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Plats och tid Kommunhuset, lokal Hållö, Kungshamn, samt digitalt via Teams, 2022-09-20 Kl. 13:00 – 14:45 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) - digitalt 
 

Bengt Sörensson (S) - digitalt 
 

   

   

   

Övriga deltagare Eveline Karlsson, samhällsbyggnadschef 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef 
Alicia Thyrsson, mark- och exploateringsing., §56 
Ida Engelbrektsson, mark- och exploateringsing., §§ 
56-57 
 
 

Ulrica Constin, nämndsekreterare 
Johan Fransson, mark- och exploateringsing. 
Mats Andresen, Rambo AB, §§ 59-60 
Anja Wallin, Rambo AB, §§ 59-60 
 
 
 

Justerare Bengt Sörensson (S) 

Justering Protokollet justeras 2022-09-23 på kansliavdelningen i kommunhuset. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Bengt Sörensson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-09-20 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-09-26 - 2022-10-03. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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KSTU § 55 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen med att följande ärende utgår: 
 

• Tillsynsärende gällande sjöbodsbyggnation Malmön 1:8, arrende 09-084 
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KSTU § 56  Dnr 2015/000780 

 
Arrendeavtal 081–005 Knutsvik 1:13, Örnbryggan 

Sammanfattning 

Örns Båtklubbs Intresseförening (som tidigare önskat arrendera under namnet Örn´s bryggförening) 
har fått en uppsägning av sitt nuvarande arrendeavtal. Föreningen har inte undertecknat nytt 
avtalsförslag och önskar främst en reducerad arrendeavgift. Föreningen önskar även längre 
förlängningstid av avtalet.   

Beskrivning av ärendet 

Örns Båtklubbs intresseförening har sedan 2002 ett lägenhetsarrende för ett mark- och 
vattenområde för en brygga på Örn. Avtalet hade en ursprunglig avtalstid på 15 år och med en 
förlängning med 5 år i taget. Arrendeavgiften låg på 1 krona de första fem åren och därefter 1 000 
kr/år. Nuvarande avtal är uppsagt för omförhandling och löper ut 2022-09-30. 
 
Föreningen (som ett tag önskade arrendera under namnet Örn´s bryggförening) erbjöds först ett ett-
årigt lägenhetsarrende och därefter ett 15-årigt arrende efter beslut i kommunstyrelsen (2016-03-16 
§ 57). Tidigare önskemål om reducerad arrendeavgift avslogs. Arrendeavgiften har baserats på av 
Kommunfullmäktige beslutad taxa, vilket idag motsvarar 54 000 kr för 120 löpmeter brygga (cirka 
40 båtplatser). Även ett markområde på cirka 1 000 kvm inkluderades i avtalet för 1 000 kr/år. 
 
Föreningen har protesterat framför allt mot arrendeavgiften, och framför att de bedriver ideell 
verksamhet och har tagit över bryggan inklusive ansvaret för upprustning och underhåll från 
kommunen. Föreningen menar att höjningen är orimligt hög och att de ska ha reducerad avgift 
bland annat för att de har tagit stora kostnader vid ombyggnation, underhåll och muddringsarbeten. 
De önskar liknande avtalsvillkor som tidigare avtal. Föreningen har framfört att de vill ha en 
arrendeavgift på 1 000 kr/år, men kan acceptera 5 400 kr/år (motsvarande 12 meter brygga enligt 
tidigare bryggas storlek). 
 
Föreningen har även önskat ett anläggningsarrende samt att kommunen står för 
muddringskostnader. Då formkraven för anläggningsarrende inte är uppfyllda, nuvarande avtal 
anger att området arrenderas ut i befintligt skick samt att föreningen vid övertagandet av bryggan 
var medveten om vattendjupet har dessa önskemål avslagits. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-09-05 
Protokollsutdrag KS 2016-03-16 § 57 
Skrivelse från arrendatorn 2022-06-14 och 2022-09-04 
Nuvarande arrendeavtal 081-005-1-01 2002-06-19 
Utskickat avtalsförslag 081-005-1-02 inklusive kartbilaga  
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Forts. KSTU § 56 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att erbjuda Örns 
Båtklubbs Intresseförening ett 15-årigt lägenhetsarrende, som därefter löper på med fem år i sänder 
om uppsägning ej sker senast två månader före den löpande arrendetidens utgång. Arrendeavgiften 
ska trappas upp från 18 000 kr år ett, 35 000 kr år två och därefter följa kommunfullmäktiges 
beslutade taxa. 

