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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 8-9 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande 

Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande 

Jana Nilsson (S), andra vice ordförande 

Tobias Carlsson (C) 

 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 

Jeanette Larsson, avdelningschef 

Josefin Winnfors, kanslichef 

Marie Månsson, VA-planerare  

Sofie Verdin, kommunsekreterare 

Utses att justera Jana Nilsson (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 197-199 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Jana Nilsson (S)   
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 § 197 Dnr KS 2017/0588 

 

Markanvisningsplan för bostäder 2021-2025 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. anta Markanvisningsplan för bostäder 2021–2025 

2. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att undersöka 

förutsättningarna för markanvisning av tomter för villor/flerbostadshus 

i Karl Gustav inför antagande av markanvisningsplan 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) föreslår att ge kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att undersöka förutsättningarna för markanvisning av tomter för 

villor/flerbostadshus i Karl Gustav inför antagande av markanvisningsplan 

2022. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Christofer Bergenblocks 

(C) förslag och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 
I kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner samt i 

bebyggelsestrategi och utbyggnadsplan finns utpekade större 

utbyggnadsområden för framtida bostadsbyggnation. I förtätningsstrategin 

pekas också ett antal strategier för utbyggnaden av staden ut. I det nyligen 

framtagna stadsbyggnadsprogrammet har fördjupade studier gjorts av 

förutsättningarna för förtätning av bebyggelsemiljöerna i staden. 

 

Markanvisningsplanen redovisar kommunalt ägda områden som efter en 

första översiktlig beredning har bedömts som lämpliga för exploatering och 

föreslår en fördelning över tid för dessa områden. Avsikten är att 

dokumentet ska utgöra en transparent beskrivning för externa intressenter 

om vilka kommunala markområden som är prioriterade för framtida 

utbyggnad och samtidigt underlätta den egna prioriteringen inom den 

kommunala organisationen. 

 

De områden som redovisas i markanvisningsplanen följer kommunens 

exploateringsprocess, vilket innebär att kommunstyrelsen först tar beslut 

om att inleda förstudie, och därefter, efter redovisad förstudie beslutar om 

eventuell fortsatt process och ansökan om planbesked. När ansökan om 

planbesked gjorts går projektet in i den ordinarie planprocessen. 
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Dokumentet ska vara ett aktuellt underlag för arbetet med kommunala 

markanvisningar och uppdateras kontinuerligt. Revideringar görs på 

årsbasis. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 23 mars 2021, § 

114, samt 20 april 2021, § 167, med hänvisning till att förslaget skulle 

förtydligas. Utöver redaktionella ändringar har område 7, Getakärr 5:1, 

tagits bort och förtydliganden har gjorts i handlingen avseende avgränsning 

av område 3, del av Getakärr 6:44 vid Brearedsvägen, utbyggnadsordning 

för område 6, Tvååker 14:48, Stenenområdet samt fysiska förutsättningar 

för område 16, del av Skällinge 1:2. Vidare har förtydliganden gjorts om hur 

kommunen avser jobba med dubbel markanvisning. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 20 april 2021. 

Markanvisningsplan för bostäder 2021–2025. 

Markanvisningsplan för bostäder antagen 27 november 2018.  

 

Övervägande 
Markanvisningsplanen innebär en ökad ambitionsnivå och tydligare fokus 

på att genomföra projekt på kommunalt ägd mark, vilket medför ökade 

möjligheter att styra bostadsproduktionen mot både volym samt 

hållbarhetsmål. Genom att kommunen genomför fler markanvisningar kan 

fler byggherrar ges möjlighet att bidra till utvecklingen av bostäder i 

Varbergs kommun vilket bedöms positivt med avseende på konkurrens 

samt möjligheten att få variation i bostadsbyggandet. 

 

Detta är en årlig uppdatering av markanvisningsplanen, och förslaget 

innebär vissa tidsförskjutningar och revideringar av tidigare projekt. Två 

områden som ingår i Markanvisningsplan för bostäder 2019–2023 utgår, 

det är område 2 invid Galgbergsgatan samt område 10 invid 

Nyhemsgatan/Västkustvägen. Vidare innebär förslaget att ett område invid 

Släntstigen/Stenvägen tillkommer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 198 Dnr KS 2020/0557 

 

Svar på samråd - Vattenmyndigheternas samråd 

för vattenförvaltning i Västerhavets 

vattendistrikt gällande förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-

2027 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

1. att Varbergs kommun begär att regeringen med hänvisning till 6 kap. 4 

§ 3 p vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ges möjlighet att 

pröva förslaget till åtgärdsprogram eftersom det avviker allvarligt från 

bestämmelserna i förordningen.  

