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 § 12 Dnr HGN 2021/0086 
 
 

Månadsrapport jan-feb 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Avdelningschefen för Ekonomi och administration ger en kort muntlig 

redovisning kring status avseende driftekonomin under perioden januari 

till och med februari 2022.  

 

Redovisningen färdigställs till och behandlas av hamn- och gatunämnden 

den 21 mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 13 Dnr HGN 2020/0416 
 
 

Förstudie Hästbro över Himleån vid 
Kvarnagården 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. godkänna framtagen Förstudie Hästbro över Himleån vid 

Kvarnagården, 

2. översända förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kvarnagårdens ridverksamhet kommer att behöva en bro för att kunna 

komma åt sin arrenderade mark på östra sidan av Himleån.  

 

Förstudiens mål är att hitta en lösning för Kvarnagårdens ridverksamhet 

och deras behov av en snabb, enkel och säker väg att leda hästarna från 

stallet till rasthagarna öster om Himleån inom fastighet Trönninge 11:2. 

Förstudien kommer att vara underlag inför beslut avseende anläggande av 

gång- och hästbro över Himleån samt avsättning av investerings- och 

driftmedel. 

 

Syftet med förstudien är att utreda möjliga och lämpliga placeringar och 

konstruktionstyper för en bro över Himleån som ska fungera för gående 

samt för hästar och leveranser med fyrhjuling till hagen.  

 

Det känsliga naturområdet kring Himleån och den meandrande åfåran 

samt beräknat högsta högvatten har varit förutsättningar för placeringen 

och konstruktionen av bron. Ridverksamhetens behov har varit 

dimensionerande för bron. 

 

Beslutsunderlag 
Förstudie Hästbro över Himleån vid Kvarnagården. 

 

Övervägande 
I den inledande fasen av förstudien har fyra olika brolägen utvärderats. 

Några viktiga kriterier för bedömning av lämpligheten har varit 

terrängformation, påverkan på den känsliga naturmiljön i området, samt 

brons totallängd för att undvika dämning vid extrema vattennivåer. 

Alternativa konstruktioner och kostnader för de olika alternativen 

utvärderas.  
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I förstudien föreslås en bro av typen Knislingebro, en fackverksbro i stål, 

där brostöden kommer att placeras utanför högsta högvattenläget för 100-

års regn. Bron kan spänna hela längden, cirka 40 meter, i ett spann vilket är 

positivt då mellanstöd som kan påverka Himleåns flöden bör undvikas. 

Som alternativ kan en hängverksbro i trä uppföras. 

 

I arbetet med gestaltningen av hästbron och dess olika element har 

utgångspunkten varit att minimera påverkan på den känsliga naturmiljön 

runt Himleån. God trygghet och säkerhet för hästar, ryttare och andra som 

passerar över bron är också viktiga utgångspunkter. Ridverksamhetens 

behovsunderlag har utgjort grunden för utformningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 14 Dnr HGN 2020/0365 
 
 

Förstudie Östergatan 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende arbetet med 

framtagande av förstudien för Östergatan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 15 Dnr HGN 2016/0088 
 
 

Yttrande över granskningshandling för 
detaljplan för Bua 4:94 m fl (Bua hamnplan) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. tillstyrka granskningshandling för detaljplan för Bua 4:94 m fl, förutsatt 

att: 

- planbeskrivningens avsnitt om dagvatten förtydligas, 

- Kattegattledens funktion och sträckning säkerställs genom eller 

förbi planområdet, 

- utfartsförbud införs längs större delen av Arakullevägen och 

Båtafjordsvägen, 

- kommunens kostnader för genomförandet säkras i särskild budget 

innan detaljplanen vinner laga kraft, 

2. översända yttrandet och övervägandet till byggnadsnämnden för vidare 

hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning med bostäder och 

centrumändamål samt utveckla rekreationsmöjligheterna inom området. 