Skickas till 

Arrendatorn 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 57  Dnr 2019/000405 

 
Ansökan om arrende på Ellene 1:383, mark för radiotorn och teknikbod 

Sammanfattning 

Kommunen har fått in en ansökan gällande att arrende på fastighet Ellene 1:383. Sökande företag 
heter Hi3G access AB och de vill uppföra radiotorn och teknikbod på platsen. De ansöker om ett 
anläggningsarrende för en femårsperiod.  

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in en ansökan gällande arrende för att uppföra radiotorn och teknikbod vid 
skalberget i Hunnebostrand på den kommunala fastigheten Ellene 1:383. Tornets höjd är cirka 60 
meter och tillhörande teknikbod kommer att vara cirka 8 kvadratmeter, vilket innebär en 
sammantagen yta på cirka 40 kvadratmeter.  
 
Den ansökta åtgärden avser en anläggning för elektronisk kommunikation som tjänar ett starkt 
allmännyttigt intresse. Den avsedda platsen är sedan tidigare ianspråktagen för två liknande 
anläggningar med tillhörande teknikbodar, ansökan innebär en ytterligare anläggning med 
teknikbod.  
 
Aktuellt område berörs inte av någon detaljplan.  
 
Förvaltningen gav sökande förhandsbesked 2021-09-21 och därefter söktes bygglov för uppförandet 
(BN-2018-606). Sökande ansöker om ett femårigt arrendeavtal, därefter 3 års förlängning med en 
uppsägningstid på nio månader. Syftet med ett femårigt avtal är att säkerhetsställa täckning i 
området med ett radiotorn vilket kräver en investering på cirka 1,5 miljoner kronor för företaget.  
 
Liknande ärende som tidigare prövats hos kommunstyrelsens tekniska utskott gällde ett 
anläggningsarrende för mast och teknikbod på Malmön 1:1 (2017-08-22 § 104). Kommunstyrelsens 
tekniska utskott valde här att bevilja ett tioårigt anläggningsarrendeavtal med en förlängning på fem 
år i taget. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-23 
Protokollsutdrag BN 2019-02-28 § 22 
Protokollsutdrag BNAU 2019-02-14 § 24 
Tjänsteutlåtande Byggnadsinspektör 2019-01-29 
Ansökan om bygglov, nybyggnad för torn för telefoni 2018-11-27 
Förhandsbesked Arrende ”Rådighet över mark/vatten område” 2021-09-21 
Avtalsförslag anläggningsarrende Ellene 1:383 
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Forts. KSTU § 57 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ingå ett 
anläggningsarrende på fem år för fastighet Ellene 1:383, därefter tre års förlängning med en 
uppsägningstid på nio månader.  

Skickas till 

Sökande 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 58  Dnr 2022/000656 

 
Ansökan om att få bygga tillfällig väg på Malmön 1:760, 
Häststensvägen  

Sammanfattning 

En fastighetsägare ansöker i efterhand om att få anlägga en väg, då den är nödvändig under deras 
byggnation av hus och kompletteringsansökan. De önskar även en upplagsplats för stenblock under 
byggnationen på kommunens mark. Miljönämnden i Mellersta Bohuslän konstaterar att vägen ej är 
anlagd inom strandskydd. En återställningsplan är upprättad och ska skrivas in i 
nyttjanderättsavtalet att denna plan ska följas. Förvaltningen anser att nyttjanderätten bör godkännas 
för väg och upplag. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Malmön 1:760, nedan kallad fastigheten, bildades 2019 genom avstyckning från 
Malmön 1:292. Servitut för parkering och gångväg beslutades samtidigt på Sotenäs kommuns 
fastighet Malmön 1:269. När ägarna till fastigheten sökt om rivningslov och bygglov och erhållit 
dessa anlade man en provisorisk väg fram till fastigheten under försommaren 2022 över 
kommunens mark. Detta utan sökt tillstånd från kommunens markförvaltare. Kommunen 
uppmärksammades på detta av ägarna till Malmön 1:292, och gjorde platsbesök. Ägarna till 
Malmön 1:760 kontaktades och upplystes om att Sotenäs kommun fått vetskap om vägen. Rättelse 
kan ske om de ansöker om tillstånd om att få nyttja kommunens mark i efterhand. 
 