 

Kommunen menar att förslaget till åtgärdsprogram inte uppfyller 6 kap. 

6 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) vad gäller de krav på 

analys som framgår av förordningen. De ekonomiska och de 

miljömässiga konsekvenserna belyses inte i enlighet med förordningens 

krav, vilket är att betrakta som en allvarlig avvikelse. 

 

Vidare menar kommunen att förlaget strider mot 5 kap. 9 § andra 

stycket miljöbalken (1998:808) genom att uppgifter om hur 

förbättrande åtgärder ska fördelas mellan verksamheter som påverkar 

miljön saknas liksom vilka kommuner som specifikt ska vidta 

åtgärderna samt genom att det saknas analys av programmets 

konsekvenser och finansiering för verksamheterna i Varbergs kommun 

och för kommunen.  

 

2. att i samrådsskedet lämna svar i enlighet med ifylld enkät från 

Vattenmyndigheten daterad 20 april 2021 med följande tillägg under 

punkten 7.2 Övriga synpunkter: 

 

I förslag till åtgärdsprogram uppskattas kostnaderna under perioden 

uppgå till 2.750 miljoner kronor på nationell nivå. Ett antal av 

kommunernas åtgärder ska finansieras med tillsynsavgifter eller med 

statliga LOVA-stöd, men för flera åtgärder presenteras överhuvudtaget 

ingen princip för finansiering. Att ålägga kommunerna nya 

obligatoriska uppgifter utan att klargöra hur finansieringen ska gå till 

strider mot den kommunala finansieringsprincipen (prop. 1993/94:150, 

bilaga 7). 
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Vidare saknas det till stor del finansiering av de åtgärder som berör 

enskilda och verksamhetsutövare på landsbygden, vilket framför allt 

riskerar att drabba företag inom de areella näringarna som kommer att 

vara föremål för ett flertal åtgärder enligt programmet. 

Vattenmyndighetens underlåtelse att presentera en hållbar finansiering 

av åtgärderna strider mot 5 kap. 9 § andra stycket miljöbalken där det 

anges att programmet ska ange hur åtgärderna är avsedda att 

finansieras. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Tobias Carlsson 

(L) föreslår  

 

1. att Varbergs kommun begär att regeringen med hänvisning till 6 kap. 4 § 

3 p vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ges möjlighet att pröva 

förslaget till åtgärdsprogram eftersom det avviker allvarligt från 

bestämmelserna i förordningen.  

 

Kommunen menar att förslaget till åtgärdsprogram inte uppfyller 6 kap. 

6 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) vad gäller de krav på 

analys som framgår av förordningen. De ekonomiska och de 

miljömässiga konsekvenserna belyses inte i enlighet med förordningens 

krav, vilket är att betrakta som en allvarlig avvikelse. 

 

Vidare menar kommunen att förlaget strider mot 5 kap. 9 § andra 

stycket miljöbalken (1998:808) genom att uppgifter om hur 

förbättrande åtgärder ska fördelas mellan verksamheter som påverkar 

miljön saknas liksom vilka kommuner som specifikt ska vidta 

åtgärderna samt genom att det saknas analys av programmets 

konsekvenser och finansiering för verksamheterna i Varbergs kommun 

och för kommunen.  

 

2. att i samrådsskedet lämna svar i enlighet med ifylld enkät från 

Vattenmyndigheten daterad 20 april 2021 med följande tillägg under 

punkten 7.2 Övriga synpunkter: 

 

I förslag till åtgärdsprogram uppskattas kostnaderna under perioden 

uppgå till 2.750 miljoner kronor på nationell nivå. Ett antal av 

kommunernas åtgärder ska finansieras med tillsynsavgifter eller med 

statliga LOVA-stöd, men för flera åtgärder presenteras överhuvudtaget 

ingen princip för finansiering. Att ålägga kommunerna nya 

obligatoriska uppgifter utan att klargöra hur finansieringen ska gå till 

strider mot den kommunala finansieringsprincipen (prop. 1993/94:150, 

bilaga 7). 
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Vidare saknas det till stor del finansiering av de åtgärder som berör 

enskilda och verksamhetsutövare på landsbygden, vilket framför allt 

riskerar att drabba företag inom de areella näringarna som kommer att 

vara föremål för ett flertal åtgärder enligt programmet. 

