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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 39 Dnr HGN 2022/0246 
 
 

Taxa för Varbergs hamn 2023 och tills vidare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att  

1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för Varbergs 

hamn 2023 och tills vidare,  

2. taxa för Varbergs hamn 2023 och tills vidare gäller från 2023-01-01. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa 

för Varbergs hamn 2023 och tills vidare.  

 

Beslutsunderlag 
Taxa för Varbergs hamn 2023 och tills vidare inklusive synliggjorde 

förändringar.  

Taxa för Varbergs hamn 2023 och tills vidare. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen har gjort en omvärldsanalys avseende 

husbilstaxa där en marknadsanpassning föreslås. Förslaget innehåller en 

höjning med 20 kronor lågsäsong, 30 kronor mellansäsong och 50 kronor 

högsäsong samt 10 kronor året runt på Naturums ställplats.  Utöver det 

föreslås att avgiften för gästande fritidsfartyg ökar med 10 kronor året runt.  

 

Dessutom föreslås en uppräkning av el med 20 % utifrån ökade elkostnader 

generellt. I övrigt föreslås en uppräkning med cirka 5 % av övriga avgifter 

och taxor, så som förhyrda båtplatser, hamnplatsavgift vintertid, avgift för 

leverans av färskvatten och fartygsavgifter.   

 

Utifrån ovanstående föreslås en revidering av taxa för Varbergs hamn 2023 

och tills vidare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  
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 § 40 Dnr HGN 2022/0246 
 
 

Taxa för Träslövsläges hamn 2023 och tills 
vidare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att  

1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för Träslövsläges 

hamn 2023 och tills vidare,  

2. taxa för Träslövsläges hamn 2023 och tills vidare gäller från 2023-01-01. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa 

för Träslövsläges hamn 2023 och tills vidare. 

 

Beslutsunderlag 
Taxa för Träslövsläges hamn 2023 och tills vidare inklusive synliggjorda 

förändringar. 

Taxa för Träslövsläges hamn 2023 och tills vidare. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen har utifrån en översyn av taxan tagit fram ett 

förslag till ändring av taxa. De förändringar som har gjorts i taxan är i en 

uppräkning av el med 20 % utifrån ökade elkostnader. Det föreslås även en 

uppräkning med cirka 5 % av övriga avgifter och taxor, så som förhyrda 

båtplatser, hamnplatsavgift vintertid, avgift för leverans av färskvatten, 

vinteruppställning och tilldelad mark, avgift för fiske- och fritidsbåtar och 

fartygsavgifter.  

 

I övrigt föreslås en ökning för gästande fiske- och fritidsbåtar med 10 

kronor per dygn gällande året runt.  

 

Utifrån ovanstående föreslås en revidering av taxa för Träslövsläges hamn 

2023 och tills vidare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  
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 § 41 Dnr HGN 2022/0143 
 
 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 och 
tills vidare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för upplåtelse av 

offentlig plats 2023 och tills vidare, 

2. taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 och tills vidare gäller från 

2023-01-01. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats innehåller grunder för att beräkna 

avgifter för upplåtelse av offentliga platser inom detaljplanelagda områden 

och områden som kommunen jämställt med sådan plats. Taxan för 

upplåtelse av offentlig plats ses över årligen för att säkerställa att den är 

aktuell. Senaste revidering skedde inför 2022 med en differentierad taxa 

kring markupplåtelse. En revidering skedde även under 2022 med tillägg av 

ny avgift för verksamheter med uthyrning av elsparkcyklar och elcyklar. 

 

En höjning av minimiavgiften för alla ändamål föreslås efter att nuvarande 

avgift legat på samma nivå sedan 2018.  

 

Förvaltningen har börjat få förfrågningar kring utplacering av 

paketutlämningsskåp på offentlig plats vilket har skapat ett behov av en 

särskild avgift för detta ändamål. 

 

Vidare föreslås mindre höjningar av ett par avgifter samt en sänkning av 

avgift för ambulerande försäljning samt friskvårdsaktivitet. 

 

Redaktionella justeringar har även gjorts i texter för förtydliganden. 

 

Beslutsunderlag 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 och tills vidare inklusive 

synliggjorda förändringar. 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 och tills vidare. 