Avsikten är att placera huskropparna så att sikten mot havet bibehålls och 

det går att passera genom området. Det ska också vara möjligt att röra sig 

från Arakullevägen mot den park med lek och rekreation som tillskapas 

närmast hamnen. På respektive sidor av denna park möjliggörs för 

centrumfunktioner som till exempel restaurangverksamhet. Befintlig 

busshållplats vid Buavägen ingår i föreslagen torgyta. 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta, 2016-02-04, reviderad 2022-01-18. 

Planbeskrivning, 2016-02-04, reviderad 2022-01-18. 

 

Övervägande 
Förvaltningen har medverkat i planarbetet med tillhörande förprojektering 

och framförda synpunkter har i stort beaktats. Det finns dock några 

återstående frågor som behöver lösas i det fortsatta planarbetet. 

 

Grönstruktur och dagvatten 

Dagvattnet från bostadskvarteren ska enligt planförslaget fördröjas, dels på 

kvartersmark, dels på allmän plats, genom ett underjordiskt magasin. I 

planförslaget föreslås även svackdiken i parken. Avsnittet bör bearbetas så 

att det framgår att avvattning/fördröjning ordnas genom grunda 
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dikesanvisningar längs gångvägar, inte svackdiken, samt andra lågt 

liggande ytor och ett underjordiskt magasin. Magasinet bör placeras under 

gångytor för att möjliggöra en fri placering av träd, eftersom träd och 

magasin inte kan placeras intill varandra.  

 

Planbeskrivningen behöver också ses över vad gäller resonemang om att 

toalett i parken möjliggörs. Texten bör förtydligas eller tas bort eftersom det 

inte finns några planer på att anordna en toalett i parken i närtid. Däremot 

kommer eventuella framtida planer på en toalett ändå att vara 

genomförbara, eftersom marken planläggs som allmän plats/park. 

 

Trafik och hållbart resande 

Planförslaget bedöms påverka Kattegattledens sträckning eftersom en 

cykelförbindelse i norra delen av planområdet försvinner. En alternativ 

sträckning för leden skulle kunna ordnas genom att nyttja planerad 

gångväg genom parken i östvästlig riktning, intill lekplatsen. Detta kräver 

dock en standardhöjning av gångvägen så att den kan fungera för 

cykeltrafik (3 m bredd), vilket ger en ökad kostnad. Särskild vägvisning 

behövs också. 

 

Öster om detaljplanens norra spets finns en smal yta som är planlagd som 

gata. Det är otydligt vad den är avsedd för. Om ytan är tänkt att vara 

körbana är det inte lämpligt med kommunalt huvudmannaskap, eftersom 

den ligger precis intill en gata med enskilt huvudmannaskap. 

 

Strax norr om föreslagen torgyta, väster om yta med C-användning, finns 

en yta som är planlagd som ett brett gatuområde. Vad området ska 

användas till är otydligt. Om avsikten är att ordna angöring för bil och 

leveranser till fastigheten behöver det säkerställas att användningen inte 

kommer i konflikt med oskyddade trafikanters rörelser i området. 

 

Det bör också säkerställas att bilparkering inte sker med backrörelse ut i 

gata och över trottoar. Det är även viktigt att det inte blir fler utfarter än 

nödvändigt; därför föreslås utfartsförbud längs större delen av 

Arakullevägen och Båtafjordsvägen. 

 

Genomförande 

Vid detaljplanens genomförande bör projektering och utbyggnad av 

kvartersmark ske samordnat och parallellt i tid så att exempelvis det 

planerade skyfallsstråket och Arakullevägen utformas på ett optimalt sätt.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 16 Dnr HGN 2022/0033 
 
 

Yttrande över remiss för Program för 
Räddningstjänst med tillhörande delplaner vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. tillstyrka program för räddningstjänst med tillhörande delplaner under 

förutsättning att synpunkter under övervägande beaktas i det fortsatta 

arbetet med remissunderlaget, 

2. översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen Hallands län har låtit ta fram ett program för räddningstjänst 

med tillhörande delplaner vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Framtagande 

av programmet är en följd av Strålsäkerhetsmyndighetens rapport från 

2017 avseende översyn av beredskapszoner samt regeringens förordning 

(2003:789). Enligt förordningen (2003:789) är länsstyrelsen skyldig att ta 

fram ett program för räddningstjänst. Program för räddningstjänst utgör en 

regional plan. På nationell nivå finns en Nationell beredskapsplan för 

hantering av kärnteknisk olycka som Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) ansvarar för. 

