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Plats och tid Kungsbacka kommun, Stadshuset, Storgatan 37, klockan 8–12. Lunch 12–13. 
Stadshus A, lokal 1109, klockan 13-15.30. 
Stadshus A, lokal Högtidssalen, klockan 15.30-17.10 
 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande 
Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande 
Jana Nilsson (S), andra vice ordförande 
Tobias Carlsson (L) 
Jeanette Qvist (S) 
 

 

Övriga deltagare Sofie Verdin, kommunsekreterare 
Carl Bartler, kommundirektör, § 431 
Eva Pehrsson-Karlsson, ordförande, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, § 432 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, § 432 
Cecilia Strömer, stadsbyggnadschef, § 433 
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 432–434 
Jan Bengtsson, avdelningschef, § 435 
Jeanette Larsson, avdelningschef, § 436–437 
Max Wehlin, utvecklingsstrateg, § 436–437 
 

Utses att justera Jana Nilsson (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 431–440 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Jana Nilsson (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 431 Dnr KS 2020/0638 
 

Dialogmöte - kommunstyrelsens arbetsutskott i 
Kungsbacka och Varbergs kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet besöker arbetsutskottet i Kungsbacka kommun. 
Dialogmötet mellan kommunerna genomförs en gång per år.  
 
Dialog förs om gemensamma frågor med fokus på 
 
• En hållbar stad och ett hållbart näringsliv. 
• Infrastruktur. 
• Ökad kommunikation med Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen 

och Göteborgsregionen. 
• Planer på etablering av en vindkraftspark utanför kusten i Halland. 
• Erfarenheter från etablering av Engelska skolan i Kungsbacka.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 432 Dnr KS 2020/0638 
 

Dialogsamtal med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för dialog 
om nämndens verksamhet i enlighet med kommunens styrmodell. 
 
Dialog förs om nämndens uppdrag och frågor som arbetsutskottet 
respektive utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lyft inför 
dialogmötet. 
 
• Framtidspaning för nämndens verksamhet på 5–10 års sikt. 
• Omvärldsbevakning inom nämndens verksamhetsområde. 
• Utmaningar på kort och lång sikt för nämndens verksamhet. 
• Principiella ärenden som nämnden avser lyfta till kommunfullmäktige.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 4 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 433 Dnr KS 2019/0385 
 

Information om utredning av centralisering och 
samordning av specialist- och stödfunktioner 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om pågående uppdrag att utreda 
ekonomiska effekter av att centralisera och samordna kommunens 
specialist- och stödfunktioner som är ett uppdrag beslutat av 
kommunfullmäktige i samband med budget 2021 för Varbergs kommun.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 434 Dnr KS 2021/0114 
 

Månadsrapport oktober 2021 - 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
1. godkänna månadsrapport oktober 2021 för kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende 
kommunstyrelsens verksamhet januari till oktober 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 27 oktober 2021.  
Månadsrapport oktober 2021 – kommunstyrelsen.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 435 Dnr KS 2020/0638 
 

Information om förstudie om anslutningar till 
stationsområdet i Varberg 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om pågående arbete med en 
förstudie om möjliga anslutningar till stationsområdet i Varberg. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09 7 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 436 Dnr KS 2021/0459 
 

Remissvar - Regional infrastrukturplan för 
Halland 2022–2033 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
1. översända yttrande daterat 22 oktober 2021 som svar på remiss över 

Regional infrastrukturplan 2022–2033. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Region Halland har inbjudit Varbergs kommun att lämna synpunkter på 
förslag till Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033 med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Halland är en del av ett starkt växande sydvästsverige och ligger i ett stråk 
som förbinder två nordiska huvudstäder, Oslo och Köpenhamn, och två av 
tre svenska storstäder, Göteborg och Malmö. Pendlingsutbytet med de 
omkringliggande länen är stort. Halland kompletterar Göteborgs bostads- 
och arbetsmarknad och det finns starka funktionella samband i hela 
Sydvästsverige. Västkuststråket med Västkustbanan och väg E6 är det högst 
prioriterade stråket i Halland och investeringar i Västkuststråket behövs för 
att fortsatt kunna utveckla Halland och hela Sydvästsverige och därigenom 
bidra till den svenska tillväxten. Åtgärder på Västkustbanan och väg E6 ska 
i första hand finansieras från nationell plan men kan samfinansieras från 
regional plan.  
 
