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§ 126/2022 

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

Beslut 
  Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 

__________ 
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§ 127/2022 

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

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 128/2022 

Information från sektorchefen 
 Anders Holm informerar om årsbokslut (Tertial 2) 
 

• Målbedömning 
• Uppdrag 
• Volymtal 
• Ekonomi  

o Sektorn 
o VA-verksamheten 
o Miljö, avgiftsfinansierat  
o Nettokostnad per verksamhet 

• Personal – sjukfrånvaro 

 
Läget i sektorn 

• Skakig omvärld påverkar sektorn i hög grad 
• Svårigheter inom kompetensförsörjning inom vissa områden 
• Digitalisering går framåt med e-tjänster, bättre kostnadsuppföljning 

 
Utmaningar 

• Höga livsmedelskostnader 
• Energipriser/tillgång till energi 
• Råvarutillgång/byggkostnader 
• Osäkerhet i byggprocesserna 
• Stillestånd i byggstarter som påverkar framtida bostadsleverans 

o Det riskerar att leverans av bostäder till ToS försenas 
o Osäkerhet i världsläget 

• Utveckling framåt 

Vidare informerar Åsa Berglie och Christian Solander informerar om verksamhetsbudgetar. 
• Totalt översikt 
• Trafik och Gata 
• Park 
• Lokalanpassning 
• Inventarier 
• Fritid 
• Säkerhet i skolorna 

o Skalskydd på Mimers och senare på Ytterbyskolan 
o Låsa ute icke behöriga 

• Invasiva arter 
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Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 129/2022 

Information om samråd (delegationsbeslut) Detaljplan för bostäder, 
Gaffelkremlan 1 och del av Munkegärde 1:1 

 Hanna Hedin informerar om status på detaljplan Gaffelkremlan 1 och del av Munkegärde 1:1. 
 

• Sammanfattning av planförslaget 
• Gestaltning 
• Varit på samråd – många yttranden från fastighetsägare och boende i 

området/privatpersoner 
• Granskning andra kvartalet 2023 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
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 § 130/2022 

Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 (Dnr KS2021/2208) 

Sammanfattning 
Ansökan avser planläggning nya bostäder Toftebergsområdet i västra Tjuvkil. Ursprungligen 
innehöll ansökan önskemål om planläggning om upp till 38 villor inom det aktuella området. 
Sökanden har inkommit med en komplettering, innehållandes illustration av cirka 80 bostäder, 
med blandade bostadstyper och upplåtelseformer. Bakom ansökan står Rotea 
Fastighetsutveckling AB, fastighetsägare är en privatperson. Den totala ytan på de områden 
som föreslås för exploatering är cirka 40-45 000 kvm.  
 
Gällande översiktsplan (ÖP), antagen 2012, anger för delar av aktuellt område ”möjlig 
förtätning/omvandlingsområde”. Inom dessa områden ger ÖP stöd för prövning av 
komplettering med ny bebyggelse samt ökade byggrätter för befintlig bebyggelse. En större del 
av aktuellt område ligger dock inom områden där ÖP inte ger stöd för ny bebyggelse. Delar av 
det aktuella området kommer enligt karteringar att översvämmas vid framtida stigande 
vattennivåer samtidigt som andra delar ligger i lågpunkter som enligt karteringar översvämmas 
vid kraftiga regn. Exploatering på denna typ av platser bör generellt undvikas. 
 
Den befintliga VA-föreningen inom området kommer att övertas av kommunen och därför 
kan det finnas möjlighet att på sikt koppla in det aktuella området till kommunalt VA. Innan 
nya påkopplingar kan godkännas krävs att överföringsledningar till Ytterby är färdigställda och 
att en ny reservoar i Lycke finns på plats. 
 
En planläggning av ny bebyggelse i begränsad omfattning bedöms kunna prövas i samband 
med att den äldre byggnadsplanen som idag gäller för området ersätts av en ny detaljplan. 
Eventuell exploatering bör minskas i omfattning för att bättre anpassas till platsens karaktär, gå 
i linje med ÖP, planprogram och övriga förutsättningar på platsen. Även det i ÖP utpekade 
området för exploatering söder om aktuellt område kan i en eventuell planläggning studeras.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 
Bilaga Yttrande - Planansökan del av Tjuvkil 3_62 Tofteberget 
Bilaga Bilaga 3 norra området.pdf 
Bilaga Ansökan planbesked tjuvkil 3_62.pdf 
Bilaga Komplettering Tjuvkil 3_62.pdf 
Bilaga 220420_norra området_.pdf 
Bilaga Planbeskedsrapport Tjuvkil 3-62 

Förslag till kommunstyrelsen  
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  

 
2. Detaljplaneläggningen ska utöver i områdena i aktuell ansökan om planbesked, 

även omfatta bebyggelsen i omkringliggande äldre s k fritidshusplaner. 
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3. Omfattningen i prövningen av nytillkommande bebyggelse ska vara mindre i 

omfattning än den som angivits i aktuell ansökan om planbesked. 
 

