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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2021-08-24 Kl. 13:00 - 15:45 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
 
 

Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande 
Bengt Sörensson (S) 
 

Övriga deltagare  
Eveline Savik, förvaltningschef, §§49-54 
Anja Wallin, Renhållningsansvarig Rambo AB, via 
teams, §50 
Alicia Thyrsson, mark- och exploateringsingenjör, 
via teams, §51 
 
 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef, §§49-
54 
 
 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2021-08-27 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-08-24 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-08-27 - 2021-09-20. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 49 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen. 
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KSTU § 50  Dnr 2021/691   

 
 
Renhållningstaxa för Sotenäs 2022 
Grundprinciperna i taxekonstruktionen föreslås vara densamma som i tidigare taxa, en grundavgift 
och en hämtningsavgift. Däremot har vi sett över fördelningen mellan de olika kundkategorierna 
vad gäller nyttjandet av de delar som skall täckas av grundavgiften.  
Grundavgift ska finansiera kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera insamling av returpapper från publika insamlingsplatser.  
Hämtningsavgift ska täcka kostnaderna för hämtning och behandling av restavfall samt 
kärlkostnader för privathushållen. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
1 april 2020 infördes en skatt på avfallsförbränning med 75 kr per ton, skatten höjdes med 25 kr per 
ton till 2021 och kommer att öka med ytterligare 25 kr per ton till 2022. Trots ökade kostnader 2021 
höjdes renhållningstaxan endast med avfallsindex 0,78%. Nytt avtal för transporter till avfalls-
förbränning tecknades 1 juni 2021, avtalet innebar en höjning med 2%.  
 
Rambo föreslår en omfördelning av taxeuttaget mellan grundavgifter och rörliga avgifter för de 
olika kundkategorierna.  
 
För privathushållen föreslår Rambo en höjning av grundavgiften med 120 kr per hushåll och år, den 
rörliga avgiften blir oförändrad. Den genomsnittliga totala avfallsavgiften för privathushållen 
beräknas öka med cirka 4,5%.  
 
För flerbostadshus föreslår Rambo oförändrade grundavgifter per lägenhet samt en justering av 
nuvarande rörliga avgifter vilket innebär så väl höjda som sänkta avgifter. Höjning beroende på 
abonnemang beräknas som mest till 5%.  
 
För verksamheter föreslår Rambo en sänkning av grundavgiften samt att den rörliga avgiften 
förändras till hämtningsavgift per kärl och hämtningstillfälle.  
 
När det gäller avgiften för extra slang vid tömning av enskild avloppsanläggning föreslår vi en 
höjning till 212 kr per påbörjat 10-tal meter så att avgiften blir samma som övriga Rambo-
kommuner.  
 
Övriga avgifter regleras med avfallsindex.  
 
Med föreslagna justeringar kommer Sotenäs renhållningskollektiv att budgetera med ett nollresultat 
för 2022 års budget vilket innebär ett ackumulerat överskott på 500 tusen kronor vid 2022 års slut.  
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Forts. § 50 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-07-05, Renhållningsansvarig Rambo AB 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Ärendet återremitteras till Rambo AB för kompletterande uppgifter. Ett extramöte har också begärts 
för diskussion med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) tillsammans med Rambo för 
uppföljning sommaren 2021. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige  
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KSTU § 51  Dnr 2019/630 

 
Villkorsändring av bostadsarrende 05002150 på Uleberg 2:55 
   

Beskrivning av ärendet 

Bostadsarrende med avtalsnummer 05002150 är beläget på den kommunala fastigheten Uleberg 
2:55. Arrendet löper på med fem år i taget, om begäran om villkorsändring inte görs senast ett år 
före arrendetidens utgång. Efter beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-10-13 § 57 fick 
arrendatorn en begäran om villkorsändring med syftet att reglera avtalets arrendeavgift. 
Förvaltningen har därefter anlitat en oberoende fastighetsvärderare som gjort bedömningen att en 
skälig arrendeavgift för aktuellt objekt uppgår till mellan 15 000 och 20 000 kr/år. Idag betalar 
arrendatorn cirka 4 300 kr/år för arrendet.  
 
Samtal har skett med arrendatorn som anser att värderarens uppskattning av skälig arrendeavgift är 
för hög. Detta bland annat med hänsyn till den mängd folk som passerar arrendet under 
sommarmånaderna, insyn från stigen samt den procentuella höjningen av arrendeavgiften, se 
bifogat yrkande. Arrendatorn anser att skälig arrendeavgift skulle vara 8 000 kr/år för ett avtal som 
löper på med fem år i taget, alternativt 10 000 kr/år för ett avtal som löper på med 15 år i taget. 
Kommunen har därefter haft en dialog med fastighetsvärderaren som står fast vid sitt utlåtande. 
 