Vattenmyndighetens underlåtelse att presentera en hållbar finansiering 

av åtgärderna strider mot 5 kap. 9 § andra stycket miljöbalken där det 

anges att programmet ska ange hur åtgärderna är avsedda att 

finansieras. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Christofer Bergenblocks 

(C) med fleras förslag och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt 

förslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 
Ett ramdirektiv för vatten antogs av Europeiska unionen, EU, år 2000 och 

är införlivat i svensk lagstiftning genom Miljöbalken och 

vattenförvaltningslagstiftningen. Syftet med direktivet är att skydda och 

förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära 

havsområden.  

 

Vattenförvaltningsarbetet sker i sexårscykler genom förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna anger 

vilken vattenkvalitet som ska uppnås i våra vatten och till vilket år. 

Åtgärdsprogrammet anger hur miljökvalitetsnormerna ska uppnås och 

följas. Förvaltningsplanen beskriver bland annat hur övervakning av 

vattenförekomsterna bör ske för att bedöma om miljökvalitetsnormerna 

kommer nås inom utsatt tid. För närvarande pågår den tredje 

förvaltningscykeln som löper fram till 2021. 

 

Samrådet utgörs av förslag på ny förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 

miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot 

vattenbrist och torka inför vattenarbetet 2021-2027. Förslagen har tagits 

fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland län, som också är Vattenmyndighet 

i Västerhavets vattendistrikt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades ärendet 20 april 2021, § 

168, med hänvisning till att lägga till förtydliganden och övergripande 

formuleringar i enkätsvaret till vattenmyndigheterna. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 20 april 2021.  

Vattenmyndigheternas samråd – enkät daterad 20 april 2021.  

PM Remiss Västerhavets vattendistrikt åtgärder 2021-2027. 
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Övervägande 
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur 

de övervakas och förvaltas. Planen blickar också framåt och pekar ut 

riktningen för förvaltningen av vattenmiljön i distriktet på både kort och 

lång sikt. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och 

åtgärdsprogrammet är förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste 

verktyg för att kunna genomföra vattendirektivet i Västerhavets 

vattendistrikt. 

 

Miljökvalitetsnormerna säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss 

tidpunkt och målet för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

Vattnets kvalitet bedöms efter många faktorer, både ekologiska och 

kemiska. Normalt sett ska en vattenförekomst nå minst God status. 

 

Åtgärdsprogrammet talar om för myndigheter och kommuner vad de 

behöver göra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa 

åtgärder är av mer administrativ art, vilket ofta innebär att myndigheter 

och kommuner i sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska 

åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även 

de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom de 

förväntade konsekvenserna för miljön. 

 

Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka innehåller en 

beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist. Vad är det som 

orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i samhället? Planen beskriver 

vad som sker för att åtgärda och förebygga problemen, inte minst inom 

vattenförvaltningsarbetet. Den innehåller också förslag på ytterligare 

åtgärder, utöver de som finns i distriktets åtgärdsprogram med vatten. 

Dokumentet ger också en internationell utblick och en bild av hur ett 

framtida klimat kan påverka vattenbristen.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen till Åtgärdsprogram 2021–2027 identifierar 

och beskriver den betydande miljöpåverkan som det kan medföra att 

genomföra åtgärdsprogrammet. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer 

inte att revideras efter samrådet. Synpunkter som gäller 

miljökonsekvenserna kommer istället att beaktas vid beslut om att fastställa 

åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. 

 

En arbetsgrupp inom kommunen har arbetat fram ett förslag till svar och 

synpunkter, i enlighet med Vattenmyndighetens framtagna svarsenkät. 

Huvudfokus har varit hur remissen påverkar kommunens åtaganden som 

är av administrativ art. I framtaget PM finns en motivering till svaren för de 

juridiskt bindande åtgärdspunkterna som kommunerna åläggs att 

genomföra. De föreslagna fysiska åtgärderna i vattenförekomsterna berör i 

huvudsak de areella näringarna i kommunen och är omfattande. 
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 199 Dnr KS 2020/0582 
 

Information från kommundirektören 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om 
 

• Pågående rekrytering. 

• Hantering av inkommen remiss om regional fysisk planering. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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