4. I samband med start av detaljplanläggning ska om bedöms lämpligt även 
närliggande områden utpekade för nyexploatering i översiktsplanen också ingå i 
planläggningen. 
 

5. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
tidigast 2025 och detaljplan antas 2027/2028. Denna uppskattning kan ändras. En 
detaljplan ska inte antas innan kapacitet i VA-nätet är säkerställd.  

 
 
Avgift: 19 320 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

 
Övriga upplysningar  
Detta beslut kan inte överklagas.   

 
__________ 
 
Expedieras till:   Henrik Haglund, henrik@skeddalen.se 

Anita Gustavsson, gustavssonanita5@gmail.com 
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten 

För kännedom till: Ida Brogren, enhetschef plan 
Anna Hedlin, planenheten 
Viktor Heineson, planenheten  
Fredric Norrå, verksamhetschef planering och myndighet 
Anders Holm, sektorchef samhälle och utveckling 
Amanda Staf, enhetschef projektenheten 

 
 

  

mailto:henrik@skeddalen.se
mailto:gustavssonanita5@gmail.com
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 § 131/2022 

Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom 
Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna (Dnr KS2015/880) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete 
för Klocktornet 1, 34 och 37. Planarbetet påbörjades först i juni 2020.  

Ett planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal, där planområdet ingår, antogs av 
kommunfullmäktige 2017-05-18. Planprogrammet och dess bilagor har utgjort utgångspunkt 
för detaljplanen.  

Syftet med detaljplanen är att komplettera centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet genom att 
tillföra ytterligare bebyggelse till ett befintligt centrumkvarter och säkerställa handel eller annan 
centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och Strandgatan. 
Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i 
centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan) samt att förstärka Strandgatan och Västra 
gatan som centrum- och handelsstråk. Planen ska bidra till att genomföra den vision för 
området som finns i underliggande planprogram. Gestaltningen skall hålla stadsmässigt hög 
nivå vad gäller allt från volymer till detaljer, via materialval och byggteknik. 

Detaljplanen omfattas av fastigheterna Klocktornet 1, 34 och 37 i privat ägo, samt små delar 
av Gärdet 1:1 och Fontin 1:1 som ägs av kommunen.  

Detaljplanen ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövård. Området är utsatt för 
trafikbuller. 

Planförslaget möjliggör två alternativ till utformning av kvarteret. Alternativ 1 innebär att 
befintlig bostadsbyggnad uppförd 1962 i modernistisk stil inom kvarteret bevaras och utgör 
gestaltningsmässig utgångspunkt för tillkommande byggnadsvolymer. Alternativ 2 innebär att 
bebyggelsen inom kvarteret rivs och ersätts med ny bebyggelse i ett kringbyggt kvarter vars 
gestaltning anpassas till den äldre bebyggelsen längs Västra Gatan, huvudsakligen uppförd från 
1800-talets mitt och framåt. Bebyggelsens gatuplan ska användas för centrumändamål.  

Totalt ryms 10 400 kvm bruttoarea ovan mark i alternativ 1 där förslaget visar 84 lägenheter 
samt 500 kvm BTA centrumverksamhet inklusive kontor. I alternativ 2 ryms totalt 10 500 kvm 
bruttoarea ovan mark, där förslaget visar 107 lägenheter samt 2 300 kvm BTA 
centrumverksamhet inklusive kontor.   

Kommunens bedömning är att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar i sitt yttrande över undersökning av 
betydande miljöpåverkan kommunens bedömning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom 
Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna 
Bilaga Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Bilaga Miljöteknisk markundersökning 20161027 
Bilaga Miljöteknisk markundersökning 20210330 
Bilaga VA- och dagvattenutredning med bilaga 20211122 
Bilaga Bullerutredning med bilagor 20211217 
Bilaga Vibrationsutredning 20211130 
Bilaga Solljusstudie 20220710 
Bilaga Dagsljusstudie VSC 20210204 
Bilaga Dagsljusstudie VSC 20210324 rev 20220624 
Bilaga DP-Klocktornet 1,34,37 Plankarta 20221116 
Bilaga DP-Klocktornet 1, 34 och 37 planbeskrivning 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m 
fl i Kungälvs stadskärna i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.  

