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Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 14.05-14.15 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), 

ordförande  
Christofer Bergenblock (C), första 
vice ordförande  
Jana Nilsson (S), andra vice 
ordförande  
Hanna Netterberg (M)  
Erland Linjer (M)  
Lena Språng (C)  
Tobias Carlsson (L)  
Morgan Börjesson (KD)  
Turid Ravlo-Svensson (S)  
Linda Berggren (S)  
Kent Norberg (S)  
Erik Hellsborn (SD)  
 

Tjänstgörande ersättare 

Katarina Eiderbrant (S) som ersättare 

för Jeanette Qvist (S) 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Peter Sjöholm (M) 

Micael Åkesson (M) 

Christian Persson (C) 

Cecilia Rönn (L) 

Lars-Åke Sundberg (V) 

Andreas Havasi (SD) 

 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 

Sofie Verdin, kommunsekreterare 

Utses att justera Kent Norberg (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 38-40 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Kent Norberg (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 38 Dnr KS 2020/0208 

 

Utvecklande av talan i mål F 1363-21 angående 

omprövning av tomträttsavgäld för fastigheten 

Sanatoriet 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

 

1. ställa sig bakom överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål 

F 1379-20 samt att till Mark- och miljööverdomstolen översända 

beslutsunderlaget utvecklande av talan daterat 3 mars 2021 

2. paragrafen justeras omedelbart. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har upplåtit fastigheten Sanatoriet 2 med tomträtt med 

tjugoåriga avgäldsperioder. Den nuvarande avgäldsperioden löper till och 

med den 31 mars 2021. Tomträttshavare är Katarina Grände och Anders 

Grände. Fastigheten får enligt tomträttsavtalet användas för kontor och 

bostad.  

 

Sedan någon överenskommelse om ny tomträttsavgäld med tomträttshaven 

inte nåtts inom utsatt tid har kommunen genom stämning hos Vänersborgs 

tingsrätt, mark- och miljödomstolen begärt omprövning av avgälden för 

perioden den 1 april 2021 till den 31 mars 2041 och bland annat yrkat att 

avgälden ska uppgå till 71 500 kronor årligen.  

 

Mark- och miljödomstolen har i dom den 14 januari 2021 fastställt 

tomträttsavgälden för fastigheten till 44 000 kronor per år.  

 

Domen har den 2 februari 2021 överklagats till Svea Hovrätt, Mark – och 

miljööverdomstolen. Begäran om anstånd med att inkomma med skäl för 

prövningstillstånd samt utvecklande av talan har begärts och beviljats till 31 

mars 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 mars 2021.  

Utvecklande av talan i mål F 1363-21, 3 mars 2021.  

Överklagande av mark-och miljödomstolens dom i mål F 1397-20, 2 

februari 2021.  

Mark- och miljödomstolens dom i mål F 1397-20, 14 januari 2021.  
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Övervägande 
Av jordabalken framgår att tomträtt är en nyttjanderätt till fastighet under 

obestämd tid för visst ändamål mot årlig avgäld i pengar. Avgälden ska 

bestämmas på grundval av det värde marken äger vid tiden för omprövning 

för avgälden. Tomträttsavgälden ska motsvara en skälig ränta på 

markvärdet.  

 

Kommunen har vid mark- och miljödomstolen yrkat att avgälden för 

fastigheten Sanatoriet 2 i Varbergs kommun ska bestämmas till 71 500 

kronor årligen för den tjugoåriga avgäldsperiod som börjar den 1 april 2021. 

Yrkandet har baserats på ett avgäldsunderlag (markvärdutlåtande) om 2 

200 000 kronor och en avgäldsränta om 3,25 procent inklusive ett tillägg 

för den så kallade triangeleffekten.  

 

Mark- och miljödomstolen har, med tillämpning av en avgäldsränta om 2,0 

procent inklusive triangeleffekten, fastställt skälig avgäld för aktuell 

fastighet till 44 000 kronor.  

 

Sedan lång tid föreligger en fast praxis att skälig avgäldsränta inte 

understiger 3,0 procent för tioåriga avgäldsperioder. I det aktuella målet 

uppgår avgäldsperioden till 20 år. En längre avgäldsperiod motiverar en 

högre avgäldsränta för att vara skälig med hänsyn till den värdeökning som 

antas äga rum under kommande avgäldsperioden. Genom att lägga en lägre 

räntesats till grund för yrkad avgäld utgör mark- och miljödomstolens 

rättstillämpning ett uppenbart avsteg från denna praxis och innebär en 

felaktig rättstillämpning. 