Bilaga 1 – Karta över områdesindelning avgifter för upplåtande av offentlig 

platsmark – Centrum/Fästningsområdet/Innerhamnen.  

Bilaga 2 – Karta över områdesindelning avgifter för upplåtande av offentlig 

platsmark – Centralorten/Övriga kommunen. 
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Övervägande 
Taxan fungerar i sin helhet mycket bra vid tillämpningen och 

beloppsnivåerna ligger i de flesta fall i paritet med jämförbara kommuners 

nivåer och i nivå med vad som kan anses skäligt för de olika 

upplåtelseändamålen.  

De avgifter som föreslås förändras har legat på samma nivå under en längre 

tid och har i jämförelse med andra jämförbara kommuner ansetts kunna 

förändras. En omvärldsanalys av andra kommuners taxor har gjorts under 

arbetet med översyn av taxan.  

 

Förändrade/tillagda avgifter 

Minimiavgiften för alla ändamål föreslås höjas med 8 % från 650 kr till 700 

kr. Avgiften har legat på samma nivå sedan 2018 och anses skälig att höja 

med tanke på övriga kostnadshöjningar i verksamheten som skett under 

dessa år. 

 

Förvaltningen har börjat få förfrågningar kring utplacering av 

paketutlämningsskåp (skåp som innehåller boxar där du kan hämta ut ditt 

beställda paket) på offentlig plats och föreslår därför införandet av en ny 

avgift för detta ändamål då inget i nuvarande taxa funnits riktigt lämplig. 

Utplacering av skåp på offentlig plats sker i år på prov i staden och under 

omvärldsanalysen hittades ingen annan kommun med avgift för detta 

ändamål. Med tanke på nyttjandes fördel av utplacerade 

upphämtningsskåp i staden och platsen dessa tar upp i stadsrummet 

föreslås en avgift på 10 000 kr/skåp/år. Avgiften föreslås placeras under B2 

Stationära affischpelare, reklamtavlor och liknande som ny punkt c. 

 

Ambulerande försäljning, A2c, föreslås sänkas från 650 kr till 460 kr för 1–

3 dagar. Varberg har legat högt i jämförelse med andra kommuner, 

sänkningen upplevs som mer rimlig i jämförelse med månadsavgiften för 

ambulerande försäljning som ligger på 1500kr/månad. 

 

Inträdesfritt evenemang (avgift B4b och B4c) föreslås höjas till 700 kr 

respektive 1700 kr. Samtidigt tas den extra kostnaden bort om dessa 

evenemang även har försäljningstält och liknande. Avgiften anses skälig att 

höjas då den extra kostnaden i form av serveringstält och liknande tas bort 

och bedöms inte påverka evenemangen nämnvärt. Detta underlättar även 

arbetet för handläggare som inte behöver begära in exakta antal utställare 

och exakta antal kvadratmeter för att kunna fakturera korrekt.  

 

Vidare föreslås en höjning av marknadsföringsaktiviteter (avgift B5) från 

90kr/kvm/dag till 150 kr/kvm/dag. Varberg har legat lågt i jämförelse med 

andra kommuner och en höjning föreslås då nyttjarens fördel av en sådan 

upplåtelse anses mer rimlig i samband till den höjda avgiften. 
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Uthyrning och förvaring av surfutrustning mm (avgift B6c) föreslås höjas 

med 10 % från 50 kr till 55 kr och avgift för byggskyltar (avgift C2) höjas 

med 10 % från 57 kr till 63 kr. Båda avgifterna har legat på samma nivå 

under en längre tid och jämfört med andra kommuner finner förvaltningen 

det rimligt med en höjning med tanke på nyttjandes fördel av upplåtelsen. 

 

Friskvårdsaktivitet 

Efter uppdrag från nämnden och utifrån de diskussioner som förts har 

förvaltningen tittat närmare på avgiften för friskvårdsaktivitet som infördes 

2021. För att upprätthålla en likabehandling och konkurrensneutralitet 

samt inte skapa tolkningsutrymme när avgift på upplåtelser om 

friskvårdsaktivitet fastställs, föreslås all friskvårdsaktivitet bli avgiftsfri 

oavsett om den är kostnadsfri eller inte. 

 

Redaktionella justeringar och förtydningar  

För förtydning har andra meningen under inledning skrivits om för att 

förtydliga polisens roll i tillståndshanteringen. 