2. Genomförandet av detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom 
Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna i Kungälvs kommun bedöms 
inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen 4 kap 33b-
34§§ och miljöbalken 6 kap 5-7 §§. 

__________ 
 
Expedieras till:   Henrik Nilsson, henrik.nilsson@sigillet-fastighet.se  

Madeleine Wollbrant, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Karin Jern, Handläggare, Plan/Samhälle och utveckling  
Ida Brogren, Enhetschef Plan, Plan/Samhälle och utveckling  
Amanda Staf, Enhetschef Projekt, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 
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 § 132/2022 

Inriktningsbeslut insamling av förpackningar Kungälvs kommun (Dnr 
KS2022/2151) 

Sammanfattning 
För förpackningar finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten ska ta 
ansvar för det som sätts på marknaden samt att materialet samlas in och återvinns. Regeringen 
beslutade om nya regler i förordning om producentansvar för förpackningar. Syftet med de 
nya reglerna är att göra det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll 
ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Förordningen innebär 
att kommuner och producenter får nya roller. Från den 1 januari 2024 har kommunerna det 
operationella ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall och senast 2027 ska 
förpackningsavfall samlas in fastighetsnära.  
 
Det är positivt med ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall. En viktig aspekt 
är att rest- och matavfall liksom förpackningsavfall har samma krav avseende borttransporten 
så att borttransporten kan samordnas. Det är då det blir mest rationellt och också mest 
rationellt utifrån den samlade miljö- och samhällsnyttan. 
 
Nuvarande insamlingssystem som producenterna tillhandahåller för hushåll är 
återvinningsstationer (ÅVS). Att ta över detta system som FTI bygg upp under långt tid är 
både kostsamt och tidskrävande. Systemet med återvinningsstationer kommer inte uppfylla 
lagkraven som kommunen har fått med det nya ansvaret. Förvaltningen bedömning är att 
kommunen gör lämpligast i att skynda sig med att införa annat system för 
förpackningsinsamlingen än återvinningsstationerna. 
 
Då kommunens ansvar för insamling av förpackningar ska ske redan 1 januari 2024 är det 
knappt med tid. Avfallsverksamheten står inför flera viktiga upphandlingar/tilldelningar för 
verksamheten kommande år. Förvaltningen arbetar intensivt med planering av kommande 
insamlingsansvar för förpackningar. För att kommande insamlingsansvar ska fungera på ett 
tillfredställande sätt behöver upphandlingar och avtal ske snarast möjligt och utan fördröjning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut insamling av förpackningar Kungälvs kommun 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att införa fastighetsnära insamling 

(FNI) för förpackningar om möjligt med start från 1 jan 2024. Kommunstyrelsen 
ska informeras löpande hur arbetet fortskrider.  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upphandla, tilldela, teckna 
avtal, förlänga avtal för insamling av förpackningsavfall, omlastning samt för kärl 
och övrig utrustning.  

3. Kommunstyrelsen delegerar till Sektorchef för Samhälle och utveckling rätten att 
besluta om att tilldela, anta, teckna och förlänga avtal enligt ovan.  
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__________ 
 
Expedieras till: 
  
Anders Holm 
Dan Gorga 
För kännedom till: 
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 § 133/2022 

Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om 
ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel (Dnr 
KS2022/1807) 

Sammanfattning 
Kemikalieinspektionen har inkommit med en remiss om förslag om ändringar i avgifter för 
allmänkemikalier och bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen har under en lång tid haft 
problem med ett ackumulerat överskott för avgiftsfinansierad verksamhet kopplat till 
allmänkemikalieavgifter och ett ackumulerat underskott för avgiftsfinansierad verksamhet 
kopplat till bekämpningsmedelsavgifter. På grund av den finansiella obalansen har 
Kemikalieinspektionen fått i uppdrag av regeringen att se över avgifterna för 
bekämpningsmedel och allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och 
underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll. 
 
I förslaget redovisas hur Kemikalieinspektionen ämnar gå till väga för att reducera över- och 
underskotten. Förvaltningen har tagit del av förslaget och lämnar inga synpunkter.   
 