Ramen för Hallands regionala infrastrukturplan är på 1370 miljoner 
kronor. Planförslaget har ett tydligt fokus på samhällsutveckling och nyttor 
och i den halländska tillväxtstrategin finns mål och strategiska val som 
planen ska bidra till. Behoven av åtgärder i transportsystemet återfinns i 
den regionala systemanalysen för transportsystemet, som ligger till grund 
för planen. Planen utgår även ifrån regeringens direktiv och de sex 
prioriterade samhällsutmaningar som anges däri. Planen är uppbyggd 
utifrån sex prioriteringar, vilka utgår ifrån direktivet och systemanalysen. 
 
Prioriteringarna är: 
• Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik. 
• En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling.  
• Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande.  
• Ett robust transportsystem för näringslivets transporter. 
• Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer. 
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• Goda förbindelser med Stockholm.  
 

Den största skillnaden från tidigare plan är att mer pengar avsätts till 
regionala vägstråk däribland Onsalavägen vars budgetpost går från 299 till 
464 miljoner samt till ombyggnationer vid Halmstad Central vars 
budgetpost går från 32 till 64 miljoner. Statlig medfinansiering till åtgärder 
på kommunalt vägnät går dock ner från 119 till 108 miljoner där i stort sett 
hela minskningen är på kollektivtrafikåtgärder (9 miljoner). 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 26 oktober 2021.  
Yttrande - Regional Infrastrukturplan Halland 2022–2033 daterat 22 
oktober 2021.  
Hamn- och gatunämnden 7 oktober 2021, delegationsbeslut. 
Remissversion av Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033, Region 
Halland, 28 september 2021. 
 

Övervägande 
Kommunen delar uppfattningen att prioriteringar från den nuvarande 
infrastrukturplanen 2018–2029 ska ligga fast. Varbergs kommun anser att 
många av de stora satsningarna finns i den senare delen av planen. 
Kommunen anser att det är viktigt att möjliggöra ändringar i 
prioriteringsordning om det blir förseningar i åtgärder som finns i den tidigare 
delen av planen. 
 
Varbergs kommun pekar på behovet av långsiktig planering i stråket 
Varberg-Göteborg och möjligheter att få medfinansiering till 
stationsområdet i Värö. På Viskadalsbanan välkomnas de åtgärder som 
genomförs, men det behövs ytterligare insatser. 
 
Det är positivt att medel är avsatta till åtgärder på väg 153. Dock är behovet 
stort av åtgärder i närtid och behöver därför prioriteras tidigt i 
planperioden och inte i slutet som nuvarande förslag.  
 
Det finns en oro att de tillsatta budgetmedel för hållplatsåtgärder inte 
räcker för att nå de mål som satts upp i trafikförsörjningsprogrammet. 
Kommunen kan även konstatera att det är tydligt att tillsatta medel för 
cykelåtgärder inte är i närheten av det behov identifierats. 
 
Kommunen kan konstatera att miljökonsekvensanalysen, precis som tidigare, 
gör en bedömning av förändringarna jämfört med tidigare plan och inte 
planen som helhet. Detta menar kommunen är olyckligt.  
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Varbergs kommun anser också att klimatförändringarnas påverkan på 
transportsystemet ska belysas tydligare i planen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 437 Dnr KS 2021/0444 
 

Remissvar - Förslag till ny zonstruktur för den 
allmänna kollektivtrafiken i Halland 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
1. översända yttrande daterat 22 oktober 2021 som svar på förnyad remiss 

av förslag till ny zonindelning i den allmänna kollektivtrafiken i 
Halland. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hallandstrafiken har översänt ett förslag till ny zonstruktur för yttrande. 
Förslaget har tidigare remitterats i april 2019. Förslaget har reviderats i 
vissa delar, dock är huvudförslaget att gå från 27 till 8 zoner detsamma som 
i april 2019. Jämfört med tidigare remiss har stadszonens geografi 
förtydligats, 10 kilometers radie från resecentrum, och principer för dubbel 
zontillhörighet har tagits fram. 
 
