ill utsläppen. Personbilar är den ensk ilt

största källan. Som tur är har nybilsköparna redan upptäck t det ta och över 40% är

ladd bara fordon som ej är fossil beroende.

Annatalet snabbladdare behöver ökas i komm unen för at t öka andelen hel elbilar.

/ / Hinner inte utveckla det ta nu återkom mer/ /

Klippt ur utkastet

Efter at t lagen skrevs har en hel del hänt klimat påverkan väger lika tungt som energi
besparing. Då både el och fjärrvärme har m ycket liten k lim at påverkan så behöver

man tex inom f järrvärme om råden omvärdera at t t illäggsisoler ing eftersom det inte

leder t ill reducering av klim atavt rycket . Här kan Agenda 2030: s krav på ekonom iskt

överkomliga priser vägas in och leda t ill at t m an undviker den kostnaden och
miljöbelastningen v id t illverkning.

Den andra delen är elekt r ifier ingen.

Det nya värm everket behöver väljas ut ifrån helt nya spelregler och ha en hög

elprodukt ions kapacitet för at t kunna balansera elsystemet.

Elekt r ifier ingen och solcellerna har stor påverkan på elnätet . En prelim inär beräkning

som v i gjort visar at t små solcellsanläggningar typ på villor och norm al nat t laddning av
elbilar inte stör elnätet .

Stora solcellsanläggningar komm er därem ot at t ha påverkan. Det vore ju tex naturligt

at t alla nya tak i Rollsbo västerhöjd förr eller senare får solceller på taken. Normal

dim ensionerade El- ledningarna för denna typ av indust r iområden k larar inte solenergin
som kan genereras. Lite grovt 30 -50 MW. Grov uppskat tning är at t området

dim ensionerats för stor leksordningen 5 MW

Skulle befint liga indust r itak i cent rala Kungälv få solceller så vore det önskvärt m en

skulle nog stoppas av att m an inte planerat elnätet för det ta.



Slutord

Utkastet behöver revideras och vi förutsätter att detta görs innan redovisning.

I kommunfullmäktige kommer vi inte att kunna släppa igenom en energiplan som inte 
lever upp till lagen syften och inte ger kommunen ett stöd i att nå målen. 

Vi kommer att yrka på att en klimatbudget upprättas.

Utkastet skapar bara klimatångest och saknar helt plandelen i utkastet.  

Med hopp om en bättre framtid

Patrik Renström

Centerpartiet Kungälv