Förslag till beslut 
Kungälvs kommun har tagit del av förslaget om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och 
bekämpningsmedel och lämnar inga synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar 
i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel 
Bilaga Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för 
allmänkemikalier och bekämpningsmedel (svar senast 9 december 2022).msg 
Bilaga Bilaga I - Ändringsförklaringar.pdf 
Bilaga Bilaga II - PM.pdf 
Bilaga Rapport RU avgiftsöversyn.pdf 
Bilaga Remissbrev dnr M2022-00436.pdf 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun har tagit del av förslaget om ändringar i avgifter för 
allmänkemikalier och bekämpningsmedel och lämnar inga synpunkter.  

 
 

__________ 
 
Expedieras till:   
m.remissvar@regeringskansliet.se och med 
kopia till 
m.ke@regeringskansliet.se. Ange 
diarienummer M2022/00436, remissinstansens 
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet 
(se bilaga 2) 
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 § 134/2022 

Svar på remiss - promemorian Säkerheter enligt miljöbalken (Dnr 
KS2022/1839) 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har inkommit med en remiss om promemorian Säkerheter enligt 
miljöbalken. I promemorian lämnas förslag som syftar till att utveckla miljö-balkens 
bestämmelser om säkerheter. 
 
Det föreslås ändringar i bestämmelserna om säkerhet vid deponering av avfall och vid 
utvinningsavfallsverksamhet som innebär att staten, kommuner, regioner och 
kommunalförbund inte ska behöva ställa säkerhet. 
 
Det föreslås också att Riksgäldskontorets roll vid bedömning av säkerheter för tillstånd till 
utvinningsavfallsverksamheter ska utvecklas genom att ge myndigheten rätt att överklaga och 
begära omprövning och genom att tillsynsmyndigheten ska underrätta Riksgäldskontoret om 
förhållanden som kan vara skäl för omprövning. 
 
Vidare föreslås att bestämmelsen om skyldighet för tillsynsmyndigheten att underrätta andra 
myndigheter om förhållanden som kan vara skäl för förbud eller återkallelse av tillstånd, 
dispens eller godkännande eller omprövning ska kompletteras med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
Det föreslås att en säkerhet enligt miljöbalken ska ställas till länsstyrelsen om inte annat anges i 
lag eller förordning och att säkerheten får ska få tas i anspråk av den myndighet som 
säkerheten har ställts till. 
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 
 
Förslag till beslut 
Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - promemorian Säkerheter enligt miljöbalken 
Bilaga Remiss av promemorian Säkerheter enligt miljöbalken - Svar senast 6_12 2022.msg 
Bilaga Remiss M2022_01822 Säkerheter enligt miljöbalken.pdf 
Bilaga PM remiss säkerheter enligt miljöbalken.pdf 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   
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m.remissvar@regeringskansliet.se och med 
kopia till 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. 
Ange diarienummer M2022/01822 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet. (se bilaga 2) 
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 § 135/2022 

Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn 
(Dnr KS2022/1894) 

Sammanfattning 
Kungälvs kommun har 2022-09-22 erhållit Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande 
för allmänna vattentjänster för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn, Dnr 567-39519-2021, 
med möjlighet att senast 2022-10-21 lämna synpunkter på förslaget. Kommunen har 
efterfrågat förlängd tid för att bemöta förslaget och har fått anstånd t.o.m. 2022-11-25. 
Därefter kommer Länsstyrelsen att fatta beslut i ärendet.  
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att skäl till föreläggande finns utifrån tillämpliga lagrum i 
vattentjänstlagen (LAV) §§ 6, 17 och 51. Fastigheterna är tätt lokaliserade och omfattas av 
begreppet ”större sammanhang” i 6 § vattentjänstlagen. Området har stora problem med såväl 
dricksvattenkvalitet som vattenkvantitet och avloppssituationen bedöms vara akut. 
Ur hälsoskyddssynpunkt föreligger behov av allmän VA-anläggning. Länsstyrelsens förslag till 
beslut om föreläggande finns i bilaga 1. 
 
Ett förslag till bemötande av länsstyrelsens beslutsförslag har tagits fram, bilaga 2, och 
fokuserar på att prioritera kommunalt VA till fastigheter med sämst förutsättningar för enskilt 
VA i Kovikshamn och därefter Sjöhåla, samtidigt som efterföljande utbyggnadsetapper inom 
Nordkroken beaktas för att åstadkomma en helhetsplanering och varaktig allmän VA-
anläggning inom hela området. 
Bemötandet syftar till att ge en förtydligande bild av kommunens förmåga att utföra VA-
utbyggnader i området kopplat till pågående, planerade och redan förelagda VA-
utbyggnadsområden i kommunen. 
 
