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 TN/2021-0316 

TN § 24 Riktlinjer för exploateringsredovisningen 

Tekniska nämndens beslut 
att förslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan tidigare dokumentet Regler för 
exploateringsredovisning i Strömstads kommun, antaget av kommunfullmäktige 
2012-10-25, § 126. 

Från och med år 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), vilket medfört att Rådet för kommunal redovisning arbetat 
fram nya rekommendationer för redovisning av kommunala exploateringsprojekt, 
se bilaga Redovisning av kommunal markexploatering (maj 2019). 

Tekniska förvaltningen har mot bakgrund av ovan reviderat och omarbetat 
dokumentet Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun, där 
förändringarna redovisas i ett nytt dokument, se bilaga Riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. Förslag till riktlinjer är framtaget tillsammans med 
ekonomiavdelningen. 
Förslag till riktlinjer avser ersätta dokumentet Regler för exploateringsredovisning 
i Strömstads kommun, vilket med dess förändringar inarbetats i föreliggande 
förslag till riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23 
Regler för exploateringsredovisningen i Strömstad, daterad 2012-08-22 
RKR Redovisning av kommunal markexploatering, daterad maj 2019 
Förslag till riktlinjer för exploateringsredovisningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten  
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 TN/2021-0062 

TN § 25 Långegärde 1:23 - Upplåtelse av 
jordbruksarrende (sidoarrende) för bete och 
odling 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda Ola Oljelund nytt 
jordbruksarrendeavtal (sidoarrende) för odling och bete på ett ca 6 700 kvm stort 
område av fastigheten Långegärde 1:23. Arrendetiden ska vara 1 år och förlängs 
med 1 år i sänder om uppsägning inte sker senast 6 månader innan arrendetidens 
utgång. Arrendeavgiften ska vara 1 000 kr/år och ska varje år regleras enligt KPI.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade år 2021-05-25 att upplåta ett lägenhetsarrende på 
del av fastigheten Långegärde 1:23 för att på arrendestället odla för 
självhushållning. Lägenhetsarrendeavtal träffades med Ola Oljelund den 2 juni 
2021.  

Ola Oljelund har själv och genom Marianne Lybeck,  framfört önskemål om 
följande förändringar rörande gällande arrendeavtal: 

1. Utökat arrendeområde  
2. Markägarens godkännande att uppföra redskapsbod (3*5m) 
3. Längre arrendetid 

Ola Oljelund och Marianne Lybeck har framfört att syftet på arrendestället är att 
bedriva gemensam odling för hushållsbehov för de personer som ingår i initiativet 
som går under namnet ”Tillsammansodling Koster”. Delar av området avses också 
användas som betesmark till får, uppställning av bikupor och uppförande av 
redskapsbod om 3*5 m.  

Ändamål och omfattning av önskad upplåtelse är inte densamma som när avtal 
om lägenhetsarrende träffades 2021-06-02. Tekniska förvaltningen anser med 
hänsyn till vad som efterfrågas rörande upplåtelsens innehåll och karaktär, att ett 
jordbruksarrendeavtal (sidoarrende) behöver upprättas istället för nuvarande 
lägenhetsarrendeavtal.  

Enligt kommunens riktlinjer för avgiftsnivåer för upplåtelse av kommunal mark blir 
arrendeavgiften 1 000 kr/år.   

Tekniska förvaltningen ser inga hinder för kommunen att erbjuda nytt 
jordbruksarrendeavtal (sidoarrende) för ett utökat område vilket framgår av 
kartbilaga KA1. Förvaltningen ser heller inget hinder att medge uppförandet av en 
redskapsbod om 3*5 m.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-16.  
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Ansökan om förändringar i befintligt lägenhetsarrende, inkommen 2022-01-10.  
Komplettering av ansökan om förändringar i befintligt lägenhetsarrende, 
inkommen 2022-02-23. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda Ola Oljelund nytt 
jordbruksarrendeavtal (sidoarrende) för odling och bete på ett ca 6 700 kvm stort 
område av fastigheten Långegärde 1:23. Arrendetiden ska vara 1 år och förlängs 
med 1 år i sänder om uppsägning inte sker senast 6 månader innan arrendetidens 
utgång. Arrendeavgiften ska vara 1 000 kr/år och ska varje år regleras enligt KPI.  