Ägarna till Malmön 1:292 hävdade att vägen delvis var anlagd på strandskyddat område. 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har varit på plats och konstaterar att vägen inte anlagts inom 
strandskyddet. 
 
Sotenäs kommun begärde att få in en återställningsplan, vilken sökanden lämnade in under augusti 
månad. Den innebär att man tar bort allt grus och annat material samt återplacerar stenar så gott det 
går. Visst grusmaterial kommer bli kvar som gångstig och parkering i enlighet med servitutet. 
 
Till Malmön 1:760 kan man inte ta sig med bil från något håll. När man ska bebygga fastigheten 
finns det två alternativ antingen anlägga en provisorisk väg eller forsla material på en gångstig som 
är ca 50 meter lång.  
 
Komplettering av ansökan gällande upplag för stenblock är gjord. Förvaltningen anser att upplaget 
kan vara godtagbart om det är utanför strandskyddat område. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-08-30 
Ansökan om anläggning av tillfällig väg 2022-06-27 
Komplettering till ansökan Upplag stenblock 2022-08-08 
Återställningsplan för tillfällig väg 2022-08-22 
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Forts. KSTU § 58 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att upprätta samt 
underteckna nyttjanderätt för provisorisk väg och upplagsplats för stenblock utanför strandskydd 
under byggnation på fastigheten Malmön 1:760 samt tillse att återställningsplanen följs för 
inspektion senast 10 dagar efter godkänd slutbesiktning av byggnationen på fastigheten. 

Skickas till 

Sökande 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 59  Dnr 2022/000737 

Införande av nytt passersystem Hogenäs samt Malmöns 
återvinningscentraler 

Sammanfattning 

Rambo planerar att införa passersystem på samtliga sju återvinningscentraler inom 
ägarkommunerna. Passersystemet ger bland annat en ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, mindre 
miljöpåverkan samt ökade intäkter genom införandet.  
Detta under förutsättning att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar beslut om ett 
begränsat antal fria besök. 
 
Samtliga privathushåll med avfallsabonnemang får nyttja sina fria besök på samtliga 
ägarkommuners återvinningscentraler. Företag och övriga besökare kommer att få betala en avgift 
för att få tillträde att lämna avfall på återvinningscentral. Om samtliga ägarkommuner har så lika 
förutsättningar som möjligt gör det administrationen mycket effektivare och kunderna upplever det 
enklare och rättvisare när de brukar Rambokommunernas återvinningscentraler. 
 
Passersystemet ger endast fritt tillträde till återvinningscentralen under de fria besöken för 
privatpersoner som tecknat avfallsabonnemang. Idag har återvinningscentralen många besökare från 
andra kommuner och företag som lämnar avfall, utan att betala för sig. Denna kostnad belastar 
kommunernas renhållningskollektiv. Servicen kommer dock att finnas kvar även för dessa och de 
ska fortsatt ha möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift. Det finns möjlighet att betala via 
återvinningscentralkort eller Swish. 
 
Exempel på fria besök/år från andra kommuner, dom har i genomsnitt cirka fem besök per 
hushåll/år i realiteten. 

• Vänersborg har 4 fria besök och därefter kostar varje besök 50 kronor  
• Ale Kommun har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 200 kronor 
• Strömstad har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 100 kronor 
• Uddevalla har 10 fria besök och därefter kostar varje besök 204 kronor 
• Orust har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 313 kronor 
• Laholm har 12 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 
• Halmstad har 15 fria besök och därefter kostar varje besök 250 kronor 

 
För Rambos kunder föreslås 12 fria besök för villor och fritidshus och 8 fria besök för lägenheter, 
därefter föreslås besöken kosta varje besök 200 kronor. 
 
Passagekontrollen för privatpersoner med avfallsabonnemang sker via deras körkort. Övriga och 
företagare får ett passerkort.  
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Forts. KSTU § 59 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Intäkterna kommer att öka då övriga besökare samt företagen kommer att få betala för att få lämna 
sitt avfall. 

Organisation och personal 
Berör Rambo AB enbart. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-07-28 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att på kommunens återvinningscentraler, under förutsättning att 
respektive ägarkommuns kommunfullmäktige fattar likalydande beslut om ett begränsat antal fria 
besök:  

- införa 12 fria besök årligen för villor och fritidshus samt 8 fria besök för 
lägenheter  

- införa 6 fria besök för dödsbon 
- införa en kostnad om 200 kr/besök efter att de fria besöken förbrukats 

  
Kommunfullmäktige beslutar att detta skrivs in i ordinarie renhållningstaxan för 2023. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 60  Dnr 2022/000738 

Renhållningstaxa 2023 

Sammanfattning 

Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret. 