Förvaltningen vill förtydliga de ekonomiska och personella utmaningar som finns, men ser 
möjligheten att revidera utbyggnadsetapperna, vilket kan innebära att projekterings- och 
utbyggnadsprocesserna kan optimeras och göra det möjligt att till december 2032 vara klara 
med VA-utbyggnaden för aktuellt område. 
 
I bemötandet lyfts också fram en mindre gruppering av fastigheter som man argumenterar för 
att de inte faller under begreppet större sammanhang enligt vattentjänstlagen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om allmänna 
vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn 
Bilaga Förslag till beslut, LAV-område Vårt Dnr 39519-2021.msg 
Bilaga Bilaga 1_Länsstyrelsens Förslag till beslut Sjöhåla,Kovikshamn 
Bilaga Bilaga 3_Tjänsteskrivelse Miljöenheten Remiss - Vattenförsörjning och 
avloppshantering Sjöhåla Kovikshamn 
Bilaga Bilaga 4_Remissvar Beslutsversion KS2021-1518 
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Bilaga Bilaga 2_Synpunkter på länsstyrelsens förslag till beslut Sjöhåla Kovikshamn 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunen översänder bilaga 2 till länsstyrelsen som synpunkter på länsstyrelsens 
förslag till beslut om föreläggande enligt vattentjänstlagen (bilaga 1). 
 
 

__________ 
 
Expedieras till:   Anders Holm, Marcus Spovell 

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill 
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 § 136/2022 

Samhällsbetalda resor 
 Kollektivtrafik 
  
 Regioner 

• Omlottzoner införs 2023 
• Inga förändringar för Kungälvs seniorer eftersom deras zon B-kort kommer gälla i hela 

kommunen, även hållplatser med dubbel zontillhörighet 
• Skolkort: förändringarna för skolelever är positiva. Kan innebära en kostnadssänkning för 

skolungdomar som idag reser till Göteborg från Kungälv tätort, måste ha zon AB-kort. 
Endast zon A-kort efter införandet 

 Västtrafik 
• Förbereder inför dialogmöte 

 Internt 
• Hällebergsgatan hållplatser tas bort 2024 – vägval för Dp Björkås 
• Vill politiken att linjebussen ska fortsätta? Närbusshållsplats, eller ta sig ner till Björkås 

eller Ytterby station.  
• Linje 2: Rundslinga och bort mot Nordtag? 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 137/2022 

Besparing vinterbelysning och bastuanläggningar (Dnr KS2022/2184) 

Sammanfattning 
Med anledning av en kraftigt ansträngd energisituation i Sverige och Europa samt ökade 
elkostnader föreslås en besparing av el avseende vinterbelysning mm. 
 
Förslaget innebär att färre objekt sätts upp under säsongen och en reducering av tiden som 
objekten lyser. 
 
Lösningen medför en temporär energibesparing utan att helt avstå från den trivsel som 
vinterbelysningen medför samt en kostnadsbesparing. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Besparing vinterbelysning 
 
Yrkande:  
Ove Wiktorsson (C): Omstrukturera lista över antal objekt i förslag till beslut samt förtydliga 
avsnittet avseende bastu.  

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Energibesparingar av vinterbelysningen görs genom att antal objekt som 

sätts upp och antalet dagar som vinterbelysningen lyser reduceras enligt 
bilaga. 

2. Energibesparing på bastuanläggningar görs genom reducering av antal dagar 
respektive anläggning är i drift, samt en reducering av antal timmar 
respektive anläggning är i drift enligt bilaga.  

 
__________ 
 
Expedieras till: 
  
Filip Johansson 

För kännedom till: 
Marcus Spovell 
Anders Holm 
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 § 138/2022 

Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd (Dnr KS2020/1689) 