 

El för foodtrucks under, A1 f, stryks då förvaltningen med införandet av den 

nya riktlinjen för foodtrucks inte tillhandahåller el på Hamnplan längre. 

Förvaltningen har el på andra platser och de hanteras under B4 g. Där 

föreslås en förändring av plats och i stället för specifika platser skriva 

särskilda platser där kommunen har elskåp för att kunna inkludera 

eventuella nya platser som adderas med elskåp som kommunen ansvarar 

över. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

 

 

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2022-08-15 7 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 42 Dnr HGN 2022/0229 
 
 

Taxa för vinterväghållning av gångbanor i 
centralorten 2023 och tills vidare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för 

vinterväghållning av gångbanor i centralorten 2023 och tills vidare,  

2. taxa för vinterväghållning av gångbanor i centralorten 2023 och tills 

vidare gäller från 2023-01-01. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag utför hamn- och gatuförvaltningen vinterväghållning 

(halkbekämpning, snöröjning och sandupptagning) av gångbanor i 

centralorten (se bifogad kartbild över vilket område som definieras som 

centralorten). Förutsättningarna för att kunna avropa tjänsten är, förutom 

att fastigheten ligger i centralorten, att något av nedanstående kriterier 

uppfylls: 

 

− Att minst en person som är skriven på adressen eller ägare till 

fastigheten är 65 år eller äldre 

− Att minst en person som är skriven på adressen eller ägare till 

fastigheten har behovet styrkt genom läkarintyg 

− Att fastigheten ligger inom ett område begränsat till Magasinsgatan-

Sveagatan-Träslövsvägen- Ringvägen (se bifogad kartbild) 

 

Beslutsunderlag 
Taxa för vinterväghållning av gångbanor i centralorten 2023 och tills 

vidare. 

Bilaga 1 - Bild över centralorten. 

Bilaga 2 - Bild över området Magasinsgatan-Sveagatan-Träslövsvägen-

Ringvägen. 

 

Övervägande 
Taxan föreslås att räknas upp inför 2023 beroende på världsläget där 

priserna på drivmedel samt övrigt material ökat kraftigt.  

Priserna räknas upp från 40 kr/längdmetern till 44 kr/längdmetern  

exklusive moms respektive från 50 kr/längdmetern till 55 kr/längdmeter 

inklusive moms. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 43 Dnr HGN 2021/0743 
 
 

Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024-
2027 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. anta underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027, 

2. delegera beslutanderätten till ordförande gällande förändringar i 

underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden har med utgångpunkt i 

”Planeringsförutsättningar inför budget 2023” och ”Anvisningar inför 

nämndernas underlag till kommunens budget 2023 och långtidsplan 2024–

2027” skrivit fram ett förslag till budgetunderlag 2023 och långtidsplan 

2024–2027. Det är viktigt att poängtera att detta är ett underlag till budget. 

Hamn- och gatunämndens internbudget beslutas på nämndens 

sammanträde i december efter att kommunfullmäktige slutligen fastställt 

kommunens budget för 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027. 

Prioriteringar investeringsbudget 2023–2027. 

Investeringssammanställning 2023–2027 (textbeskrivning av projekten). 

Investeringssammanställning 2023–2027 (tabell). 

Förstudie Anslutningar stationsområdet (exklusive bilagor). 

Projektbeskrivning Anslutningar stationsområdet. 

Förstudie Stadsnära skogar (exklusive bilagor). 

Projektbeskrivning Stadsnära skogar. 

Projektbeskrivning Beläggning Österleden (förstudie behövs ej). 

Projektbeskrivning Reinvesteringar broar Göingegården (förstudie behövs 

ej). 

Förstudie Gång- och cykelvägar i regional cykelplan 2022–2029 (här 

återfinns både gång- och cykelväg Stråvalla och gång- och cykelväg 

Veddige-Derome). 

Projektbeskrivning Gång- och cykelvägar i regional cykelplan 2022–2029 

(här återfinns både gång- och cykelväg Stråvalla och gång- och cykelväg 

Veddige-Derome).  

 

Övervägande 
Övervägandena som gjorts har framför allt handlat om huruvida nämnden, 

trots kommunens ansträngda ekonomiska förutsättningar, skulle beskriva 
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och även i siffror redogöra för ett antal behov av förstärkningar. 