Förslaget innebär att Hallandstrafiken går från 27 till 8 zoner. Syftet med 
förslaget är att skapa enkelhet och tydlighet för resenären, vilket kommer 
underlätta biljettköp och därmed skapa förutsättningar för ökat kollektivt 
resande i Halland. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 26 oktober 2021. 
Yttrande - förslag för till ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken i 
Halland 22 oktober 2021.  
Remissutgåva 8 zoner, Hallandstrafiken, 1 september 2021.  
 

Övervägande 
Varberg är fortsatt över lag positiva till det nya zondelningsförslaget. Det 
ger en enklare och tydligare zonindelning. Liksom i sitt tidigare remissvar 
är kommunen mindre positiv till de prishöjningar som uppstår på vissa 
sträckor. Även om Hallandstrafiken i sin förnyade remissomgång visat på 
att effekterna blir begränsade, särskilt för innehavare av periodkort, 
kvarstår problematiken. De kan innebära att färre väljer kollektivtrafiken 
som alternativ. 
 
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till meningen 
Kommunen önskar emellertid en utveckling där enhetstaxa i en 
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kommunzon är en lösning som inte tillköps utan ingår i grundutbudet i 
tredje stycket i yttrandet till Hallandstrafiken. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 438 Dnr KS 2020/0324 
 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för 
del av Träslöv 5:36 (Borgasgård förskola) 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 
1. i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslag till detaljplan för 

del av Träslöv 5:36 (Borgasgård förskola).  
 
Beslutet fattas med stöd av punkt 5.2 i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av 
Träslöv 5:36 som nu är på samråd fram till den 4 november. Fastigheten är 
belägen i Östra Träslöv, cirka 3 kilometer från Varbergs stadskärna. 
Planområdet nås via Trädlyckevägen och Borgasgatan och ligger intill 
bostadsområdet Borgasgård. Byggnadsnämnden beslutade 28 maj 2020, § 
179, att tillstyrka planprövning. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra skola, i 
första hand förskola med tillhörande friyta för lek och rekreation samt 
komplementbebyggelse för minst 160 barn. Den föreslagna bebyggelsen 
omfattar en förskolebyggnad i två plan innehållande 8 avdelningar.  
Planförslaget syftar även till att bevara biotopskyddade naturvärden för att 
främja lekmiljö och ekosystemtjänster samt att möjliggöra gång- och 
cykelanslutningar till framtida utbyggnadsområde för bostäder inom 
planprogram för del av Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge, beslutat av 
byggnadsnämnden 29 april 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 8 oktober 2021. 
Byggnadsnämnden 26 augusti 2021, § 233. 
Plankarta, godkänd för samråd 26 augusti 2021 § 233. 
Illustrationskarta, godkänd för samråd 26 augusti 2021 § 233. 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 17 augusti 2021. 
Undersökning, daterad 25 mars 2021.   
 

Övervägande 
Planförslaget är i linje med den fördjupade översiktsplanen för 
stadsområdet (2010). Planområdet ligger inom område 14 som delvis utgör 
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stadens randzon. Randzonens syfte är att hushålla med mark och undvika 
spridd bebyggelse som kan försvåra framtida tätortsutveckling. Området 
norr och söder om Trädlyckevägen är utpekat som möjligt 
utvecklingsområde för ny blandad bebyggelse och planförslaget omfattas av 
ett positivt planbesked för planprogram östra Träslöv. En tätare bebyggelse 
ska lokaliseras längs de regionala kollektivtrafikstråken och där det finns 
goda förutsättningar för kollektivtrafik, skolor, arbetsplatser och service.  
 
Planområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 
§ miljöbalken och rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
Bestämmelserna utgör inte ett hinder för utveckling av befintliga tätorter 
och det lokala näringslivet. 
 
Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan i 
enlighet med 5 kap 11 a § plan- och bygglagen och 6 kap MB för det aktuella 
planförslaget. Kommunen har bedömt att genomförandet av planförslaget 
inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs 
därmed inte för det aktuella planförslaget.  
 
Området i stort har ängs- och hagmarker som har höga natur - och 
kulturvärden. Området ligger nära tre huvudstråk i grönstrategin vilket 
skapar närhet till promenadvänliga gröna stråk som bland annat skapar 
offentlig och upplevelserik utemiljö i gränsen mellan stad och landsbygd 
med utblick över jordbrukslandskapet. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken 3 kap 4§ tas i anspråk 
för byggande eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
En naturinventering har genomförts för planförslaget. Det aktuella 
planförslaget omfattas av åkermark som är indelad i och omgärdad av 
stenmurar, stenrösen, trädrader samt ett öppet dike. Strukturerna är 
skyddade enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Delar av områdets biotopskyddade 
naturvärden kommer påverkas. Åtgärder som påverkar generella 
biotopskydd kräver dispens. Mark- och exploateringsavdelningen har 
inlämnat ansökan om dispens. Biotopvärden som behöver tas bort kommer 
att kompenseras genom att stengärdesgård, stenröse och sten från 
åkerholmen flyttas till återuppbyggs i naturområde i öster. 
 
Utifrån kommunens prognostiserade befolkningsutveckling finns behov av 
en ny förskola om 8 avdelningar i en inledande etapp av östra Träslöv, samt 
ytterligare en förskola när området är utbyggt. Det stora behovet av fler 
förskoleplatser ligger till grund för beslutet att påbörja 
detaljplaneläggningen. Fastighetens läge i direkt anslutning till befintlig 
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bebyggelse och infrastruktur har bidragit till bedömningen att föregå 
planprogrammet, tillsammans med placeringen, ger bebyggelsen goda 
förutsättningar för att bygga vidare på befintlig struktur. 
 
I bostadsförsörjningsstrategin antagen av kommunfullmäktige 14 
september 2021, anges att kommunen ska prioritera bostadsprojekt där 
gjorda investeringar och befintlig kapacitet i förskola och grundskola, 
service och teknisk infrastruktur kan nyttjas. I nuläget finns inte längre 
någon befintlig kapacitet vad gäller grund- och förskoleplatser att nyttja, 
vilket gör att behovet av detaljplaneläggning för en utökad kapacitet av 
förskole- och skolplatser är prioriterat. 
 
Området ligger nära tre huvudstråk i grönstrategin vilket skapar närhet till 
promenadvänliga gröna stråk som bland annat skapar offentlig och 
upplevelserik utemiljö i gränsen mellan stad och landsbygd med utblick 
över jordbrukslandskapet.  
 
Inom förskoletomten ska plats för lek och rekreation anordnas. Enligt 
Varbergs kommuns policy ska lekytan vara minst 40 kvadratmeter per 
förskolebarn. Vid bygglov ska tillgång på friyta säkerställas i förhållande till 
den användning (förskola eller skola) som avses. Planförslaget ger en 
generös friyta på cirka 47 kvadratmeter per barn och föreslås placeras i den 
nordöstra delen av förskoletomten för att uppnå bäst bullernivåer och för 
att ta tillvara naturlig skugga från befintlig vegetation.  
 
Samhällsutvecklingskontoret är positiva till planförslaget och har gjort 
bedömningen att den stora bristen på förskoleplatser väger tyngre än 
fördelarna att invänta planprogrammet för östra Träslöv.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden  
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 § 439 Dnr KS 2020/0379 
 

Exploateringsavtal gällande detaljplan för 
Nygård 1:46, 1:198, 1:102, del av 1:2, Getakärr 
6:44 och Träslöv S:11 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. godkänna exploateringsavtal, inklusive bilaga gällande 

överenskommelse om fastighetsreglering, mellan Varbergs kommun 
och T&S Nygård AB, 

2. godkänna exploateringsavtal mellan Varbergs kommun och Nygård 
1:203 AB samt Peab Markutveckling AB. 