Sammanfattning 
För Kode har ett samrådsförslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) tagits fram. 
FÖPen anger hur kommunen anser att mark- och vattenområden i Kode ska användas, 
avseende exploatering av de centrala delarna och bevarande av de yttre områdena, samt hur 
samhället ska knytas ihop med stråk för gående och cyklister. Den visar på hur grönstrukturen 
kan utvecklas avseende både rekreation, dagvatten/skyfallshantering samt biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Den anger även riktlinjer för hur denna utveckling ska genomföras. 
Konsekvenserna av denna utveckling har analyserats ur tre hållbarhetsperspektiv; 
miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Den samlade 
bedömningen är att planeringen utgör goda förutsättningar för en hållbar utveckling på lång 
sikt även om ett antal osäkerhetsfaktorer finns. En översiktsplan innebär alltid betydande 
miljöpåverkan men omfattningen behöver hanteras. En utveckling kan få sociala konsekvenser 
om dessa frågor inte hanteras i kommande utveckling. Ett ökat antal invånare innebär 
kostnader för kommunen där behov finns av skolor, äldreboende, gång- och cykelbanor, 
parkytor m.m. I Kode är även frågan om planskildkorsning viktig ur både socialt och 
ekonomiskt perspektiv. 

 
Viktiga utgångspunkter i planarbetet har varit Medborgardialogen som genomfördes våren 
2021, den politiska Visionen för Kode samt den s.k. Täthetsanalysen som gjordes i samband 
med arbetet med FÖP Ytterby. Under processens gång har ytterligare underlag tagits fram som 
ligger som bilagor till FÖPen. Det är Grönstrukturplan, Dagvatten/skyfallsutredning, 
Geoteknisk utredning, Landskapshistorisk analys samt en Trafikutredning med fokus på en 
planskild korsning vid Bohusbanan. 

 
I samrådshandlingen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och 
kommunal nivå som FÖPen förhåller sig till. Det anges ett syfte, målbilder och vision. Det 
övergripande målet kan sägas vara ett hållbart och attraktivt stationssamhälle. FÖPen 
innehåller en Strategisk karta över hur Kode kan utvecklas, Mark- och 
vattenanvändningskartan för markanvändningen samt karta över riksintressen och andra 
skyddade områden. Kapitlet ”Förutsättningar och riktlinjer” beskriver tematisk, nuläge samt 
vilka förändringar som FÖPen innebär. 
 
Förvaltningens bedömning är att Kode kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt 
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och 
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av 
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark. 
Vissa förutsättningar för ett attraktivt samhälle har kommunen inte mandat eller rådighet över, 
som t.ex. utveckling av Bohusbanan, vissa naturområden och stråk, då krävs att kommunen 
verkar för eller deltar i dialoger för att påverka. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd 
Bilaga Medborgardialog FÖP Kode 
Bilaga FÖP Kode samrådshandling 
Bilaga Vision FÖP Kode 
Bilaga Grönstrukturplan Kode 
Bilaga Dagvattenutredning Kode.pdf 
Bilaga landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt 
Bilaga Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning 
Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode 
Bilaga Social konsekvensanalys FÖP Kode 
Bilaga Ekonomisk konsekvensanalys FÖP Kode 
Bilaga Täthetsanalys Hållbar täthet i stationssamhällen 
Bilaga Trafikutredning planskildhet Kode 
 
Förslag till kommunstyrelsen 

Fördjupad översiktsplan för Kode i Kungälvs kommun godkänns för samråd 
enligt plan och bygglagen 3 kap 8 §. 

__________ 
 
Expedieras till:   linda.andreasson@kungalv.se 

 

För kännedom till: ida.brogren@kungalv.se fredric.arpfjord@kungalv.se 
 

 
 

  

mailto:linda.andreasson@kungalv.se
mailto:ida.brogren@kungalv.se
mailto:fredric.arpfjord@kungalv.se
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 § 139/2022 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmäls till sammanträdet. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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Anteckning till protokollet § 129/2022 Information om samråd 
(delegationsbeslut) Detaljplan för bostäder, Gaffelkremlan 1 och del av 
Munkegärde 1:1 KS2018/0924 
 
Den tänkta byggnation som är planerad fick vi presenterad i ett tidigt skede i Utskottet för 
Samhällsbyggnad. Något år efter så kom ärendet upp igen och hela utskottet var överraskade 
över att byggnader nu skulle visa sig bli betydligt högre än vad vi hade fått se tidigare.  
Den spontana reaktionen ifrån politiken var att vara försiktig med just höjderna på 
byggnaderna. Skriver denna anteckning för att vi måste beakta de som påverkas av denna nya 
byggnation. Närboende har åsikter, önskemål och synpunkter. Dessa bör prioriteras och 
beaktas så det smälter in och att alla blir så nöjda som möjligt. 

 
Martin Högstedt 
Vice ordförande i utskottet för samhällsbyggnad Utvecklingspartiet 
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