Arbetsutskottets och förvaltningens slutsats landande emellertid i att det är 

nödvändigt att visa de behov som finns. 

 

Ett annat övervägande har handlat om hur materialprisuppgångarna ska 

hanteras i investeringsbudgeten. Slutsatsen här landande i att det 

rimligaste var att använda index som ett av flera verktyg, men att ändock 

göra en bedömning av varje enskilt projekt snarare än en ”ren 

indexuppräkning”.  Väl medvetna om kommunens höga investeringsnivåer 

har det varit stor restriktivitet gällande uppräkningar av de löpande 

projekten. Här är i stället tanken att anpassa antalet åtgärder efter 

tillgängliga medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 44 Dnr HGN 2020/0686 
 
 

Yttrande över översyn och uppdatering av de 
lokala ordningsföreskrifterna för Varbergs 
kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. bifalla bilaga 2 och bilaga 4 samt föreslagna skrivelser och nya 

paragrafer i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Varbergs 

kommun,  

2. föreslå kommunstyrelsen att revidera bilaga 3 genom att lägga till 

området Apelviken, 

3. föreslå kommunstyrelsen att tydliggöra vad som avses med offentlig 

plats och markeringsplats i § 15, samt att i § 19 lägga till att föroreningar 

ska plockas upp efter hund även ska tillämpas på andra husdjur, 

4. översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Varbergs kommun reglerar vad 

invånare och besökare får och inte för göra på allmän plats. De allmänna 

lokala ordningsföreskrifterna tar stöd i ordningslagen (1993:1617) och finns 

till för att ge förutsättningar för en trygg och säker stadsmiljö och 

upprätthålla den allmänna ordningen. Det är polisen som är ansvarig att de 

lokala ordningsföreskrifterna efterlevs.  

 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter trädde i kraft 1 januari 1996 och 

innehåller bland annat kartbilagor av äldre karaktär. Med den bakgrunden 

beslutade hamn- och gatunämnden den 22 juni 2020, § 57, att uppmana 

kommunstyrelsen att initiera en översyn och uppdatering av de lokala 

ordningsföreskrifterna i nära samarbete med berörda myndigheter och 

kommunala nämnder samt övriga berörda parter.  

 

I översynen ville hamn- och gatunämnden särskilt att följande synpunkter 

skulle belysas:  

− Bad (16§) – Definiera hamnområdet  

− Badplatser (med koppling till 16§ och 17§) enligt bilaga 1 behöver 

kompletteras avseende Fästningsbadet  

− Översyn av kartunderlag enligt bilaga 1 

− Hundar (19§) – Hanteringen av föroreningar efter hund bör gälla även 

för andra typer av djur till exempel hästar på badplatser och 

motionsspår  
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− Perioden för när hundar (18§) respektive hästar (21§) får vistas på de 

kommunala badplatserna behöver ses över  

− Övervägande om det bör finnas möjlighet till att en eller flera badplatser 

tillåter vistelse av hund och/eller häst även under sommarperioden  

− Övervägande om villkoren för camping på offentlig plats behöver 

förtydligas och/eller förändras  

− Övervägande om ordningsföreskrifterna bör kompletteras med 

anvisningar för hanteringen av drönare och andra luftfarkoster samt 

uppskjutning av fyrverkerier  

− Översyn av begränsningsområdet för förtäring av alkohol enligt bilaga 2  

− Översyn av begränsningsområdet för ambulerande försäljning enligt 

bilaga 3  

− Översyn av förteckningen över kommunala motionsspår enligt bilaga 4. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att leda och samordna 

en översyn och uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna för 

Varbergs kommun. Arbetet med att uppdatera de lokala 

ordningsföreskrifterna har bland annat skett genom löpande kontakt med 

hamn- och gatuförvaltningen. 

  

Utifrån de synpunkter som hamn- och gatunämnden lyfte så har flera av 

dessa tagits i beaktning i det nya förslaget. Tillägget i de lokala 

ordningsföreskrifterna rörande vistelse av kopplad hund i de utmärkta 

badplatserna på bilaga 1 ger människor större möjlighet att tillåtas ha hund 

vid badplatser utan att det behöver vara en hundbadplats. Hamn- och 

gatunämnden ser därför positivt att denna skrivelse har lagts till i de lokala 

ordningsföreskrifterna.  