 

Vid fastställande av avgälden för aktuell fastighet har mark- och 

miljödomstolen frångått praxis beträffande avgäldsräntan storlek. Med 

hänsyn till detta är det påkallat att Mark- och miljööverdomstolen 

klarlägger dels vilken nivå som ska anses vara en skälig avgäldsränta, dels 

de utgångspunkter som ska gälla i fråga om bestämning av avgäldsräntan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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 § 39 Dnr KS 2020/0215 

 

Utvecklande av talan i mål F 1294-21 angående 

omprövning av tomträttsavgäld för fastigheten 

Sanatoriet 9 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

 

1. ställa sig bakom överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål 

F 1402-20 till Mark- och miljööverdomstolen samt att till Mark- och 

miljööverdomstolen översända beslutsunderlaget utvecklande av talan 

daterat 9 mars 2021 

2. paragrafen justeras omedelbart. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har upplåtit fastigheten Sanatoriet 9 med tomträtt med 

tjugoåriga avgäldsperioder. Den nuvarande avgäldsperioden löper till och 

med den 31 mars 2021. Tomträttshavare är BÅW Fastigheter AB. 

Fastigheten får enligt tomträttsavtalet användas för rehabilitering, vård, 

kurboende och kontor. 

 

Sedan någon överenskommelse om ny tomträttsavgäld med tomträttshaven 

inte nåtts inom utsatt tid har kommunen genom stämning hos Vänersborgs 

tingsrätt, mark- och miljödomstolen begärt omprövning av avgälden för 

perioden den 1 april 2021 till den 31 mars 2041 och bland annat yrkat att 

avgälden ska uppgå till 45 500 kronor årligen.  

 

Mark- och miljödomstolen har i dom den 14 januari 2021 fastställt 

tomträttsavgälden för fastigheten till 32 375 kronor per år.  

 

Domen har den 2 februari 2021 av kommunen överklagats till Svea Hovrätt, 

Mark – och miljööverdomstolen. Begäran om anstånd med att inkomma 

med skäl för prövningstillstånd samt utvecklande av talan har begärts och 

beviljats till 31 mars 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 mars 2021.  

Utvecklande av talan i mål F 1249-21, 9 mars 2021.  

Överklagande av mark-och miljödomstolens dom i mål F 1402-20, 1 

februari 2021.  

Mark- och miljödomstolens dom i mål F 1402-20, 14 januari 2021.  
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Övervägande 
Av jordabalken framgår att tomträtt är en nyttjanderätt till fastighet under 

obestämd tid för visst ändamål mot årlig avgäld i pengar. Avgälden ska 

bestämmas på grundval av det värde marken äger vid tiden för omprövning 

för avgälden. Tomträttsavgälden ska motsvara en skälig ränta på 

markvärdet.  

 

Kommunen har vid mark- och miljödomstolen yrkat att avgälden för 

fastigheten Sanatoriet 9 i Varbergs kommun ska bestämmas till 45 500 

kronor årligen för den tjugoåriga avgäldsperiod som börjar den 1 april 2021. 

Yrkandet har baserats på ett avgäldsunderlag (markvärdutlåtande) om 

1 400 000 kronor och en avgäldsränta om 3,25 procent med ett tillägg för 

den så kallade triangeleffekten.  

 

Mark- och miljödomstolen har fastställt avgälden för aktuell fastighet till 32 

375 kronor, en avgäld som motparten medgett (befintlig avgäld 

multiplicerat med 1,85), men konstaterar även att det inte kan komma 

ifråga att tillämpa en högre avgäldsränta än den motparten vitsordat, det 

vill säga 2 procent.  

 

Sedan lång tid föreligger en fast praxis att skälig avgäldsränta inte 

understiger 3,0 procent för tioåriga avgäldsperioder. I det aktuella målet 

uppgår avgäldsperioden till 20 år. En längre avgäldsperiod motiverar en 

högre avgäldsränta för att vara skälig med hänsyn till den värdeökning som 

antas äga rum under kommande avgäldsperioden. Genom att lägga en lägre 

räntesats till grund för yrkad avgäld utgör mark- och miljödomstolens 

rättstillämpning ett uppenbart avsteg från denna praxis och innebär en 

felaktig rättstillämpning. 