Beslutet skickas till 
olaoljelund@hotmail.com 
Akten  
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 TN/2022-0224 

TN § 26 Strömstad 4:16 (Myren) – Upplåtelse av 
lägenhetsarrende för brygga 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta nytt lägenhetsarrendeavtal 
för befintlig brygga till en arrendeavgift på 4 800 kr/år. Arrendeavgiften ska 
regleras med KPI varje år. Arrendetiden ska vara 5 år vilken förlängs med 1 år i 
sänder om ej uppsägning sker senast 6 månader före arrendetidens utgång. Nytt 
arrende gäller från 1 juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
På den nordvästra sidan av fastigheten Strömstad 4:6 finns en mindre brygga. 
Bryggan ägs av Axelsson Marin AB som använder bryggan i verksamheten. 
Huvudsakligen används bryggan för båtar som inom kort kommer levereras till 
kund. 

Då bryggan saknar rättighet har företrädare för Axelsson Marin AB muntligen 
framfört önskemål om att erhålla arrende för bryggan, se markerat område på 
bifogad karta KA1.  

Tekniska förvaltningen ser inget hinder att upplåta arrendeavtal för ovan nämnd 
brygga.  

Kommunen ser succesivt över sina arrenden samt arrendeavgifter för att uppnå 
en mer marknadsmässig nivå. Tekniska förvaltningen har enligt dessa principer 
bedömt att det i detta fall rör sig om två normalstora båtplatser, en på vardera 
sidan av bryggan, vilket resulterar i en arrendeavgift om totalt 4 800 kr/år. 

Förslag till ny arrendeavgift och arrendetid kommunicerades med företrädare för 
Axelsson Marin AB på möte 18 februari 2022. Företrädare för Axelsson Marin AB 
ansåg kommunicerade villkor vara skäliga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-23.  
Förslag till nytt arrendeområde, karta KA1 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta nytt lägenhetsarrendeavtal 
för befintlig brygga till en arrendeavgift på 4 800 kr/år. Arrendeavgiften ska 
regleras med KPI varje år. Arrendetiden ska vara 5 år vilken förlängs med 1 år i 
sänder om ej uppsägning sker senast 6 månader före arrendetidens utgång. Nytt 
arrende gäller från 1 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2022-0223 

TN § 27 Strömstad 4:16 (vid sjömacken) – Upplåtelse 
av lägenhetsarrende för brygga 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta nytt lägenhetsarrendeavtal 
för befintlig brygga till en arrendeavgift på 19 800 kr/år. Arrendeavgiften ska 
regleras med KPI varje år. Arrendetiden ska vara 5 år vilken förlängs med 1 år i 
sänder om ej uppsägning sker senast 6 månader före arrendetidens utgång. Nytt 
arrende gäller från 1 juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Axelsson Marin AB har lagt ut en brygga på den nordliga sidan av fastigheten 
Strömstad 4:28. Till största delen ligger bryggan på kommunens fastighet 
Strömstad 4:16 då det i princip bara är bryggfästet som inryms inom fastigheten 
Strömstad 4:28 vilken är upplåten med tomträtt. Bryggans västra sida användas av 
båtar som köar till intilliggande sjömack och bryggans östra sida användas till 
båtplatser med bommar.  

Då bryggan saknar rättighet har företrädare för Axelsson Marin AB muntligen 
framfört önskemål om att erhålla arrende för bryggan.  

Tekniska förvaltningen ser inget hinder att upplåta arrendeavtal för ovan nämnd 
brygga.  

Kommunen ser succesivt över sina arrenden samt arrendeavgifter för att uppnå 
en mer marknadsmässig nivå. Tekniska förvaltningen har enligt dessa principer 
bedömt att en skälig arrendeavgift för den del av bryggan som ligger på 
fastigheten Strömstad 4:16, se markerat område på bifogad karta KA1, är 19 800 
kr/år.  

Förslag till ny arrendeavgift och arrendetid kommunicerades med företrädare för 
Axelsson Marin AB på möte 18 februari 2022. Företrädare för Axelsson Marin AB 
ansåg kommunicerade villkor vara skäliga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-23.  
Förslag till nytt arrendeområde, karta KA1. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta nytt lägenhetsarrendeavtal 
för befintlig brygga till en arrendeavgift på 19 800 kr/år. Arrendeavgiften ska 
regleras med KPI varje år. Arrendetiden ska vara 5 år vilken förlängs med 1 år i 
sänder om ej uppsägning sker senast 6 månader före arrendetidens utgång. Nytt 
arrende gäller från 1 juni 2022. 
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Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2022-0226 