 

Dock anser hamn- och gatunämnden att § 19 som rör upplockning av 

föroreningar även bör gälla andra husdjur än hundar, exempelvis hästar. 

Även § 15 i nuvarande lokala ordningsföreskrifter bör förtydligas då det är 

svårt att förstå vad som avser offentlig plats respektive markeringsplats. 

Detta för att kunna ge korrekt information till allmänheten vid 

förfrågningar om vad man inte får campa.    

Hamn- och gatuförvaltningen har bidragit till att ta fram nya kartor för 

såväl badplats, alkoholförbud och ambulerande försäljning samt 

uppdaterad förteckning av kommunens motionsspår. Rörande kartbilaga 3 

föreslår hamn- och gatunämnden att tillstånd för ambulerande försäljning 

ska utökas och även innefatta området Apelviken och därmed förlänga 

tillståndet längs hela strandpromenaden.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 21 september 

2021, § 372, Översyn och uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna 

för Varbergs kommun.  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2022-08-15 12 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Bilaga 1 – Sammanställning av nuvarande och föreslagna ändringar. 

Bilaga 2 – Sammanställning av föreslagna ändringar i lokala 

ordningsföreskrifterna. 

Bilaga 3 – Uppdaterade kartor badplatser. 

Bilaga 4 – Uppdaterad karta med alkoholförbudsområden. 

Bilaga 5 – Uppdaterad karta med ambulerande försäljning. 

Bilaga 6 – Uppdaterad lista över motionsspår. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatunämnden anser att det nya förslaget till lokala 

ordningsföreskrifter för Varbergs kommun har gjort det tydligare vad en får 

och inte får göra på allmän plats. De lokala ordningsföreskrifterna ska vara 

tydliga med enkelt språk och därför föreslås mindre justeringar i vissa 

ordval.   

 

De nya kartbilagorna har varit en viktig del i arbetet. Det är särskilt viktigt 

att dessa kartor uppdateras när anläggningar på allmän plats tillkommer 

inom kommunen. Hamn- och gatunämnden rekommenderar därför att 

kartbilagorna ses över med en viss regularitet, exempelvis efter större 

projektinvesteringar i stadsnära områden.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 45 Dnr HGN 2022/0221 
 
 

Yttrande över samrådshandling för detaljplan 
för Vabränna 9:2, del av 4:14, 10:5 samt 
Porsmad 3:1 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att  

1. tillstyrka detaljplan för Vabränna 9:2, del av 4:14, 10:5 samt Porsmad 

3:1, förutsatt att:  

- möjligheten att låta Björkholmsvägen bli kvartersmark utreds i det 

fortsatta detaljplanearbetet, 

- finansiering för gång- och cykelväg längs med Kullavägen säkerställs 

innan detaljplanen antages.  

2. översända yttrandet och övervägandena till byggnadsnämnden för 

vidare hantering.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Samrådsförslaget innebär en förtätning på två fastigheter, Vabränna 9:2 

och 

4:14, med sammanlagt cirka 70 bostäder. Planläggning utförs även av en 

bostadsfastighet (Porsmad 3:1) i syfte att möjliggöra mindre 

ombyggnationer 

som kan krävas på längre sikt, samt av vägområdena Björkholmsvägen och 

Kullavägen i syfte att möjliggöra för gång- och cykelväg på Kullavägens 

östra sidan samt en flytt av kollektivtrafikhållplats.  

 

Kullavägen ska enligt Fördjupad Översiktsplan (FÖP) Veddige få en gång- 

och cykelväg som planeras på Kullavägens östra sida och ska även försörja 

planerade områden norr om detaljplaneområdet. Kullavägen är, och 

föreslås fortsatt vara, en statlig väg.  

 

Inom planområdet finns ett stort antal biotopskyddade alléer och trädrader 

som ges planskydd genom utökad lovplikt. 

 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2022-04-27. 

Plankarta, daterad 2022-04-27. 

Illustrationskarta, daterad 2022-04-27. 