 

Vid fastställande av avgälden för aktuell fastighet har mark- och 

miljödomstolen frångått praxis beträffande avgäldsräntans storlek. Med 

hänsyn till detta är det påkallat att Mark- och miljööverdomstolen 

klarlägger dels vilken nivå som ska anses vara en skälig avgäldsränta, dels 

de utgångspunkter som ska gälla i fråga om bestämning av avgäldsräntan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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 § 40 Dnr KS 2020/0443 
 

Avgränsningssamråd inför etablering av 
havsbaserad vindkraft i Kattegatt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. översända yttrande daterat 3 mars 2021 till Vattenfall Vindkraft AB som 

svar från Varbergs kommun 
2. paragrafen justeras omedelbart. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Vattenfall AB planerar att ansöka om nödvändiga tillstånd för anläggande 
och drift av en havsbaserad vindkraftspark cirka 25 kilometer utanför 
Falkenbergs kust. Den planerade vindkraftparken ligger i Sveriges 
ekonomiska zon och har fått namnet Kattegatt Syd. Landfäste och 
markkabelkorridor planeras i anslutning till eller på Väröhalvön. Ett flertal 
alternativ utreds för närvarande. 
 
Samrådet är ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. 
Inom ramen för samrådet är det möjligt att lämna synpunkter på 
verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter 
som verksamheten kan antas medföra samt innehåll och utformning av 
kommande miljökonsekvensbeskrivningar. Projektet antas medföra risk för 
betydande miljöpåverkan och något undersökningssamråd har därför inte 
hållits. 
 
Samrådet avser vindkraftparken som helhet, inklusive sjökablar, landfästen 
och nedgrävda markkablar som behövs för att överföra den producerade 
elen till transmissionsnätet på land. 
 
Etablering och drift av vindkraftsparken med tillhörande infrastruktur 
kommer att kräva ett flertal tillstånd. Samrådet genomförs gemensamt och 
samlat inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för i huvudsak 
följande tillstånd: 
 

• Tillstånd till etablering av vindkraftparken i Sveriges ekonomiska zon 
enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekonomisk zon 

• Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till åtgärd som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön inom ett s.k. Natura 2000-område 

• Tillstånd till utläggning av internkabelnät respektive exportkabel enligt 
lag (1966:314) om kontinentalsockeln 

• Tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för nedläggande av 
exportkabel innanför Sveriges territorialgräns (tillståndsansökan kan 
även komma att omfatta frivilligt tillstånd till åtgärder på land enligt 9. 
kap. miljöbalken.) 

• Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) 
 
Vattenfall AB informerade kommunstyrelsens arbetsutskott om projektet 
vid sammanträde 16 februari 2021.  
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Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 28 februari 2021.  
Yttrande - Avgränsningssamråd inför etablering av havsbaserad vindkraft i 
Kattegatt, 3 mars 2021.  
Kattegatt Syd - Underlag för avgränsningssamråd inför etablering av 
havsbaserad vindkraft i Kattegatt, 5 januari 2021.   
 

Övervägande 
Kommunen yttrar sig om de miljöeffekter som kan förväntas av projektet. 
Kommunen understryker att flera av de miljöaspekter som tas upp i 
samrådsunderlaget behöver analyseras och konsekvensbedömmas i en 
kommande miljökonsekvensbeskrivning, MKB.  
 
Kommunen lämnar synpunkter avseende hur kommunens 
översiktsplanering förhåller sig till projektet. Här betonas bland annat att 
kommunen inte ser positivt på inskränkningar i kommunens möjligheter 
att utreda en lämplig och hållbar lokalisering av den kommande 
samhällsutvecklingen på Väröhalvön, vilket projektets markkabelkorridorer 
eventuellt riskerar att leda till.  
 
Kommunen lämnar också synpunkter i egenskap som fastighetsägare på 
Väröhalvön och kommenterar här att markkabelförbandens påverkan på 
jordbruket behöver klargöras. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Vattenfall Vindkraft AB 

Samhällsutvecklingskontoret 
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