TN § 28 Strömstad 4:16 (Strömstad 4:28) – Avtal 
rörande landfäste för vågbrytare 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta avtal rörande 
tomträttshavarens medgivande för landfäste till vågbrytaren, samt villkor att från 
landfästet och ca 30 m ut på vågbrytaren ska hållas fri från eventuella 
anläggningar.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har lagt ut en vågbrytare för att skydda Myrens hamn. Vågbrytaren 
ligger till största delen på fastigheten Strömstad 4:16 vilken kommunen äger. 
Landfästet är dock placerat på kommunens fastighet Strömstad 4:28 vilken är 
upplåten med tomträtt. För att juridiskt trygga vågbrytarens landfäste behöver 
kommunen i egenskap av fastighetsägare erhålla ett medgivande från 
tomträttsinnehavaren, U Axelsson Båt & Motor HB.  

Tekniska förvaltningen har träffat tomträttsinnehavaren och diskuterat ett avtal 
för landfästet. Tomträttsinnehavaren har framfört önskemål om att från 
landfästet och ca 30 m ut på vågbrytaren ska hållas fri från eventuella 
anläggningar, detta för att båtar som besökt sjömacken utan hinder ska kunna 
svänga runt.  

Karta över aktuellt område och landfäste bifogas denna tjänsteskrivelse, se KA1.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-24.  
Karta över aktuellt område och landfäste, KA1 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta avtal rörande 
tomträttshavarens medgivande för landfäste till vågbrytaren, samt villkor att från 
landfästet och ca 30 m ut på vågbrytaren ska hållas fri från eventuella 
anläggningar.  

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0307 

TN § 29 Del av Kungbäck 1:38 m fl - 
Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl.  

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen har föregåtts av en tidigare detaljplan med liknande utformning och 
avgränsning vilken upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-07. 
Detaljplanen upphävdes med hänvisning till att hasselsnokens livsmiljö ej 
säkerställts på ett tillfredställande sätt och att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) borde upprättas. Bristerna rörande avsaknaden av MKB och säkerställande 
av hasselsnokens livsmiljö i området har åtgärdats i nytt planförslag.  

Ett planförslag föreligger avseende detaljplan Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja 
redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt 
som också säkerställer en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. 
Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus och 15 nya fastigheter för 
enbostadshus med helårsstandard. Planen omfattar också kringliggande vägar, 
natur och vattenområde. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor.  

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak kompletteringar av kommunens vatten- 
och avloppsanläggning inom planområdet med tillhörande ledningsrätt samt 
anläggande av skyddsåtgärder för hasselsnok.  

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
erforderliga gemensamhetsanläggningar för att iståndsätta och förvalta vägar, 
naturområden och skyfallshanteringsåtgärder.  

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av bankgaranti (on demand 
garanti) om totalt 700 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med 
anledning av exploateringsavtalet. Säkerheten ska vara kommunen till handa 
innan ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-29.  
Förslag till exploateringsavtal för Stensvik med tillhörande bilagor.  
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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 TN/2021-0449 

TN § 30 Avfallsföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Strömstads kommuns 
avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 12-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Nytt förslag till avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar har tagits 
fram av tekniska förvaltningen efter beaktande av inkomna yttranden.  

Det tidigare förslaget har kungjorts på kommunens hemsida och har sänts på 
remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland, miljö- och byggnadsnämnden 
Strömstads kommun,  Rambo AB och Uddevalla kommun.  

Miljö- och byggförvaltningen har lämnat synpunkter i de delar som berör deras 
ansvar vilka har beaktats i det nya förslaget. Avfallsföreskrifterna med tillhörande 
sorteringsanvisningar har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden. 

Avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar ska börja gälla från 
1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förslag till nya avfallsföreskrifter för Strömstads kommun, 
2022-03-31, renhållningschef Lars Strandberg 
Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 13-14. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) yrkar att § 12 
ändras från "Uppehåll i avfallshämtning är möjlig och ska meddelas tekniska 
nämnden." till "Uppehåll i avfallshämtning är möjlig och ska meddelas 
renhållningsavdelningen." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Ronnie Brorssons 
tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag med Ronnie Brorssons tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggnämnden 
Akten 
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 TN/2021-0147 

TN § 31 Översyn av etappmål inför 2023-2024 

Tekniska nämndens beslut 
att inte ta ställning till etappmålen med respekt till nästkommande nämnd och 
överlåter till den att besluta i ärendet. 

att beslutet är enhälligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har under perioden 2021-2022 bidragit till måluppfyllnad av de 
beslutade målen Attraktivt att bo, besöka och verka i och Hållbar kommun. 