 
Beslutet fattas med stöd av punkt 6.7 i kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för Nygård 1:46, 
1:198, 1:203, del av 1:2, Getakärr 6:44 och Träslöv S:11, godkänd för 
granskning den 3 juni 2021. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
bostadsbyggnation i form av flerbostadshus, kontor och verksamheter inom 
fastigheterna Nygård 1:46, 1:198 och 1:203. Syftet är även att tillskapa 
attraktiva bostäder med en högre exploateringsgrad i vad som blir en entré 
till Varberg från söder. Detta samtidigt som bebyggelsen ska förhålla sig till 
omgivande villabyggnation med en nedtrappning av höjder mot Ägovägen.  
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till exploateringsavtal 
mellan Varbergs kommun och exploatörerna. Exploateringsavtalen avser 
att reglera ansvar och kostnadsfördelning mellan kommun och 
exploatörerna inom detaljplaneområdet. En del av marken inom 
detaljplanen som i dagsläget är allmän platsmark föreslås enligt 
detaljplanen att ändras till kvartersmark för en ändamålsenlig 
fastighetsindelning. Del av kommunens fastighet Nygård 1:2 överlåts till 
exploatör mot ersättning enligt bifogad överenskommelse om 
fastighetsreglering. Överenskommelsen villkoras av att detaljplanen vinner 
laga kraft. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 25 oktober 2021. 
Exploateringsavtal inklusive bilaga. 
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Övervägande 
Exploateringsavtal har tecknats för att reglera kostnader för projektering 
och utbyggnad av allmän plats inom planområdet. Avtalet beskriver även 
fastighetsreglering gällande mark som tidigare varit allmän platsmark som i 
förslag till detaljplan blir kvartersmark samt andra åtgärder som följer med 
detaljplanen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatörerna 

Byggnadsnämnden 
Hamn- och gatunämnden 
Samhällsutvecklingskontoret 
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 § 440 Dnr KS 2021/0464 
 

Information om remissvar - ändringar i stödet 
till sanering av förorenade områden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har genom remiss från Miljödepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över förslag till ändring i stödet till sanering av 
förorenade områden. Remissen har sänts till ett 30-tal kommuner, berörda 
myndigheter och ett flertal samlande organisationer, såsom Sveriges 
kommuner och regioner, SKR.  
 
Förslaget innebär att nuvarande förordningen (2004:100) om avhjälpande 
av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande renodlas till 
att omfatta åtgärder som inte utgör statligt stöd. Det föreslås vidare att det 
införs en ny förordning som omfattar de åtgärder som utgör statligt stöd. I 
den nya förordningen föreslås att Naturvårdsverket ska få bevilja medel till 
länsstyrelsen för åtgärder som syftar till att efterbehandla 
föroreningsskadade fastigheter. Länsstyrelsen föreslås få besluta om statligt 
stöd i form av bidrag till fastighetsägande företag. 
 
När det gäller den nuvarande förordningen om avhjälpande av 
föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande föreslås också att 
det ska införas en möjlighet att ansöka om bidrag för att återställa natur- 
eller kulturmiljövärden som aktualiseras i samband med avhjälpande.  
Det föreslås också vara möjligt att ansöka om bidrag för vissa 
ansökningskostnader och kostnader för att anlita en oberoende 
fastighetsvärderare. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 
 
Med anledning av kort svarstid på remissen informeras arbetsutskottet om 
framtaget förslag på remissvar. Arbetsutskottet är överens om innehållet i 
framtaget förslag på svar och att kommunstyrelsens ordförande fattar 
beslut om att skicka remissvaret till Miljödepartementet i enlighet med 
punkt 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 november 2021. 
Förslag på delegationsbeslut daterat  
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Remiss, Ändring i stödet till sanering av förorenade områden. 
Remiss, PM, Ändring i stödet till sanering av förorenade områden. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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