 

Länsstyrelsen har skickat remissen för program för räddningstjänst till ett 

antal berörda aktörer däribland Varbergs kommun. Kommunstyrelsen har, 

genom kommunkansliet, skickat ut remissen till samtliga nämnder och 

bolag i Varbergs kommun för inhämtande av yttrande. Kommunkansliet 

önskar få in yttrande från nämnder och bolag senast 1 april 2022.   

 

Beslutsunderlag 
Remiss – Program för räddningstjänst (huvudplan) med tillhörande sju 

delplaner.  

Missiv daterat 2021-12-20. 

 

Övervägande 
Länsstyrelsens program är en sammanställning av olika förutsättningar för 

att klara en situation där utsläpp av radioaktiva ämnen behöver hanteras. 

 

I följande finns ett antal noteringar där remissunderlaget kan behöva 

förtydligas och kompletteras innan fastställande av programmet sker: 
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- Organisationen för sanering tydliggjord i remissunderlaget men 

oklart om finansiering av olika åtgärder ligger på länsstyrelsen eller 

de identifierade aktörer som nämns i underlagen. 

- Remissunderlaget pekar på att de resurser som behöver tas i 

anspråk för att hantera en sanering är de resurser som finns i 

samhället och som kommer behöva upphandlas i enlighet med LOU. 

Oklart om det är tänkt att upphandlas enligt LOU när det är akut 

läge för sanering eller om detta avses göras som ett förberedande 

arbete. Vem som svarar för finansieringen av de olika 

saneringsåtgärderna behöver sannolikt också förtydligas. (Avser 

delplan sanering) 

- Efter utförd sanering skall återställning ske. Vem ansvarar? Vem 

finansierar? (Avser delplan sanering) 

- Det kommunala ansvaret behöver förtydligas avseende om det avser 

kommunens geografiska område eller om det endast avser 

kommunal mark inom kommunens geografiska område. (Avser 

delplan Sanering) 

- Inrättande av fältplatser, logistikcenter (LogC), utrymningsplatser 

respektive mottagningsplatser åligger länsstyrelsen medan skyltning 

och vägvisning till dessa platser uppfattas ligga på ansvarig 

väghållare. Här kan det möjligen vara flera olika parter som är 

ansvarig väghållare såsom till exempel staten, kommunerna eller 

enskild väghållning. Samordningsansvaret för att erhålla enhetlig 

skyltning och vägvisning mellan olika väghållare kan behöva 

förtydligas.  

- Förtydligande avseende ansvar och finansiering av vägvisning och 

skyltning samt omledning kan behöva göras. (Avser delplan 

utrymning) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 17 Dnr HGN 2022/0007 
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Hamn- och gatuförvaltningen informerar arbetsutskottet om följande 

punkter: 

 

a) Kommunens krisberedskap 

Förvaltningschefen ger en kort lägesrapport avseende kommunens 

krisberedskap med bland annat frågor gällande eventuellt 

flyktingmottagande, säkerställande av energiförsörjning, varor och 

förnödenheter samt cyberattacker med anledning av det nuvarande 

världsläge. 

 

b) Projektkalendern  

Projektkalendern planeras att presenteras som informationsärende till 

hamn- och gatunämnden den 21 mars 2022. 

 

c) Trafik under byggtiden 

Information avseende projektet Trafik under byggtiden planeras att ges 

till hamn- och gatunämnden den 21 mars 2022. 

 

d) Elsparkcyklar och elcyklar 

Information avseende elsparkcyklar och elcyklar planeras att ges till 

hamn- och gatunämnden den 21 mars 2022. 

 

e) Regional cykelplan, kommunens cykelplan och pågående cykelprojekt 

Information avseende regional cykelplan, kommunens cykelplan och 

pågående cykelprojekt planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 

21 mars 2022. 

 

f) Riktlinjer för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder 

Information avseende riktlinjer för ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder planeras att ges till hamn- och gatunämnden 

den 21 mars 2022. 