Att förlänga etappmålen med tillhörande målbeskrivningar för kommande period, 
2023-2024 stärker den långsiktiga inriktningen på kommunens utvecklingsarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Översyn av etappmål inför 2023-2024, 2022-03-29, 
verksamhetsutvecklare Jeanette Johander 
Etappmål 2021-2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att inte ta ställning till etappmålen med respekt till nästkommande nämnd och 
överlåter till den att besluta i ärendet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar med instämmande av Claes Nabrink (L) och Uno 
Nilsson (S) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med tekniska nämndens 
arbetsutskotts förslag. 

Ordföranden frågar därefter om beslutet är enhälligt och finner att så är fallet.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (17) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-19  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 TN/2021-0820 

TN § 32 Ekonomisk uppföljning mars 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen samt 

att uppdra till förvaltningen att ge förslag på åtgärder för att minska underskottet 
för VA-verksamheten i samband med delårsbokslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens preliminära resultat per mars 2022 för den skattefinansierade 
verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 1,6 mnkr. 
Budgetavvikelserna finns främst inom teknisk nämnd och förvaltning avseende 
Pilen 5, exploateringsverksamhet drift samt hamnverksamheten.  

Tekniska nämndens preliminära resultat per mars 2022 för den taxefinansierade 
verksamheten visar ett underskott i förhållande till budget med -3,6 mnkr. 
Avvikelsen finns inom vatten- och avloppsverksamheten och som är hänförlig till 
lägre intäkter för minskad försäljning av vatten och ökade elkostnader på grund v 
rådande situation i omvärlden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04, controller Charlotta Björkman 
Ekonomisk uppföljning mars 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen samt 

att uppdra till förvaltningen att ge förslag på åtgärder för att minska underskottet 
för VA-verksamheten i samband med delårsbokslutet. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Roland Kindslätt 
VA-chef Jerry Johansson 
Akten  
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 TN/2022-0271 

TN § 33 Eventuell organisationsförändring vid 
Strömstad Badanstalt - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ett förslag om att låta upplösa verksamheten Bolaget AB Strömstad 
Badanstalt. 

Kommundirektören, tekniska och bolagen arbetar med ett förslag att låta bad- 
och gymverksamheten flytta till kommunal förvaltning och anläggningsskötsel till 
AB Strömstadslokaler. 

Förslaget innebär att bad- och gymverksamheten fortsätter men att organisation 
och ledning förändras och kan komma att hamna under tekniska förvaltningen.  

Vi är i ett tidigt stadie och beslut kommer att fattas i kommunfullmäktige i juni 
månad. 

Förvaltningen är positiv till förslaget och börjar förbereda för en bra övergång som 
tidigast kan ske i september 2022, samtidigt måste vi förhålla oss till att beslut 
ännu inte är fattat och förändringar kan ske. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2022-0053 

TN § 34 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen: 

TN/2021-0153 Delegationsbeslut - tilldelad torgplats 
TN/2022-0197 Remissvar till polisen - Uteservering Restaurangbiografen Park, 
Skolgatan 3 - Stadsparken 
TN/2022-0162 Hålkedalen 1:26, 1:39 och 1:63 -Avtal tecknat om vatten och 
avlopp utanför verksamhetsområde 
TN/2022-0205 Remissvar till polisen - Gatuavdelningen tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig plats under perioden 2022-04-01 – 2022-09-30 -
Uteservering, Laholmen 1 
TN/2022-0206 Remissvar till polisen - Gatuavdelningen tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig plats under perioden 2022-04-04 – 2022-10-10 
Uteservering Laholmens Fisk, Ångbåtskajen 4 
TN/2022-0214 Remissvar till polisen- Gatuavdelningen tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig plats under perioden 2022-04-01 – 2022-09-30 -
Uteservering, Inge Schiölers gränd 1 
TN/2022-0219 Remissvar till polisen - Gatuavdelningen tillstyrker ansökan om 
användande av offentlig plats under perioden 2022-01-01 – 2022-10-01 
uteservering - Strandpromenaden 9 
TN/2022-0221 Remissvar till polisen ang -MC-träff, Skärtorsdag, Norra Hamnen 
TN/2022-0220 Yttrande -ansökan om tillstånd enligt ordningslagen, uteservering - 
Södra Hamngatan 6 
TN/2022-0252 Yttrande till polisen - Byggställning, Karlsgatan 12 

Beslutet skickas till 
Akten 
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