Beskrivning av ärendet 

 
Förändringar och tillägg till denna taxa är gulmarkerade och vid höjda avgifter är dagens avgifter 
rödmarkerade. 
 
Taxan som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, avseende det nya insamlingssystemet, som 
gäller från 2019 har årligen justerats med index. Taxan behöver nu revideras dels på grund av att 
utsortering av matavfall kommer att bli obligatoriskt och eftersom abonnemang med blandat mat- 
och restavfall inte längre blir valbart för hushållen. Det har också tillkommit nya tjänster som ingår 
i det kommunala ansvaret.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD och årligen fr.o.m. 1 januari med 
oktober 2021 som basmånad. 
 
Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.  
 
Grundavgiften finansierar kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera inlämnat bygg- och rivningsavfall från privathushållen.  
 
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall, kärlkostnader för privathushållen samt andra kostnader som insamlingen av det kommunala 
avfallet genererar. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
 
Avgifterna för slamtömning regleras enligt avfallsindex A12:3MD. Då index för insamling av avfall 
(A12:1MD) skiljer sig markant från index för slamtömning (A12:3MD) bör de olika tjänsterna 
regleras med två separata index. Risken är stor att man inte får täckning för egna kostnadsökningar. 
 
Returpapper/tidningar som från och med 1 januari 2022 är kommunalt avfall läggs från och med 
2023-01-01 in i taxan. Flerbostadshus och verksamheter kan beställa hämtning i kärl mot avgift 
enligt bifogat taxedokument. En- och tvåbostadshus hänvisas till insamlingssystem som återfinns på 
återvinningsstationerna.  
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Forts. KSTU § 60 

Framkörningsavgift (bomavgift) när man inte har kunnat utföra tömning av enskilt avlopp trots 
aviseringsbrev, föreslås höjas från 488 kr – 700 kr. Det har skett en ökning av fastighetsägare (115 
st, 2021) som har satt i system att hellre betala en framkörningsavgift då den är billigare än en 
ordinarie tömning. En bomkörning ger en negativ miljöpåverkan och bör undvikas. Enligt 
Avfallsföreskrifterna ska ett enskilt avlopp (med toalett kopplad) tömmas minst en gång per år.  
 
Bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid egen renovering blir ett kommunalt ansvar 2023-01-
01. Bygg- och rivningsavfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet faller inte under det 
kommunala ansvaret. Privatpersoner med avfallsabonnemang kan lämna bygg- och rivningsavfall 
avgiftsfritt på återvinningscentralen, inom ramen för de fria besöken. Privathushåll kan beställa 
hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten mot avgift enligt bifogat taxedokument. 
 
Kyl och frys lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling 
täcks av taxans grundavgift. Kyl och frys kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift 
enligt förslag i bifogat taxedokument. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Med föreslagna justeringar samt införande av det nya insamlingssystemet har budgeterats med ett 
underskott på 800 tkr. Det ackumulerade överskottet beräknas till 1,1 mnkr vid 2023 års slut.  
 
Utöver föreslagna höjningar kommer samtliga avgifter i renhållningstaxan att justeras med 
avfallsindex.  

Organisation och personal 
Berör Rambo AB enbart. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-08-03 
Förslag till justering Renhållningstaxor 2023 
Förslag till justering Renhållningstaxor 2023 med jämförelse. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att:  
- Anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2018-

12-13 inför nytt insamlingssystem och som kommer att börja gälla från 1 januari 2023.  
- Anta föreslagna justeringar daterade 2022-09-20 i den renhållningstaxan som antogs 2021-

11-11 inför 2022 och som gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem är infört i hela 
kommunen.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSTU § 61 

 
Information 

- Ärendeavverkning markförvaltning 
Samhällsbyggnadschefen informerar om antal pågående och ännu ej fördelade ärenden. 
 

- Fastighetsunderhåll 
Drift- och projektchef informerar om slutförda och pågående fastighetsunderhåll. 
 

- Sjöbod 
Mark- och exploateringsingenjör informerar ett pågående ärende om önskan om 
villkorsändring för sjöbod utifrån ett beviljat bygglov. 

 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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