 

g) Stadshus C – PM för bevarande av träd 

Information avseende PM för bevarande av träd vid Stadshus C 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 21 mars 2022. 
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h) Briggen – platsskapande insatser och attraktiv byggtid 

Information avseende platsskapande insatser och attraktiv byggtid vid 

Briggen planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 21 mars 2022. 

 

i) Arbetet med stadsnära skogar 

En lägesrapport avseende arbetet med stadsnära skogar planeras att ges 

till hamn- och gatunämnden den 21 mars 2022. 

 

j) Erosionsskydd Apelviken 

Återkoppling avseende erosionsskyddet i Apelviken planeras att ges till 

hamn- och gatunämnden den 21 mars 2022. 

 

k) Torghandel – ytor årsplats 

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbete kring frågan 

som uppkommit avseende hantering av ytor för torghandlare med 

årsplatser. 

 

l) Träslövsläge – utveckling badplats och utökning sjöbodar 

Förvaltningschefen ger en kort återkoppling avseende förvaltningens 

arbete med frågan om utveckling av badplatsen samt utökning av 

sjöbodar i Träslövsläge. 

 

m) Avgiftslättnad uteserveringar 

Förvaltningschefen påminner hamn- och gatunämnden att ha 

beredskap för att budgetanpassningar behöver ske utifall att nämnden 

inte kompenseras för uteblivna intäkter med anledning av beslutad 

avgiftslättnad för uteserveringar första halvåret 2022.  

 

n) Datum att notera under året 

Förvaltningschefen ger en förhandsvisning om följande viktiga datumen 

under år 2022: 

 Workshop avseende framtagande av ny översiktsplan med bland 

annat hamn- och gatunämndens presidium, måndag 7 mars 2022, 

klockan 13.00-16.00.  

 Presidiemöte avseende Platsarna och spårområden (samt eventuell 

Tågängen) mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och hamn- och 

gatunämnden, tisdag 15 mars 2022, klockan 10.00-10.30. 

 Presidiemöte avseende Förstudie Östergatan (Göingeby med flera) 

mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och hamn- och 

gatunämnden, mars 2022. 

 Boksluts- och planeringsdag, fredag 18 mars 2022, klockan 08.15-

17.00.  
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 Dialogsamtal avseende Farehamnen mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Hallands Hamnar Varberg AB samt hamn- och 

gatunämndens presidier, tisdag 5 april 2022.  

 Rundtur Hamn- och gatunämnden 2022 för att få möjlighet att 

besöka platser för planerade och pågående projekt, måndag 2 maj 

2022, klockan 08.15-17.00.  

 Dialogsamtal med verksamhetsfokus mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium, tisdag 3 maj 

2022.  

 Dialogsamtal avseende Farehamnen mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Hallands Hamnar Varberg AB samt hamn- och 

gatunämndens presidier, tisdag 6 september 2022.  

 Dialogsamtal med personalfokus mellan kommunstyrelsens 

personalutskott och hamn- och gatunämndens presidium, torsdag 8 

september 2022.  

 Dialogsamtal med ekonomifokus mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium, onsdag 14 

september 2022.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 18 Dnr HGN 2022/0010 
 
 

Övriga ärenden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsutskottet behandlade följande övriga ärenden: 

 

a) Taxan för upplåtelse av offentlig plats – organiserad och 

avgiftsbelagd motionsutövning 

 

Karl-Johan Wiktorp (L) ställer frågan hur taxan för upplåtelse av 

offentlig plats avseende organiserad och avgiftsbelagd motionsutövning 

hanteras av förvaltningen med anledning av den medialt uppkomna 

frågan kring hanteringen. 

 

Förvaltningschefen ger en lägesrapport avseende ärendet samt 

förtydligar bakgrunden och innehållet i taxan för upplåtelse av offentlig 

plats avseende organiserad och avgiftsbelagd motionsutövning. 

 

Karl-Johan Wiktorp (L) föreslår att han återkommer till hamn- och 

gatunämnden samt förvaltningen med ett förslag på hantering avseende 

ett eventuellt förtydligande av taxan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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