 

Övervägande 
Planförslaget möjliggör en förtätning inom befintligt 

flerbostadshusområde, vilken enligt illustrationskartan i huvudsak föreslås 
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förläggas på befintliga parkeringsplatser. Ianspråktagandet av 

parkeringsplatser samt det ökade antalet bostäder medför ett behov av nya 

parkeringsplatser, vilka i sin tur kommer behöva ta delar av befintliga 

bostadsgårdar i anspråk. De sociala konsekvenserna av att friytor inklusive 

eventuella lekplatser tas i anspråk samtidigt som antalet boende ökar 

behöver hanteras i fortsatt planarbete och tydligt framgå i plan- och 

genomförandebeskrivningen. 

 

Björkholmsvägen delar idag upp planområdet i två separata bostadskvarter, 

vilket begränsar möjligheten till bra utemiljöer för de boende. Vägen är en 

barriär och ett trafiksäkerhetsproblem eftersom den trafikeras av bussar i 

linjetrafik. Illustrationskartan visar 13 infarter till olika parkeringar för att 

försörja området. God sikt ska finnas vid samtliga utfarter, vilket blir en 

utmaning vid utformningen av områdets utemiljö.  

 

Förvaltningen har under planarbetet föreslagit att Björkholmsvägen stängs 

av och blir kvartersmark för att möjliggöra ett sammanhängande 

bostadsområde med mer friyta, mer sammanhängande gårdar och samlade 

parkeringar. En sådan lösning skulle göra området säkrare och mer 

användbart för barn och övriga boende. Det skulle även minska områdets 

hårdgjorda ytor till förmån för tillskapande av nya ekosystemtjänster. 

Alternativet att stänga av Björkholmsvägen och låta vägområdet bli en del 

av bostadskvarteret bör utredas vidare inför granskning av planförslaget. 

 

Barnperspektiv 

Enligt planbeskrivningen bedöms inte planförslaget beröra eller påverka 

barn i någon större skala, varför en särskild barnkonsekvensanalys inte har 

bedömts vara nödvändig. Enligt planbeskrivningen bedöms området 

fungera väl ur ett barnperspektiv. 

 

Hamn- och gatuförvaltningen menar dock att planförslaget visst påverkar 

barn. Det är ett bostadsområde där barnfamiljer förväntas flytta in. 

Förvaltningens bedömning är därför att man behöver göra en analys om 

hur väl området fungerar för barn i samband med att gårdarna blir avsevärt 

mindre och där området i princip kommer att omges av parkeringsplatser 

samt att trottoarer och cykelvägar saknas runt hela området.  

 

Hamn- och gatunämnden arbetar för ett tydligt barnperspektiv i arbetet 

med utformningen av trygga och inkluderande miljöer. Hamn- och 

gatunämnden anser därför att barnperspektiv bör genomsyra planförslaget 

och justeras utifrån barns behov. 

 

Plankartan är svårläst i områdets norra del. Bestämmelse om utfartsförbud 

bör placeras över användningsgräns, vilket ger en ökad läsbarhet gällande 

bestämmelsen om utökad lovplikt för trädfällning, se a1.  
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Hamn- och gatunämnden noterar även att två biotopskyddade askar i 

planförslaget ej uppnår de 20 cm i stamdiameter som anges för 

bestämmelsen a1. Plankartan bör för tydlighetens skull uppdateras med 

information om att trädrader även omfattas av generellt biotopskydd. Av 

planbeskrivningen bör det även framgå att ev. påverkan på biotopskyddade 

träd kräver tillstånd från länsstyrelsen (biotopskyddsdispens). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 46 Dnr HGN 2022/0238 
 
 

Yttrande över ändring av detaljplan för del av 
Getaskärr 2:21 och del av Getaskärr 4:1 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. tillstyrka samrådshandling för detaljplan för Getakärr 2:21 och del av 

Getakärr 4:1 förutsatt att:  

- skolbarnens självständiga mobilitet säkerställs, 

- planområdets anslutningar till det omkringliggande vägnätet 

fastslås 

- behovet av det totala antalet parkeringsplatser samt lämplig 

placering av parkering för hela området kartläggs,  

- bredden på allmän plats GATA på Ölandsgatan ökar så att en gång- 

och cykelväg kan byggas, 

- finansiering säkerställs för gång och cykelväg utmed Ölandsgatan.  

2. översända yttrandet och övervägandena till byggnadsnämnden för 

vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger inom Håstens rekreationsområde och avser en ändring 

av den gällande stadsplanen för Håstens fritidsområde STG 1656 m. fl (DP 

145) och utgör del av Getakärr 2:21 och del av Getakärr 4:1.  