Arrendatorn beviljades i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-19 § 111 ett arrende på 15 år. 
Parterna kunde då inte enas om arrendeavgiftens storlek och de utskickade avtalen blev därmed 
aldrig påskrivna. Därefter beslutades det i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-10-02 § 115 att 
arrendetiden skulle förbli på fem år.  
 
Arrendatorn är även intresserad att köpa loss den aktuella marken. Sotenäs kommun har tidigare 
beslutat i Kommunfullmäktige2013-11-14 § 111 att sälja av mark för de befintliga bostadsarrendena 
där det är möjligt. Beslutet får dock ställas mot kommunens beslut i Kommunfullmäktige 1996-12-
12 § 102 att inte sälja sjönära mark, där förvaltningen anser att beslutat att inte sälja sjönära mark 
väger tyngre.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-08-09 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 
upprätta avtal om bostadsarrende med en arrendeavgift på 17 500 kr/år och som löper på med 5 år i 
sänder med en uppsägningstid på ett år.  
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Forts § 51 

 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
Arrendatorn 
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KSTU § 52  Dnr 2021/254 

 
Förfrågan att iordningställa väg till Ulvemyr, Vägga 2:26 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägaren till Vägga 2:26 har hos miljöenheten ansökt om tillstånd för ett bioreningsverk. 
För att miljöenheten ska utfärda erforderligt miljötillstånd för avloppsanläggningen behöver 
verksamhetsutövaren påvisa rådighet för vägen fram till fastigheten. Vidare har Rambo, som utför 
slamtömningen, vissa krav på vägens standard. Fastighetsägaren har därför anhållit om kommunens 
tillåtelse att iordningställa befintlig väg, som också används som motionsspår, vid Smedjebacken 
upp till Ulvemyr. 
 
Samtal om vägalternativ har förts med fastighetsägaren, Rambo och förvaltningen. Den väg som 
funnits lämpligast är via Smedjebacken, precis ovanför Kungshamnsvallen. Samtliga vägalternativ 
till Vägga 2:26 berör motionsspåren i Kungshamn. Slamsugning beräknas behöva göras var femte 
till vart tionde år. 
 
När Vägga 2:26 avstyckades 1945 bildades ett servitut att begagna väg över stamfastighetens ägor 
till samfälld väg och vidare ut till allmän väg. Då stamfastigheten inte hade mark nedåt 
Smedjebacken kan servitutet inte avse den nu aktuella vägen. Föregående ägare erhöll dock 1976-
08-03 tillstånd av Kommunstyrelsens arbetsutskott att iordningställa vägen vid Smedjebacken för 
att möjliggöra att ta sig med bil fram till fastigheten. 
 
För att Rambos slamsugningsbil ska kunna ta sig till fastigheten krävs vissa förbättringsåtgärder av 
vägen, bland annat behöver ett antal stenar flyttas och ett parti över en bergsklack behöver fyllas ut.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-05-03 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Ärendet återremitteras till förvaltningen för att undersöka om det finns ett annat slags avtal än 
servitut att upprätta mellan fastighetsägaren och kommunen.  
 
 

Skickas till 

Fastighetsägaren 
Mark- och exploateringsingenjören 
Miljöenheten 
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KSTU § 53  Dnr 2021/692 

 

Skrivelse gällande vedbod på fastigheten Hovenäs 1:61 
En skrivelse inkom 2021-08-01 till Kommunstyrelsens tekniska utskott gällande arrendeavtal 
03 001 415-1. Avtalet gäller idag en vedbod i Hovenäset med en begäran om att få köpa loss denna 
bit mark som vedboden står på samt sammanfoga den med fastigheten Hovenäs 1:61. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott besvarar den inkomna skrivelsen 2021-08-01 angående 
överlåtelse av avtal enligt följande: 
Kommunstyrelsens tekniska utskott anser att byggnaden på fastigheten Hovenäs 1:61 är en 
komplementbyggnad till huvudbyggnaden och skall således inte uppfattas som en sjöbod. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till 
arrendeavtal utifrån denna tolkning.  
 
 
 

Skickas till 
Förvaltningschefen 
Plan- och byggchefen 
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KSTU § 54 

 
 
Information 
- Förvaltningschefen informerar 
- Ärendeavverkning markförvaltning 
- Konsekvenser av översvämning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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