 

Syftet med stadsplanen för Håstens fritidsområde är oförändrat. Ändringen 

av stadsplanen för Håstens fritidsområde syftar till att justera höjden på 

byggnaderna inom delar av områden i detaljplanen som avser 

användningen Allmänt ändamål. Syftet med ändringen är även att justera 

punktprickig markerad mark där befintlig bebyggelse idag är lokaliserad. 

 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2022-06-02.  

Plankarta, daterad 2022-06-02.  

 

Övervägande 
En barnkonsekvensanalys för detaljplanen saknas. En detaljplan som 

innefattar två skolor och ett fritidsområde ger stora konsekvenser för barn. 

Planförslaget säkerställer inte att barn kan ta sig själva till skolan på ett 

säkert sätt. Planen visar inte hur befintliga gång- och cykelvägar ska knytas 

ihop med skolans entréer och cykelparkeringar på skolans område. Detta 

måste redovisas tydligare då barns självständiga transporter både är en 

förutsättning för ett hållbart resande och för barnets personliga utveckling.  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2022-08-15 17 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Planförslaget medför endast en ändring av tillåten byggnadshöjd inom 

detaljplaneområdet. Då den gamla detaljplanen ger stora möjligheter att 

placera byggnader och utfarter på olämpliga ställen utifrån en 

trafiksäkerhetssynpunkt behöver detta ses över och omhändertas i det nya 

planförslaget.  

 

I planbeskrivningen saknas det en beskrivning av hur parkeringsbehovet 

inom fastigheten tillgodoses samt hur angöring med cykel, bil och 

varutransporter för detaljplanen löses. Redan idag samnyttjar skolan 

parkeringsplatser med fritidsverksamheterna i området. För att få rätt antal 

parkeringar behöver en kartläggning av behovet av det totala antalet 

parkeringsplatser samt lämplig placering av parkering för hela området 

göras. Kraven behöver även beskrivas avseende cykelparkering vad gäller 

antal, placering och kvalitet.  

 

Norr om Ölandsgatan planeras en skolbyggnad som saknar koppling till en 

gång- och cykelväg för barn från upptagningsområdets östra delar. Detta 

innebär att barnen antingen måste cykla en omväg eller cykla på 

Ölandsgatan tillsammans med bilar och varutransporter. För att få plats 

med en gång- och cykelväg krävs en breddning av allmän plats GATA. 

Finansieringen av denna måste också säkerställas innan planen vinner laga 

kraft. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 47 Dnr HGN 2022/0241 
 
 

Hamn- och gatunämndens sammanträdestider 
år 2023 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. anta följande sammanträdesdagar för hamn- och gatunämndens 

arbetsutskott år 2023: 

16 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 5 juni, 14 augusti,  

4 september, 2 oktober, 30 oktober samt 27 november, 

2. arbetsutskottets sammanträden startar klockan 09.00. 

 

Arbetsutskottet förslår hamn- och gatunämnden besluta att 

1. anta följande sammanträdesdagar för hamn- och gatunämnden år 

2023: 

23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 21 augusti,  

18 september, 16 oktober, 13 november samt 11 december, 

2. nämndens sammanträden startar klockan 09.00, 

3. översända beslutet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen föreslår varje år nästkommande års 

sammanträdestider för hamn- och gatunämnden respektive hamn- och 

gatunämndens arbetsutskott. 

 

I huvudsak hålls såväl nämndens samt arbetsutskottets sammanträden på 

måndagar och föreslås startat klockan 09.00. 

 

Följande sammanträdestider föreslås för nämnden respektive 

arbetsutskottet år 2023: 
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Hamn- och gatunämndens 

arbetsutskott 

Hamn- och gatunämnden 

16 januari 2023 23 januari 2023 

6 februari 2023 20 februari 2023 

6 mars 2023 20 mars 2023 

3 april 2023  24 april 2023 

8 maj 2023 22 maj 2023 

5 juni 2023 19 juni 2023 

14 augusti 2023 21 augusti 2023 

4 september 2023 18 september 2023 

2 oktober 2023 16 oktober 2023 

30 oktober 2023 13 november 2023 

27 november 2023 11 december 2023 

 

Beslutsunderlag 

Inga beslutsunderlag bifogas ärendet. 

 

Övervägande 
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar utifrån förvaltningens 

förslag till hamn- och gatunämndens arbetsutskotts sammanträdestider för 

år 2023. 

Förvaltningen föreslår vidare att nämnden beslutar utifrån förvaltningens 

förslag till hamn- och gatunämndens sammanträdestider för år 2023. 

 

Inför framtagande av förslag på sammanträdestider tas alltid planeringen 

för den ekonomiska uppföljningen med i beräkningen. Vidare har de 

preliminära utbildningsdagar i samband med den kommande nya 

mandatperioden tagits med i beaktande i år. 

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

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen informerar hamn- och gatunämndens 

arbetsutskott om följande punkter:  

 

a) Elsparkcyklar och elcyklar 

En lägesrapport avseende tidigare etableringen och nuvarande 

hanteringen av elsparcyklar och elcyklar planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 22 augusti 2022. 

 

b) Trafik under byggtiden 

En lägesrapport avseende projektet Trafik under byggtiden planeras att 

ges till hamn- och gatunämnden den 22 augusti 2022. 

 

c) Bandholtzgatan 

En återkoppling avseende utformning av Bandholtzgatan planeras att 

ges till hamn- och gatunämnden den 22 augusti 2022. 

 

d) Vad har hänt under sommaren 2022 

En återkoppling om vad som har hänt under sommaren 2022 avseende 

badplatser och tånghanteringen, evenemang, växtlighet med mera 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 22 augusti 2022. 

 

e) Förstudier infrastrukturinvesteringar kopplade till kommunens 

fastighetsinvesteringar 

Information avseende Förstudie infrastrukturinvesteringar kopplade till 

kommunens fastighetsinvesteringar planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 22 augusti 2022.  

 

f) Remiss från kommunstyrelsen avseende översyn av reglementen 

Information om en inkommande Remiss från kommunstyrelsen 

avseende översyn av reglementen planeras att ges till hamn- och 

gatunämnden den 22 augusti 2022.  
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g) Förvaltningschefen ger en förhandsvisning om följande viktiga datum 

under 2022:  

- Dialogsamtal avseende övertagande av projektet ”Stationsområdet” 

från Trafikverket mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 

hamn- och gatunämndens presidium, tisdag 23 augusti 2022. 

- Dialogsamtal avseende Farehamnen mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, Hallands Hamnar Varberg AB samt hamn- och 

gatunämndens presidium, tisdag 6 september 2022.  

- Dialogsamtal med ekonomifokus mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium, onsdag 14 

september 2022 klockan 09.00-12.00.  

- Dialogsamtal med personalfokus mellan kommunstyrelsens 

personalutskott och hamn- och gatunämndens presidium, fredag 16 

september 2022 klockan 13.00-13.45. 

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

Övriga ärenden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämndens arbetsutskott behandlade följande övriga 

ärenden:  

 

a) Planering av tånghantering inför kommande säsong  

Micael Åkesson (M) informerar om att han planera att lägga ett förslag 

vid hamn- och gatunämndens nästkommande sammanträde som 

innebär att ge förvaltningen i uppdrag att se över planeringen av 

tånghanteringen inför den kommande säsongen.  

 

Ett beslutsärende kommer att förberedas inför hamn- och 

gatunämndens sammanträde den 22 augusti 2022. 

 

b) Dialog kring utformning och skötsel av kommunens rondeller  

Micael Åkesson (M) undrar hur förvaltningen arbetar kring utformning 

och skötsel av kommunen rondeller och önskar återkoppling i frågan. 

 

Förvaltningschefen tar med sig frågan och planerar en återkoppling 

kring frågan till hamn- och gatunämnden till ett kommande 

sammanträde. 

 

c) Dialog kring hantering av elsparkcyklar  

Micael Åkesson (M) önskar att företagen som etablerad sin verksamhet 

avseende uthyrning av elsparkcyklar och elcyklar i Varbergs kommunen 

bjuds in till ett av hamn- och gatunämndens sammanträden under 

hösten. Anledningen är att kunna föra en dialog kring företagens tankar 

kring den framtida hanteringen av elsparcyklar och elcyklar.  

 

Förvaltningschefen tar med sig frågan och ser över möjligheten att 

bjuda in företagen till ett kommande sammanträde. 

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

 

 
 
 


